
BUTLLETÍ OFICIAL 
  
DE CATALUNYA DEL PARLAMENT 

VIII legislatura Número 49 

Segon període Dilluns, 26 de març de 2007 

S  U  M  A  R  I 
  

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

1.10.	 Resolucions 

Resolució 19/VIII del Parlament de 
Catalunya, per la qual s’aproven quatre informes de 
fiscalització (tram. 256-00024/07, 256-00025/07, 
256-00027/07 i 256-00034/07). Adopció. p. 11 

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

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

2.10.25.	 Propostes de resolució 

Proposta de resolució sobre la necessi
tat de construir el quart cinturó (tram. 250-00011/08). 
Rebuig. p. 12 

Proposta de resolució sobre la consti
tució d’una comissió interdepartamental d’estudi de 
la situació de la immigració (tram. 250-00013/08). 
Rebuig. p. 12 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
dels infants en règim de preadopció (tram. 250
00017/08). Rebuig. p. 12 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern al desplegament reglamentari de la Llei 
13/2006, de prestacions socials de caràcter econò
mic (tram. 250-00024/08). Rebuig. p. 12 

Proposta de resolució sobre la supres
sió temporal del peatge de l’autopista C-16 a Sant 
Vicenç de Castellet (Bages) (tram. 250-00039/08). 
Rebuig. p. 12 

Proposta de resolució sobre els su
ports de les tanques de seguretat de la xarxa viària 
(tram. 250-00042/08). Rebuig. p. 12 

Proposta de resolució sobre la protec
ció dels suports de les tanques de seguretat de les 
carreteres (tram. 250-00047/08). Rebuig. p. 12 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un centre d’intervenció especialitzada per a dones 
que pateixen violència de gènere a Gavà (Baix Llo
bregat) (tram. 250-00048/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre l’arribada 
del tren d’alta velocitat a Barcelona (tram. 250
00054/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre l’exigèn
cia que el Govern no augmenti les tarifes de trans
port públic per sobre de l’índex de preus de consum 
anual (tram. 250-00058/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre la realitza
ció de les obres de millora integral de la carretera C
14 en el tram comprès entre Coll de Nargó i Adrall 
(Alt Urgell) (tram. 250-00059/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre la substi
tució dels suports de les tanques de seguretat de 
les autopistes (tram. 250-00060/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre la situació 
dels menors desemparats (tram. 250-00066/08). 
Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre la supres
sió del pas a nivell de l’avinguda Montserrat, d’Igua
lada (Anoia), i el soterrament de la línia de Ferrocar
rils de la Generalitat en el terme municipal (tram. 
250-00085/08). Rebuig. p. 13 

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 (Se
grià) (tram. 250-00093/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre l’inici de 
les obres de construcció de l’eix de les Garrigues 
(tram. 250-00094/08). Rebuig. p. 14 

Proposta de resolució sobre la segure
tat de la carretera BV-1435 entre Lliçà d’Amunt i 
Bigues i Riells (tram. 250-00095/08). Rebuig. p. 14 

Proposta de resolució sobre la senya
lització de les carreteres del Penedès (tram. 250
00102/08). Rebuig. p. 14 

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

altres propostes de norma 
3.01.01.	 Projectes de llei 

Projecte de llei de serveis socials 
(tram. 200-00003/08). Ponència per a elaborar l’In
forme. p. 14 

Projecte de llei del Memorial Democrà
tic (tram. 200-00014/08). Pròrroga del termini per a 
proposar compareixences. p. 15 

Projecte de llei de creació de l’Agència 
Tributària de Catalunya (tram. 200-00015/08). Pròr
roga del termini per a proposar compareixences. p. 15 
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Projecte de llei del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (tram. 200-00016/08). Pròr
roga del termini per a proposar compareixences. p. 15 

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions (tram. 200-00017/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes a la totalitat. 
Correcció d’errades de publicació (BOPC 48). p. 15 

3.01.02.	 Proposicions de llei 

Proposició de llei de modificació dels 
articles 9, 12 i 13 i d’addició de l’article 10 bis i d’una 
disposició addicional a la Llei 18/2003, del 4 de ju
liol, de suport a les famílies (tram. 202-00015/08). 
Presentació. p. 15 

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

3.10.25.	 Propostes de resolució 

Proposta de resolució sobre el Regis
tre d’assegurances de cobertura de mort (tram. 
250-00068/08). Esmenes presentades. p. 18 

Proposta de resolució relativa al com
pliment dels acords de l’Estat amb el sector pes
quer sobre ajuts econòmics (tram. 250-00079/08). 
Esmenes presentades. p. 18 

Proposta de resolució sobre la neces
sitat d’un preu professional per al combustible del 
sector pesquer (tram. 250-00080/08). Esmenes 
presentades. p. 19 

Proposta de resolució sobre les condi
cions de viatge en alguns trajectes del ferrocarril 
(tram. 250-00081/08). Esmenes presentades. p. 19 

Proposta de resolució sobre un avan
çament econòmic dels compromisos contrets pel 
Govern de l’Estat respecte al sector pesquer cata
là (tram. 250-00082/08). Esmenes presentades. p. 19 

Proposta de resolució sobre el compli
ment dels acords del Govern de l’Estat amb el sec
tor pesquer relatius als problemes estructurals del 
sector (tram. 250-00083/08). Esmenes presentades. p. 19 

Proposta de resolució sobre les sanci
ons que es tramiten a determinats vaixells de pes
ca catalans (tram. 250-00084/08). Esmenes pre
sentades. p. 20 

Proposta de resolució sobre la posada 
en marxa d’un pla pluriennal de reconversió varie
tal per a desestacionalitzar la producció de cítrics 
(tram. 250-00087/08). Esmenes presentades. p. 20 

Proposta de resolució sobre el traspàs 
dels serveis de transport de viatgers de Renfe 
(tram. 250-00096/08). Esmenes presentades. p. 21 

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. 250-00107/08). Esmenes presen
tades. p. 21 

Proposta de resolució sobre la millora 
de la seguretat a la carretera C-38, en el tram ano
menat de la Forcarà (tram. 250-00110/08). Esme
nes presentades. p. 21 

Proposta de resolució sobre la unifica-
ció dels passis d’acompanyant en els transports 
públics de viatgers (tram. 250-00114/08). Esmenes 
presentades. p. 22 

Proposta de resolució sobre el suport 
jurídic als funcionaris afectats per investigacions, 
expedients i processos judicials per raó de l’exercici 
de llurs funcions (tram. 250-00125/08). Esmenes 
presentades. p. 22 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a reactivar el Projecte de remodelació 
de la façana marítima de Tarragona i a demanar for
malment a l’Administració de l’Estat que s’hi incorpori 
(tram. 250-00126/08). Esmenes presentades. p. 22 

Proposta de resolució sobre les millo-
res de Renfe per a persones invidents (tram. 250
00127/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment de mesures excepcionals de finançament 
públic per a les obres de construcció de recs de 
compensació en poblacions i municipis afectats per 
expropiacions en la construcció d’embassaments 
(tram. 250-00128/08). Pròrroga del termini de pre
sentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre la pal·lia
ció de la crisi de la fruita seca a Catalunya (tram. 
250-00129/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre la xarxa de 
rodalia de Renfe de Barcelona (tram. 250-00130/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre l’incre
ment de la circulació de trens de les línies Ca3 i 
Ca6 de Renfe (tram. 250-00131/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 23 

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). Pròrro
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre l’inici de 
les obres de l’estació de Barcelona - Porta d’Euro
pa, de la Sagrera (tram. 250-00133/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre la presen
tació del balanç del Pla de mesures contra la infla-
ció (tram. 250-00134/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un polígon de promoció pública de sòl industrial 
supramunicipal al baix Ripollès (tram. 250-00135/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 24 

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). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre el compli
ment de la Sentència 95/2002 del Tribunal Consti
tucional (tram. 250-00137/08). Pròrroga del termini 
de presentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre la regla
mentació de l’ús del català en les inscripcions dels 
registres civils (tram. 250-00138/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre la millora 
dels serveis sanitaris del centre d’atenció primària 
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de Gandesa (Terra Alta) (tram. 250-00139/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre l’acord 
intersectorial del vi (tram. 250-00140/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 25 

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de denúncies al barri de la Barcelo
neta, de Barcelona (tram. 250-00141/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 25 

Proposta de resolució sobre el traçat 
del Corredor del Mediterrani en el tram entre Reus 
i Vila-seca (tram. 250-00142/08). Pròrroga del ter
mini de presentació d’esmenes. p. 25 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de la bonificació per a residents del túnel del 
Cadí a les empreses de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el 
Berguedà (tram. 250-00143/08). Pròrroga del termi
ni de presentació d’esmenes. p. 25 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat de les medicacions per a les persones sense llar 
(tram. 250-00144/08). Pròrroga del termini de pre
sentació d’esmenes. p. 25 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un observatori per a detectar situacions de risc i 
d’exclusió social de les persones sense llar (tram. 
250-00145/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 25 

Proposta de resolució sobre la creació 
dels protocols específics de coordinació i treball en 
xarxa per a les persones sense llar (tram. 250
00146/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 26 

Proposta de resolució sobre la dotació 
de recursos econòmics i humans de la xarxa sani
tària pública per a l’atenció correcta de les persones 
sense llar (tram. 250-00147/08). Pròrroga del termi
ni de presentació d’esmenes. p. 26 

Proposta de resolució sobre la senyalit
zació de les carreteres de l’estació del Camp de Tar
ragona del tren d’alta velocitat (tram. 250-00148/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 26 

Proposta de resolució sobre l’incre
ment de freqüències del servei d’autobús entre el 
Vendrell i Barcelona (tram. 250-00149/08). Tramesa 
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 26 

Proposta de resolució sobre la reper
cussió de les obres del tren d’alta velocitat en el 
servei de rodalia i el preu dels títols de transport 
(tram. 250-00150/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 26 

Proposta de resolució sobre l’homoge
neïtzació dels criteris per a obtenir la targeta rosa 
i la targeta daurada i el passi d’acompanyant d’una 
persona discapacitada (tram. 250-00151/08). Tra
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 27 

Proposta de resolució sobre la resolu
ció favorable de les sol·licituds de reducció de jor
nada per causa de maternitat i guarda de fills del 
personal de l’Administració de la Generalitat i sobre 
la possibilitat de poder acumular el temps reduït 
(tram. 250-00152/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 27 

Proposta de resolució sobre el vessa
ment de tinta de l’empresa SCA Higiene Paper Espa
ña, a Mediona (Alt Penedès) (tram. 250-00153/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 27 

Proposta de resolució sobre la modifi
cació de les condicions d’utilització del transport 
sanitari col·lectiu (tram. 250-00154/08). Tramesa a 
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 27 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció a cinc anys de la cobertura de la pòlissa multi
risc per a cobrir danys i desperfectes i de la pòlis
sa de caució en els contractes de lloguer facilitats 
per les borses d’habitatge per a joves (tram. 250
00155/08). Tramesa a la Comissió. Termini de pre
sentació d’esmenes. p. 28 

Proposta de resolució sobre el traçat 
de la línia del tren d’alta velocitat al pas per la Roca 
del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-00156/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació 
d’esmenes. p. 28 

Proposta de resolució sobre la detec
ció precoç de la sordesa i sobre la cobertura de les 
necessitats que genera (tram. 250-00157/08). Tra
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 28 

Proposta de resolució sobre la senya
lització i la millora de les infraestructures viàries de 
l’estació del Camp de Tarragona del tren d’alta ve
locitat (tram. 250-00158/08). Tramesa a la Comis
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 28 

Proposta de resolució sobre la reober
tura de la línia de ferrocarril entre Reus i Roda de 
Barà (tram. 250-00159/08). Tramesa a la Comissió. 
Termini de presentació d’esmenes. p. 29 

Proposta de resolució sobre els ajuts a 
la diversificació social per a l’accés a l’Escola de 
Policia de Catalunya (tram. 250-00160/08). Trame
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 29 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de l’antiga carretera N-II en el tram entre 
Lleida i la connexió amb l’autovia A-2 a Soses 
(tram. 250-00161/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 29 

Proposta de resolució sobre l’aboca
ment d’aigües residuals de la depuradora de Verdú 
(Urgell) (tram. 250-00162/08). Tramesa a la Comis
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 29 

Proposta de resolució sobre la limita-
ció de la circulació de vehicles pesants en el tram 
entre Ripoll i Berga de la carretera C-26 (tram. 250
00163/08). Tramesa a la Comissió. Termini de pre
sentació d’esmenes. p. 30 

Proposta de resolució sobre la limita-
ció de la circulació de vehicles pesants en el tram 
entre Ripoll i Olot de la carretera N-260 (tram. 250
00164/08). Tramesa a la Comissió. Termini de pre
sentació d’esmenes. p. 30 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment de la gratuïtat dels medicaments per als in
fants amb càncer (tram. 250-00165/08). Tramesa a 
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 30 

Proposta de resolució sobre el condici
onament del tram ferroviari entre Reus i Perafort per 
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a connectar amb l’estació del tren d’alta velocitat i 
sobre la reobertura de tota la línia ferroviària Reus 
Roda de Barà (tram. 250-00166/08). Tramesa a la 
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 30 

Proposta de resolució sobre la supres
sió del peatge de l’autopista AP-7 entre el Vendrell 
i Cambrils mentre durin les obres d’ampliació del 
tercer carril (tram. 250-00167/08). Tramesa a la 
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 31 

Proposta de resolució sobre l’adopció 
per part de la Generalitat de les mesures de la con
venció de Nacions Unides sobre els drets de les 
persones amb discapacitats (tram. 250-00168/08). 
Presentació. p. 31 

Proposta de resolució sobre la propos
ta alternativa de traçat ferroviari del tren d’alta ve
locitat entre els municipis de Vilademuls, Bàscara, 
Pontós, Garrigàs i Borrassà (tram. 250-00169/08). 
Presentació. p. 32 

Proposta de resolució sobre la col·la
boració de les comunitats catalanes de la zona de 
Frankfurt en la Fira Internacional del Llibre (tram. 
250-00170/08). Presentació. p. 32 

Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la travessera de la carretera C-26 al pas 
pel nucli de la Canya (Garrotxa) (tram. 250-00171/08). 
Presentació. p. 33 

Proposta de resolució sobre els pisos 
amb sobreocupació (tram. 250-00172/08). Presen
tació. p. 33 

Proposta de resolució sobre l’allibera
ment del peatge de Castellbell i el Vilar - Sant Vicenç 
de Castellet fins a l’acabament de les obres de la 
carretera C-55 (tram. 250-00173/08). Presentació. p. 34 

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
de les bonificacions per als usuaris del peatge de les 
Fonts de l’autopista C-16 (tram. 250-00174/08). Pre
sentació. p. 35 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat del peatge de la C-16 per als usuaris residents 
al Bages que realitzin trànsits intracomarcals (tram. 
250-00175/08). Presentació. p. 36 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
mèdica permanent a l’Hospital Sociosanitari Franco
lí, de Tarragona (tram. 250-00176/08). Presentació. p. 36 

Proposta de resolució sobre la situació 
dels censos històrics (tram. 250-00177/08). Presen
tació. p. 37 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la carretera TV-7211, entre Reus i 
Constantí (tram. 250-00178/08). Presentació. p. 37 

3.20. Interpel·lacions 

Interpel·lació al Govern sobre la segu
retat als centres educatius (tram. 300-00027). Pre
sentació. p. 38 

Interpel·lació al Govern sobre el Pla de 
millora per a l'educació secundària (tram. 300
00028). Presentació. p. 39 

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca informativa (tram. 300-00029/08). Presentació. p. 39 

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca de gestió de la sequera (tram. 300-00030/08). 
Presentació. p. 39 

4. 
4.45. 

4.45.12. 

INFORMACIÓ 
Composició dels òrgans de la cam
bra 
Comissions específiques de segui
ment 

Composició de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea (tram. 411-00003/08). 
Substitució de diputats. p. 40 

Composició de la Comissió de Coope
ració i Solidaritat (tram. 411-00004/08). Substitució 
de diputats. p. 40 

4.45.13. Comissions específiques d’estudi 

Composició de la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb Discapacitats 
(tram. 406-00001/08). Substitució de diputats. p. 40 

4.53. 

4.53.03. 

Sessions informatives i comparei
xences 
Sol·licituds de sessió informativa 

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 apa
regudes en els habitatges del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat) propers a les obres del tren d’alta veloci
tat (tram. 354-00036/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 40 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre les ges
tions del Govern davant el Govern de l’Estat amb 
relació a la gestió, les causes i les solucions de l’en
fonsament del túnel de Vielha (tram. 354-00038/08). 
Rebuig de la sol·licitud. p. 40 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre les ges
tions del Govern per a solucionar les anomalies en 
el servei de transport de viatgers de rodalia impu
tables a Renfe (tram. 354-00041/08). Rebuig de la 
sol·licitud. p. 40 

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació ECOM amb relació al Pro
jecte de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques 
(tram. 352-00015/08). Sol·licitud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (tram. 
352-00016/08). Sol·licitud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana d’Escoltisme i 
Guiatge amb relació al Projecte de llei pel qual s’apro
va el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques (tram. 352-00017/08). Sol·li
citud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta amb relació al Projecte de 
llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (tram. 
352-00018/08). Sol·licitud. p. 41 
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Proposta de compareixença de repre- Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Ateneu Popular de Ponent amb relació sentants del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobi
al Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del liària de Barcelona amb relació al Projecte de llei del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídi dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00032/08). 
ques (tram. 352-00019/08). Sol·licitud. p. 41 Acord sobre la sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre- Proposta de compareixença de repre
sentants de la Coordinadora Catalana de Fundaci sentants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i del 
ons amb relació al Projecte de llei pel qual s’apro- Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tèc
va el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu nics de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
a les persones jurídiques (tram. 352-00020/08). dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00033/08). 
Sol·licitud. p. 42 Acord sobre la sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre- Proposta de compareixença de repre
sentants de la Fundació Jaume Bofill amb relació al sentants del Consell Nacional de la Joventut de 
Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Catalunya amb relació al Projecte de llei del dret a 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurí l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00034/08). Acord 
diques (tram. 352-00021/08). Sol·licitud. p. 42 sobre la sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre- Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació d’Associacions de Veïns sentants de Càritas Diocesana amb relació al Pro-
d’Habitatge Social de Catalunya amb relació al Pro jecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 
jecte de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi 352-00035/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 44 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques 
(tram. 352-00022/08). Sol·licitud. p. 42 Proposta de compareixença de repre

sentants de la Xarxa de Mediació per al Lloguer 
Proposta de compareixença de repre- Social amb relació al Projecte de llei del dret a l’ha

sentants de la Federació d’Ateneus de Catalunya bitatge a Catalunya (tram. 352-00036/08). Rebuig 
amb relació al Projecte de llei pel qual s’aprova el de la sol·licitud. p. 44 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques (tram. 352-00023/08). Sol·licitud. p. 42 Proposta de compareixença de repre

sentants de la Unió General de Treballadors amb 
Proposta de compareixença de repre relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 

sentants de Justícia i Pau amb relació al Projecte Catalunya (tram. 352-00037/08). Acord sobre la 
de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi ci sol·licitud. p. 44 
vil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques 
(tram. 352-00024/08). Sol·licitud. p. 42 Proposta de compareixença de repre

sentants de la Federació de Municipis de Catalunya 
Proposta de compareixença de repre amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 

sentants de Comissions Obreres amb relació al a Catalunya (tram. 352-00038/08). Acord sobre la 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya sol·licitud. p. 45 
(tram. 352-00025/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 42 

Proposta de compareixença de repre-
Proposta de compareixença de repre sentants de l’Associació Catalana de Municipis i 

sentants de la Federació de Cooperatives d’Habi- Comarques amb relació al Projecte de llei del dret 
tatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00039/08). 
del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00026/ Acord sobre la sol·licitud. p. 45 
08). Acord sobre la sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre-
Proposta de compareixença de repre sentants de la Unió General de Treballadors amb 

sentants de l’Organització de Consumidors i Usu relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
aris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del Catalunya (tram. 352-00040/08). Acord sobre la 
dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00027/08). sol·licitud. p. 45 
Rebuig de la sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre-
Proposta de compareixença de repre sentants de la Comissió Obrera Nacional de Cata

sentants del Consell General de Cambres de la lunya amb relació al Projecte de llei del dret a l’ha-
Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Pro bitatge a Catalunya (tram. 352-00041/08). Acord 
jecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. sobre la sol·licitud. p. 45 
352-00028/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre-
Proposta de compareixença de repre sentants de la Federació de Cooperatives d’Habitat

sentants de la Federació Catalana de Promotors ges de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00042/08). 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352 Acord sobre la sol·licitud. p. 45 
00029/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre-
Proposta de compareixença de repre sentants de l’Associació Espanyola de Promotors 

sentants del Gremi de Constructors d’Obres de Públics d’Habitatge i Sòl - Secció Catalunya amb 
Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352 Catalunya (tram. 352-00043/08). Acord sobre la 
00030/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 43 sol·licitud. p. 45 

Proposta de compareixença de repre- Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’Administradors sentants de la Federació Catalana de Promotors 
de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352 llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352
00031/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 43 00044/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 46 
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Proposta de compareixença de repre- Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Administradors de Finques de sentants de la Confederació d’Associacions de 
Barcelona i Lleida amb relació al Projecte de llei del Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00045/08). de l’obra pública (tram. 352-00058/08). Acord sobre 
Acord sobre la sol·licitud. p. 46 la sol·licitud. p. 48 

Proposta de compareixença de repre- Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis Oficials d’Agents sentants del Consell de Col·legis d’Aparelladors i Ar
de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb re quitectes Tècnics de Catalunya amb relació al Projec
lació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a Ca te de llei de l’obra pública (tram. 352-00059/08). 
talunya (tram. 352-00046/08). Acord sobre la sol·li- Rebuig de la sol·licitud. p. 48 
citud. p. 46 

Proposta de compareixença de repre-
Proposta de compareixença de repre sentants del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de 

sentants del Col·legi de Registradors de la Propie- Mines i de Facultatius i Perits de Mines de Catalu
tat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb nya i Balears amb relació al Projecte de llei de l’obra 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a pública (tram. 352-00060/08). Acord sobre la sol·li-
Catalunya (tram. 352-00047/08). Retirada de la citud. p. 48 
sol·licitud. p. 46 

Proposta de compareixença de repre-
Proposta de compareixença de repre sentants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

sentants del Col·legi de Notaris de Catalunya amb amb relació al Projecte de llei de l’obra pública 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a (tram. 352-00061/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 48 
Catalunya (tram. 352-00048/08). Retirada de la 
sol·licitud. p. 46 Proposta de compareixença de repre

sentants de Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en 
Proposta de compareixença de repre- Topografia de Catalunya amb relació al Projecte de 

sentants del Consell de Col·legis d’Aparelladors i llei de l’obra pública (tram. 352-00062/08). Acord 
Arquitectes Tècnics de Catalunya amb relació al sobre la sol·licitud. p. 49 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
(tram. 352-00049/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 46 Proposta de compareixença de repre

sentants del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals 
Proposta de compareixença de repre i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei 

sentants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de l’obra pública (tram. 352-00063/08). Acord sobre 
amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge la sol·licitud. p. 49 
a Catalunya (tram. 352-00050/08). Acord sobre la 
sol·licitud. p. 47 Proposta de compareixença de repre

sentants del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
Proposta de compareixença de repre de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 

sentants de la Plataforma per al Dret a un Habitat l’obra pública (tram. 352-00064/08). Acord sobre la 
ge Digne amb relació al Projecte de llei del dret a sol·licitud. p. 49 
l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00051/08). Acord 
sobre la sol·licitud. p. 47 Proposta de compareixença de repre

sentants del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres 
Proposta de compareixença de repre- Públiques de Catalunya amb relació al Projecte de 

sentants del Consell Nacional de la Joventut de llei de l’obra pública (tram. 352-00065/08). Acord 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del dret a sobre la sol·licitud. p. 49 
l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00052/08). Acord 
sobre la sol·licitud. p. 47 Proposta de compareixença de repre

sentants del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalu-
Proposta de compareixença de repre nya amb relació al Projecte de llei de l’obra pública 

sentants de la Unió General de Treballadors amb (tram. 352-00066/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 49 
relació al Projecte de llei de l’obra pública (tram. 
352-00053/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 47 Proposta de compareixença de repre

sentants de la Cambra Oficial de Contractistes 
Proposta de compareixença de repre d’Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 

sentants de Comissions Obreres amb relació al Pro de l’obra pública (tram. 352-00067/08). Acord sobre 
jecte de llei de l’obra pública (tram. 352-00054/08). la sol·licitud. p. 49 
Acord sobre la sol·licitud. p. 47 

Proposta de compareixença de repre-
Proposta de compareixença de repre sentants del Consell General de Cambres de Cata

sentants del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals lunya amb relació al Projecte de llei de l’obra públi
i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei ca (tram. 352-00068/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 50 
de l’obra pública (tram. 352-00055/08). Acord sobre 
la sol·licitud. p. 47 Proposta de compareixença de repre

sentants de Foment del Treball Nacional amb rela-
Proposta de compareixença de repre ció al Projecte de llei de l’obra pública (tram. 352

sentants del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalu 00069/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 50 
nya amb relació al Projecte de llei de l’obra pública 
(tram. 352-00056/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 48 Proposta de compareixença de repre

sentants de Pimec, Micro, Petita i Mitjana Empre-
Proposta de compareixença de repre sa de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 

sentants de la Cambra Oficial de Contractistes l’obra pública (tram. 352-00070/08). Rebuig de la 
d’Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei sol·licitud. p. 50 
de l’obra pública (tram. 352-00057/08). Acord sobre 
la sol·licitud. p. 48 Proposta de compareixença de repre

sentants de la Confederació Empresarial Comarcal 
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de Terrassa (Cecot ) amb relació al Projecte de llei Proposta de compareixença de repre
de l’obra pública (tram. 352-00071/08). Rebuig de sentants del Consell de Col·legis d’Aparelladors i 
la sol·licitud. p. 50 Arquitectes Tècnics de Catalunya amb relació al 

Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Proposta de compareixença de repre (tram. 352-00084/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 52 

sentants de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de l’obra Proposta de compareixença de repre
pública (tram. 352-00072/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 50 sentants del Col·legi d’Administradors de Finques de 

Barcelona i Lleida amb relació al Projecte de llei del 
Proposta de compareixença de repre

sentants de la Federació de Municipis de Catalunya 
dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00085/08). 
Acord sobre la sol·licitud. p. 52 

amb relació al Projecte de llei de l’obra pública 
(tram. 352-00073/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 50 Proposta de compareixença de repre

sentants del Consell Nacional de la Joventut de 
Proposta de compareixença de repre

sentants de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del dret a 
l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00086/08). Acord 

Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’obra sobre la sol·licitud. p. 52 

pública (tram. 352-00074/08). Acord sobre la sol·li
citud. p. 50 Proposta de compareixença de repre

sentants de la Comissió Obrera Nacional de Cata-
Proposta de compareixença de repre

sentants de la Comissió Obrera Nacional de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya (tram. 352-00087/08). Acord 

lunya amb relació al Projecte de llei de l’obra públi sobre la sol·licitud. p. 52 

ca (tram. 352-00075/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 50 
Proposta de compareixença de repre-

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació d’Empreses d’Enginyeria 
i Consultoria Independents de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de l’obra pública (tram. 352

sentants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya (tram. 352-00088/08). Rebuig de la 
sol·licitud. p. 53 

00076/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 51 
Proposta de compareixença de repre-

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Coordinadora Catalana de Fundaci

sentants del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobi
liària de Barcelona amb relació al Projecte de llei del 

ons amb relació al Projecte de llei pel qual s’apro
va el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 

dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00089/08). 
Acord sobre la sol·licitud. p. 53 

a les persones jurídiques (tram. 352-00077/08). 
Sol·licitud. p. 51 Proposta de compareixença de repre

sentants de l’Associació Catalana de Municipis i 
Proposta de compareixença de repre

sentants de la Fundació Maria Francisca de Ro-
Comarques amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00090/08). 

viralta amb relació al Projecte de llei pel qual s’apro- Acord sobre la sol·licitud. p. 53 

va el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques (tram. 352-00078/08). Proposta de compareixença de repre
Sol·licitud. p. 51 sentants de la Federació de Municipis de Catalunya 

amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
Proposta de compareixença de repre

sentants de la Fundació Creatia amb relació al Pro
a Catalunya (tram. 352-00091/08). Acord sobre la 
sol·licitud. p. 53 

jecte de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques Proposta de compareixença de repre
(tram. 352-00079/08). Sol·licitud. p. 51 sentants de la Federació Catalana de Promotors 

Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de 
Proposta de compareixença de repre

sentants de la Confederació d’Associacions de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352
00092/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 53 

Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi civil de Proposta de compareixença de repre-
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (tram. sentants de la Federació de Cooperatives d’Habitat
352-00080/08). Sol·licitud. p. 51 ges de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 

dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00093/08). 
Proposta de compareixença de repre- Acord sobre la sol·licitud. p. 53 

sentants del Col·legi de Notaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre Proposta de compareixença de repre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per sentants de l’Organització de Consumidors i Usu
sones jurídiques (tram. 352-00081/08). Sol·licitud. p. 51 aris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 

dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00094/08). 
Proposta de compareixença de repre- Rebuig de la sol·licitud. p. 54 

sentants de la Fundació Unió amb relació al Projec
te de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi Proposta de compareixença de repre
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques sentants de la Unió General de Treballadors amb 
(tram. 352-00082/08). Sol·licitud. p. 52 relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 

Catalunya (tram. 352-00095/08). Acord sobre la 
Proposta de compareixença de repre sol·licitud. p. 54 

sentants del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona amb relació al Projecte de Proposta de compareixença de repre
llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi civil de sentants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (tram. amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
352-00083/08). Sol·licitud. p. 52 a Catalunya (tram. 352-00096/08). Acord sobre la 

sol·licitud. p. 54 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
(tram. 352-00097/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 54 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana d’Apartaments 
Turístics amb relació al Projecte de llei del dret a 
l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00098/08). Re
buig de la sol·licitud. p. 54 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Càritas Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 
352-00099/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 54 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Gremi de Constructors d’Obres de 
Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352
00100/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 55 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Foment del Treball Nacional amb rela
ció al Projecte de llei del dret a l’habitatge a Cata
lunya (tram. 352-00101/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 55 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Professional d’Experts 
Immobiliaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352
00102/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 55 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Taula de la Construcció de Girona 
amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya (tram. 352-00103/08). Rebuig de la 
sol·licitud. p. 55 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants del col·lectiu Papàs de l’Àlex davant la 
Comissió de Benestar i Immigració perquè informin 
sobre les línies d’actuació d’aquesta associació 
(tram. 356-00008/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 55 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació de Diabètics de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar i Immigració per
què informin sobre les línies d’actuació d’aquesta 
associació (tram. 356-00015/08). Acord sobre la 
sol·licitud. p. 55 

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). Rebuig de la sol·licitud. p. 56 

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). Rebuig de la sol·licitud. p. 56 

Sol·licitud de compareixença del síndic 
d’Aran davant la Comissió de Política Territorial 
perquè informi sobre la gestió de la crisi deguda a 
l’esfondrament del túnel de Vielha (tram. 356
00028/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 56 

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 anomalies en el servei de transport de viat
gers de rodalia imputables a Renfe (tram. 356
00035/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 56 

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Ministeri de Foment per a coordinar l’opera
ció ferroviària en l’àmbit metropolità davant la Co
missió de Política Territorial perquè informi sobre el 
Pla d’actuacions urgents per a la millora del servei 
de rodalia de Renfe (tram. 356-00036/08). Acord 
sobre la sol·licitud. p. 56 

Sol·licitud de compareixença de la pre
sidenta i els membres del Consell Permanent de la 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar i Immigració per
què presentin les línies generals d’actuació d’a
questa entitat (tram. 356-00041/08). Acord sobre la 
sol·licitud. p. 56 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent del Consell Comarcal del Gironès davant la 
Comissió de Política Territorial perquè informi sobre 
la seva posició amb relació al projecte d’ampliació 
de l’autopista AP-7 i la carretera N-II i amb relació 
al tren d’alta velocitat (tram. 356-00044/08). Rebuig 
de la sol·licitud. p. 57 

Sol·licitud de compareixença de l’alcal
de d’Aiguaviva (Gironès) davant la Comissió de 
Política Territorial perquè informi sobre la seva po
sició amb relació al projecte d’ampliació de l’auto
pista AP-7 i la carretera N-II i amb relació al tren 
d’alta velocitat (tram. 356-00045/08). Rebuig de la 
sol·licitud. p. 57 

Sol·licitud de compareixença de l’alcal
de de Salt (Gironès) davant la Comissió de Política 
Territorial perquè informi sobre la seva posició amb 
relació al projecte d’ampliació de l’autopista AP-7 i la 
carretera N-II i amb relació al tren d’alta velocitat 
(tram. 356-00046/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 57 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de la Federació de Cooperatives de Tre
ball de Catalunya davant la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme perquè presentin les 
línies generals d’actuació de la Federació (tram. 
356-00048/08). Sol·licitud. p. 57 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent del Consell Regulador de la Denominació 
d’Origen Terra Alta davant la Comissió d’Agricultu
ra, Ramaderia i Pesca perquè expliqui els objectius 
d’aquest consell (tram. 356-00049/08). Sol·licitud. p. 57 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refu
giat davant la Comissió de Benestar i Immigració 
perquè informin sobre la situació dels refugiats a 
Catalunya i presentin les propostes de millora del 
dret d’asil a l’Estat espanyol (tram. 356-00050/08). 
Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 58 

Sol·licitud de compareixença del Con
sell de la Gent Gran de Catalunya davant la Comis
sió de Benestar i Immigració perquè informin dels 
treballs del 5è Congrés Nacional de la Gent Gran 
(tram. 356-00051/08). Sol·licitud. Acord sobre la 
sol·licitud. p. 58 

Sol·licitud de compareixença del direc
tor de Rodalia de Renfe de Barcelona, Miguel Àngel 
Remacha, davant la Comissió de Política Territorial 
perquè informi sobre les greus incidències dels ser-
veis de rodalia i regional (tram. 356-00056/08). Sol·li
citud. p. 58 

4.53.10. Sessions informatives i comparei
xences de membres del Govern 

Sessió informativa de la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge amb el conseller de Medi 
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Ambient i Habitatge sobre les línies d’actuació que 
se seguiran des d’aquest departament (tram. 355
00008/08). Substanciació. p. 58 

Sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació sobre el des
plegament de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(tram. 355-00017/08). Substanciació. p. 58 

Sessió informativa de la Comissió so
bre els Drets de les Dones amb la consellera d’Ac
ció Social i Ciutadania sobre les línies d’actuació 
que s’impulsaran des de l’Institut Català de les 
Dones (tram. 355-00019/08). Substanciació. p. 59 

Sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conse
ller d’Economia i Finances, la consellera de Treball 
i el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 
sobre el seguiment de l’Acord estratègic per a la 
competitivitat, la qualitat de l’ocupació i la interna
cionalització de l’economia (tram. 355-00027/08). 
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 59 

Sessió informativa de la Comissió d’A
fers Institucionals amb el conseller d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural sobre les informacions 
aparegudes a la premsa que fan referència al con
seller (tram. 355-00028/08). Sol·licitud i tramesa a la 
Comissió. p. 59 

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

Compareixença de representants de 
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 353-00001/08). Acord de tenir la 
sessió de compareixença. Substanciació. p. 59 

Compareixença de representants de 
la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya (tram. 353-00002/08). Acord de 
tenir la sessió de compareixença. p. 59 

Compareixença de representants de 
la Federació Catalana de Promotors Constructors 
d’Edificis amb relació al Projecte de llei del dret a 
l’habitatge a Catalunya (tram. 353-00003/08). Acord 
de tenir la sessió de compareixença. p. 60 

Compareixença de representants del 
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona 
i Lleida amb relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya (tram. 353-00004/08). Acord de 
tenir la sessió de compareixença. p. 60 

Compareixença de representants del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 353-00005/08). Acord de tenir la 
sessió de compareixença. p. 60 

Compareixença de representants del 
Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propie
tat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projec
te de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 
353-00006/08). Acord de tenir la sessió de compa
reixença. p. 60 

Compareixença de representants de 
la Unió General de Treballadors amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 
353-00007/08). Acord de tenir la sessió de compa
reixença. Substanciació. p. 60 

Compareixença de representants del 
Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tèc
nics de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 353-00008/08). 
Acord de tenir la sessió de compareixença. Subs
tanciació. p. 61 

Compareixença de representants del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
(tram. 353-00009/08). Acord de tenir la sessió de 
compareixença. Substanciació. p. 61 

Compareixença de representants de 
la Federació de Municipis de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei del dret a l’habitatge a Cata
lunya (tram. 353-00010/08). Acord de tenir la ses
sió de compareixença. Substanciació. p. 61 

Compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya (tram. 353-00011/08). Acord de tenir la 
sessió de compareixença. Substanciació. p. 61 

Compareixença de representants de 
l’Associació Espanyola de Promotors Públics d’Ha
bitatge i Sòl - Secció Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 
353-00012/08). Acord de tenir la sessió de compa
reixença. p. 62 

Compareixença de representants de 
la Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 353-00013/08). Acord de tenir la 
sessió de compareixença. p. 62 

4.55.	 Activitat parlamentària 
4.55.15.	 Convocatòries 

Sessió plenària núm. 11, convocada 
per al dia 28 de març de 2007. p. 62 

4.67.	 Comunicacions dels grups parla
mentaris i dels diputats 

Sol·licitud de convocatòria de la Co
missió d'Afers Institucionals perquè substanciï la 
compareixença del conseller d'Agricultura, Alimen
tació i Acció Rural. p. 63 

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

4.70.10.	 Altres comunicacions 

Sol·licitud de compareixença dels con
sellers d’Economia i Finances, de Treball i d’Inno-
vació, Universitats i Empresa en compliment de la 
Resolució 357/VII (tram. 335-00002/08). Sol·licitud 
de sessió informativa i tramesa a la Comissió. p. 63 

4.87.	 Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

4.87.30.	 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). Al·legacions que formula el Parla
ment sobre l’acumulació. p. 63 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

1.10. RESOLUCIONS 

Resolució 19/VIII del Parlament de Ca
talunya, per la qual s’aproven quatre 
informes de fiscalització 
Tram. 256-00024/07, 256-00025/07, 256-00027/07 
i 256-00034/07 

Adopció: Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 
Sessió núm. 4, 14.03.2007, DSPC-C 47 

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió 
tinguda el dia 14.03.2007, ha debatut les propostes de 
resolució presentades pels grups parlamentaris, subse
güents a la presentació dels informes de fiscalització 
25/2004: Compte d’operacions de la tresoreria de l’Ad
ministració General de la Generalitat, exercici 2002 
(tram. 256-00024/07); 27/2004: Institut Català de Fi
nances Holding, SA, exercicis 2002 i 2003 (tram. 256
00025/07); 4/2005: Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió (CCRTV), exercicis 2002 i 2003 (tram. 256
000027/07), i 3/2006, Ingressos per taxes del Departa
ment de Salut, exercicis 2002-2004 (tram. 256-00034/ 
07). 

Finalment, d’acord amb l’article 164 del Reglament, ha 
adoptat la següent 

RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya aprova els informes de 
fiscalització 25/2004: Compte d’operacions de la treso
reria de l’Administració General de la Generalitat, exer
cici 2002; 27/2004: Institut Català de Finances Hold
ing, SA, exercicis 2002 i 2003; 4/2005: Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), exercicis 2002 
i 2003, i 3/2006, Ingressos per taxes del Departament 
de Salut, exercicis 2002-2004, presentats per la Sindi
catura de Comptes. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco
llides en els informes esmentats. 

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Informe 
4/2005, sobre la Corporació Catalana de Ràdio i Tele
visió (CCRTV), exercicis 2002 i 2003: 

a) Mostra la seva preocupació per la situació econòmi
ca i financera de l’organisme. 

b) Mostra la seva preocupació per la gravetat dels pos
sibles incompliments normatius detectats en la retribu
ció del personal directiu de la societat, especialment pel 
que fa a les clàusules d’indemnitzacions per cessament. 

c) Insta el Govern a fer un informe jurídic que determi
ni els procediments escaients per a traslladar davant la 
jurisdicció ordinària el contingut d’aquest informe de 
fiscalització perquè es depurin les eventuals responsa
bilitats de tot ordre que es deriven de les irregularitats 
detectades en les clàusules d’indemnització per rescis
sió dels contractes del personal d’alta direcció de la 
CCRTV en els exercicis 2002 i 2003. 

d) Encomana a la Sindicatura de Comptes que, en l’in
forme de l’any 2004, relacioni el valor individual de les 
indemnitzacions efectuades per la CCRTV durant el dit 
any amb la identificació dels seus beneficiaris. 

e) Insta la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a 
fonamentar la seva actuació en un contracte programa 
plurianual que especifiqui els objectius a partir de la 
definició de servei públic. 

f) Insta la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a 
adequar la seva política de contractacions laborals als 
llocs de treball, a les necessitats del servei i a la norma
tiva vigent. 

g) Encomana a la Sindicatura de Comptes l’ampliació 
de l’informe de fiscalització 4/2005, sobre la Corpora
ció Catalana de Ràdio i Televisió, pel que fa a l’existèn
cia de contractes blindats en les empreses de la Corpo
ració. 

h) Insta el Govern, amb relació als contractes blindats 
existents a les empreses de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, a adoptar les mesures de control cor
responent i aprofundir en la clarificació de les circum
stàncies i les responsabilitats, tot exercint les accions 
que en dret corresponguin en funció de les conclusions 
dels informes d’auditoria. 

i) Mostra la seva preocupació per la situació de des
equilibri patrimonial que presenta la Corporació Cata
lana de Ràdio y Televisió i insta el Govern a adoptar las 
mesures pertinents destinades a sanejar econòmicament 
la Corporació. 

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’Informe 
3/2006, relatiu als ingressos per taxes del Departament 
de Salut, exercicis 2002 i 2004, insta el Govern a: 

a) Establir els mecanismes necessaris per a garantir 
l’eficàcia dels procediments de gestió de les taxes exi
gides. 

b) Fixar un protocol de documents necessaris de con
formitat amb els requisits establerts per la Llei de taxes 
i preus públics. 

c) Adoptar las mesures pertinents per a garantir l’eficà
cia dels procediments de gestió recaptadora voluntària 
de les taxes meritades pel Departament de Salut. 

d) Complir, amb relació als convenis de col·laboració 
signats pel Departament de Salut amb entitats privades, 
el que disposen la Llei de finances públiques de Cata
lunya i d’altra normativa aplicable. 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

La secretària El president de la Comissió 
Judit Carreras Tort Lluís M. Corominas i Díaz 

1.10. 

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

2.10.25. 

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució sobre la neces
sitat de construir el quart cinturó 
Tram. 250-00011/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de resolució sobre la consti
tució d’una comissió interdepartamen
tal d’estudi de la situació de la immi
gració 
Tram. 250-00013/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 20.03.2007 (DSPC-C 59). 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
dels infants en règim de preadopció 
Tram. 250-00017/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 20.03.2007 (DSPC-C 59). 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern al desplegament regla
mentari de la Llei 13/2006, de prestaci
ons socials de caràcter econòmic 
Tram. 250-00024/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 20.03.2007 (DSPC-C 59). 

Proposta de resolució sobre la supres
sió temporal del peatge de l’autopista 
C-16 a Sant Vicenç de Castellet (Ba
ges) 
Tram. 250-00039/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

2.10.25. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 



 

13 

Núm. 49 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de març de 2007 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un centre d’intervenció especialitza
da per a dones que pateixen violència 
de gènere a Gavà (Baix Llobregat) 
Tram. 250-00048/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 20.03.2007 (DSPC-C 59). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de resolució sobre la substi
tució dels suports de les tanques de 
seguretat de les autopistes 
Tram. 250-00060/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de resolució sobre la situa
ció dels menors desemparats 
Tram. 250-00066/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 20.03.2007 (DSPC-C 59). 

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 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

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 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

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 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

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 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

2.10.25. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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Proposta de resolució sobre l’inici de 
les obres de construcció de l’eix de les 
Garrigues 
Tram. 250-00094/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

3. TRAMITACIONS EN CURS 

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

PROJECTES DE LLEI 

Projecte de llei de serveis socials 
Tram. 200-00003/08 

Ponència per a elaborar l’Informe 

3.01.01. 

COMISSIÓ DE BENESTAR I IMMIGRACIÓ 

La Comissió de Benestar i Immigració, en sessió tingu
da el dia 20 de març de 2007, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de 
Serveis Socials i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i els concordants del Reglament del Par
lament. La Ponència és integrada pels diputats se
güents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 

Consol Prados i Martínez 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya 

Pere Bosch i Cuenca 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

Montserrat Nebrera i González 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa 

Laura Massana i Mas 

Grup Mixt 

Antonio Robles Almeida 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

La secretària de la Comissió  La presidenta de la Comissió 
Laura Massana i Mas Marta Cid i Pañella 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Projecte de llei del Memorial Democrà
tic 
Tram. 200-00014/08 

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7442). 

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 23.03.2007 al 26.03.2007). 

Finiment del termini: 27.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 22.03.2007. 

Projecte de llei de creació de l’Agència 
Tributària de Catalunya 
Tram. 200-00015/08 

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 7429 i 7442). 

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 23.03.2007 al 26.03.2007). 

Finiment del termini: 27.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 22.03.2007. 

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

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7442). 

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 23.03.2007 al 26.03.2007). 

Finiment del termini: 27.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 22.03.2007. 

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions 
Tram. 200-00017/08 

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7441). 

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia. 

Finiment del termini: 23.03.2007; 9:00 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 22.03.2007. 

Correcció d’errades de publicació 
(BOPC 48) 

Al BOPC 48, a la pàg. 3, 

On diu: 

«Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari, a partir, si escau, de la primera 
pròrroga que es concedeixi.» 

Ha de dir: 

«Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari, exclusivament pel que fa a la tra
mitació de totalitat, a partir, si escau, de la primera 
pròrroga que es concedeixi.»» 

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI 

Proposició de llei de modificació dels 
articles 9, 12 i 13 i d’addició de l’article 
10 bis i d’una disposició addicional a 
la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de su
port a les famílies 
Tram. 202-00015/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 6811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Piqué i Camps, president del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament; Francesc 
Vendrell i Bayona, portaveu; Daniel Sirera i Bellés, 

3.01.02. 
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portaveu adjunt; Belen Pajares i Ribas, Àngels Olano i 
Garcia, Montserrat Nebrera González, Maria Dolors 
Montserrat i Culleré, Carina Mejías Sánchez, Jordi 
Montanya i Mias, Joan Bertomeu i Bertomeu, Enric 
Millo i Rocher, Rafel Luna i Vivas, Santi Rodríguez i 
Serra, Rafael López Rueda, diputades i diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 100, apartat b), del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent propo
sició de llei: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

I 

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famíli
es, constitueix la principal disposició normativa que re
gula a Catalunya un conjunt de mesures destinades a 
garantir la protecció jurídica i econòmica de la família, 
entesa aquesta en un sentit ampli d’acord amb el que 
disposa l’article 2 de l’esmentat text legal, que inclou 
la família en el concepte donat per la Llei 9/1998, de 15 
de juliol, del Codi de Família, i ulteriors modificacions; 
les unions estables de parella; les famílies nombroses; 
les famílies monoparentals; les famílies amb infants en 
acolliment o adopció i les famílies amb persones en si
tuació de dependència. 

En concret, pel que fa a la política d’ajuts destinats a la 
família, el Govern ha aprovat recentment l’import 
d’aquests per a l’any 2007, establint un increment del 
tot insuficient per que les famílies puguin fer front a les 
despeses que generen els fills a càrrec d’edats compre
ses entre els 0 i 3 anys, o les famílies nombroses o mo
noparentals amb fills d’edats compreses entre 0 a 6 anys, 
imports que són, respectivament, de 625 euros/any i de 
730 euros/any/fill. A més, incorpora una línia d’ajuts 
per part, adopció o acolliment múltiples, sent els ajuts 
aprovats de 650 euros, 1.000 euros i 1.200 euros per 
família, segons estem davant de part o adopció o aco
lliment doble, triple o quàdruple o més. Finalment, el 
Govern incorpora una línia d’ajuts per a les famílies 
d’adopció internacional de 2.400/3.200 euros. 

Si bé és cert que aquests increments suposen un aug
ment en relació a l’IPC, el cert és que són insuficients 
per tal que les famílies catalanes puguin afrontar les 
despeses que generen els diferents supòsits de fet des
crits, i també que l’increment per sobre de l’IPC és del 
tot insuficient i en cert sentit ridícul. Augments de 25 
euros o 30 euros anuals són, certament, una pujada 
minsa i que es queda curta en termes de despesa fami
liar anual. Això sense tenir en compte que el Govern 
abandona novament una franja de protecció correspo
nent a les famílies amb fills d’edats compreses entre els 
7 i 16 anys –franja que agafa l’adolescència, edat de 
més despesa i de més complexitat en termes familiars–, 
incomplint el que preveu la Disposició addicional cin
quena de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les 
famílies. 

La reforma legislativa que es proposa ara va en una 
doble direcció. Per una banda es proposa incrementar 
amb la convenient cobertura legal els percentatges apli
cables a les prestacions econòmiques que dona el Go

3.01.02. 

vern per adopció o acolliment, previstos a l’article 12 
del text legal, i estendre l’increment en termes percen
tuals als casos de prestacions econòmiques per a l’apli
cació de tècniques de reproducció assistida, previstos a 
l’article 13 de la dita llei. 

Igualment, volem garantir amb la incorporació d’una 
clàusula genèrica de garantia que l’increment de les 
prestacions econòmiques adreçades a les famílies amb 
fills d’edats compreses entre els 0 i 6 anys serà, en tot 
cas, el doble de l’IPC de l’any precedent al de la con
vocatòria respectiva, mesura que pretén garantir un in
crement de certa rellevància econòmica per dotar a les 
famílies d’uns recursos que siguin un autèntic comple
ment per fer front a les despeses ordinàries del nucli 
familiar. Aquesta clàusula hom pretén estendre-la a la 
resta de prestacions econòmiques previstes als articles 
11, 14, 15 i 16 de la Llei, relatives a part o adopció 
múltiple, infants nascuts amb danys que requereixen 
atencions especials, adquisició, rehabilitació i promo
ció d’habitatges i ajuts per a lloguers, respectivament. 

Per altra banda, la reforma proposada incorpora un nou 
article 10 (bis). Efectivament, l’article 10 de la Llei 18/ 
2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, regula la 
prestació econòmica de caràcter universal per infant a 
càrrec. Concretament diferencia dos tipus d’ajuts: un 
ajut econòmic universal adreçat a les famílies amb in
fants a càrrec menors de 3 anys, i un altra ajut econò
mic –igualment universal– adreçat a les famílies nom
broses amb infants a càrrec menors de sis anys. 

Ara bé, va quedar palès durant la tramitació parlamen
tària de l’esmentada llei que aquests ajuts no havien de 
limitar-se només a les famílies amb fills d’edats com
preses entre els 0 a 3 anys i a les nombroses amb fills 
menors de 6 anys; ans al contrari, havien d’estendre’s 
a les famílies amb fills en edats superiors als 6 anys i 
com a màxim fins a la majoria d’edat laboral, és a dir, 
els 16 anys. 

Precisament, el Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya va impulsar una esmena que tenia com a 
objectiu garantir una prestació econòmica d’anàloga 
naturalesa jurídica a la recollida en l’actual article 10 de 
la Llei 18/2003, de suport a les famílies, adreçada a les 
famílies amb fills d’edats compreses entre els 7 i els 16 
anys, per tal de donar cobertura a aquesta franja d’edat. 
I aquesta exigència venia –i ve ara– avalada per una 
doble fonamentació. 

En primer terme, perquè els fills d’edats compreses 
entre els 7 i 16 anys –especialment en la franja d’edat 
de l’adolescència– suposen una font de despeses im
portant per a les famílies catalanes, atès que s’incre
menten les activitats extraescolars i s’incrementen les 
activitats associades a l’oci i a l’esbarjo i apareixen 
certes preferències lúdiques i intel·lectuals que suposen 
un increment important de la despesa familiar. 

I en segon terme, perquè existeix un percentatge elevat 
de famílies catalanes que tenen fills en aquestes franges 
d’edat que, si no se les reconeix per llei un dret subjec
tiu a percebre una prestació econòmica de caràcter uni
versal semblant a la que actualment preveu l’article 10, 
poden entendre’s discriminades i perjudicades per una 
política social sectària i parcial, cosa que segurament 
cap Govern estaria disposat a impulsar. 
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Per tots els motius abans esmentats, la reforma legal 
que proposa el Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya afecta principalment als articles 12 i 13 de la 
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. I, 
concretament pel que fa a l’addició d’un article 10 
(bis), aquesta be donada pel fet que entenem que la sola 
previsió d’un mandat adreçat al Govern per tal que 
pugui estendre els ajuts de l’article 10 de la Llei 18/ 
2003 a altres col·lectius familiars i a altres franges 
d’edat no es garantia suficient de què es reconegui un 
dret subjectiu plenament exercitable per part dels po
tencials beneficiaris, que són en definitiva els pares del 
noi o noia. En aquest sentit, la previsió continguda a la 
Disposició addicional cinquena de la Llei 18/2003, de 
4 de juliol, de suport a les famílies, és totalment insufi
cient, entre altres raons per què el Govern no ha donat 
encara compliment al seu contingut, tot i les demandes 
que en aquest sentit ha formulat el Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, ni ha obert cap línia 
d’ajuts destinat a les famílies amb fills d’edats compre
ses entre 7 i 16 anys. 

Finalment, s’incorpora la clàusula de garantia d’incre
ment de les prestacions econòmiques, exposada en 
l’apartat II d’aquesta exposició de motius, que s’estén 
a tots els ajuts de caràcter econòmic previstos en el Tí
tol II de la Llei. 

Per aquestes raons, el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya presenta la següent Proposició de 
llei de modificació dels articles 9, 12 i 13, d’addició 
de l’article 10 (bis) i d’una nova disposició addicional, 
de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les fa
mílies: 

ARTICLE PRIMER 

L’article 9, apartat 1, lletra a), de la Llei 18/2003, de 4 
de juliol, de suport a les famílies, tindrà el següent re
dactat: 

«[...] 

a) Prestació econòmica per infant i/o adolescent a càr
rec.» 

ARTICLE SEGON 

S’addiciona un article 10 (bis) a la Llei 18/2003, de 4 
de juliol, de suport a les famílies, que tindrà els següent 
redactat: 

«Article 10 (bis) 

»Prestació econòmica de caràcter universal per infant 
menor de 12 anys o adolescent a càrrec 

»1. Les famílies que tinguin a càrrec infants d’edats 
compreses entre els 7 i 12 anys, i adolescents d’edats 
compreses entre els 13 i 16 anys, tenen dret a una pres
tació econòmica anual, de pagament únic, que atorga
rà el Govern de la Generalitat a través del Departament 
competent en matèria d’assistència, serveis socials i 
polítiques familiars, amb independència dels ingressos 
econòmics familiars, i d’acord amb les condicions i 
amb subjecció al procediment que s’estableixi regla
mentàriament. 

»2. En famílies nombroses, la prestació prevista en 
l’apartat anterior s’atorgarà per tots els infants menors 
de 12 anys o adolescents menors de 16 anys de la fa
mília. 

»3. Seran beneficiaris de la prestació econòmica per 
infant menor de 12 anys o adolescent menor de 16 anys 
a càrrec, el pare i la mare o, en el seu cas, la persona 
que tingui a càrrec l’infant o adolescent.» 

ARTICLE TERCER 

L’article 12 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport 
a les famílies, tindrà els següent redactat: 

«Les famílies que adoptin o acullin un menor o una 
menor poden percebre una prestació econòmica equi
valent al 70% de les despeses ocasionades pels tràmits 
necessaris, en funció del nivell d’ingressos familiars i 
de les altres condicions i prioritats que s’estableixin 
per reglament.» 

ARTICLE QUART 

Els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 18/2003, de 
4 de juliol, de suport a les famílies, tindrà els següent 
redactat: 

«2. Si el tractament es rep en un centre sanitari de la 
xarxa pública o en un centre que hi tingui subscrit un 
concert, l’ajut econòmic s’aplica a les despeses ocasi
onades pels desplaçaments i l’estada fora del lloc de 
residència habitual, en un percentatge equivalent al 
70% del cost total. 

»3. Si el tractament es rep en un centre sanitari que no 
forma part de la xarxa pública ni hi té subscrit cap 
concert, l’ajut econòmic s’aplica a les despeses relaci
onades amb el tractament mèdic, incloent-hi les visites 
i la medicació i aquelles circumstàncies complementà
ries que es determinin en la corresponent convocatòria 
d’ajut, com el trasllat o l’allotjament, en un percentatge 
que pot arribar al 40% del cost total. Aquest percentat
ge s’ha d’aplicar sobre els imports màxims del cost de 
cada visita mèdica que fixa el Govern, prenent com a 
referència els barems aprovats pel Departament de 
Salut i que regeixen per a la sanitat pública i concer
tada.» 

ARTICLE CINQUÈ 

S’addiciona la Disposició addicional Desena de la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, que 
tindrà els següent redactat: 

«Desena. Garantia de les prestacions 

»En el càlcul dels respectius increments de les presta
cions econòmiques establertes en els articles 10, 10 
(bis), 11, 14, 15 i 16 d’aquesta llei, hom aplicarà com 
a mínim un augment del doble de l’IPC de l’any ante
rior a l’aprovació de les corresponents convocatòries 
d’ajuts.» 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

Les repercussions econòmiques que puguin derivar-se 
de l’aplicació del que preveu aquesta Llei seran exigi

3.01.02. 
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bles a partir del proper exercici pressupostari, correspo
nent a l’any 2008. 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

Josep Piqué i Camps, president del G. P. del PPC; Fran
cesc Vendrell i Bayona, portaveu; Daniel Sirera i Bellés, 
portaveu adjunt; Belen Pajares i Ribas, Àngels Olano i 
Garcia, Montserrat Nebrera González, Maria Dolors 
Montserrat i Culleré, Carina Mejías Sánchez, Jordi 
Montanya i Mias, Joan Bertomeu i Bertomeu, Enric 
Millo i Rocher, Rafel Luna i Vivas, Santi Rodríguez i 
Serra, Rafael López Rueda, diputades i diputats del G. 
P. del PPC 

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució sobre el Regis
tre d’assegurances de cobertura de 
mort 
Tram. 250-00068/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CEF, 15.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 5674) 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 1 
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 

«1. Que s’adreci al Govern de l’Estat a fi i efecte de 
que, doni un nou impuls al desplegament reglamenta
ri de la vigent Llei de l’Estat 20/2005, de 14 de novem
bre, sobre la creació del Registre d’Assegurances de 
cobertura de mort.» 

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

«2. En el marc de les competències compartides del 
nou Estatut que atribueixen a la Generalitat, entre d’al
tres, la funció executiva sobre crèdit, banca, asseguran

3.10.25. 

ces i mutualitats no integrades en el sistema de la se
guretat social, estudiar la possibilitat de crear en coor
dinació amb el Registre Central, el Registre Català 
d’Assegurances amb cobertura de mort.» 

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

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 16.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6748) 

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a emprendre les accions necessàries prop del 
Govern de l’Estat per tal d’insistir davant la Unió Eu
ropea en l’aprovació immediata del decret que permeti 
l’augment de mínims fins a 30.000 euros, assolint d’a
questa manera el compromís concret amb la Federa
ción Nacional de Cofradías de Pescadores. 

El Parlament també insta al Govern de la Generalitat a 
emprendre les accions necessàries per tal que el MAPA 
acordi amb la Federación Nacional de Cofradias de 
Pescadores possibles solucions econòmiques al retard 
en el compliment acordats.» 

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

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 16.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6747) 

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 (1) 

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a negociar amb el Govern de l’Estat l’establiment 
d’un preu professional del combustible per al sector pes
quer en funció de la potència declarada, iniciant d’aques
ta manera un procés de racionalització real entre l’esforç 
pesquer, els recursos i la rendibilitat del sector, que és de 
gran importància econòmica i social del nostre país.» 

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 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 16.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6746) 

ESMENA NÚM. 1 
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 (1) 

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a instar el Govern de l’Estat que negociïn amb 
la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores 
possibles solucions econòmiques al retard en el compli
ment dels acords presos entre la Federación i el MAPA 
el 27 d’octubre de 2005.» 

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

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 14.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6320) 

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 

«Instar a definir, dins l’àmbit de la revisió prevista al 
Pla de Transport de Viatgers i en el marc de la futura 
xarxa de serveis regionals, l’ampliació del nombre de 
combois del servei ferroviari entre Barcelona-Tarrago
na en ambdós sentits.» 

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 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 16.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6745) 

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a portar a terme les accions necessàries da
vant el Govern de l’Estat per tal que continuï complint 
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els compromisos que va signar en «l’Acuerdo entre la 
Federación Nacional de Cofradías de Pescadores i el 
MAPA» el 27 d’octubre de 2005, relatiu a les actuaci
ons necessàries per pal·liar els problemes estructurals 
del sector pesquer.» 

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

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 16.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6744) 

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a prendre d’immediat les mesures necessàri
es davant el Govern de l’Estat per tal que juntament 
amb els representants del sector pesquer negociïn una 
sortida raonable a tota la problemàtica que es va 
produir arran del tancament de ports per part del sec
tor pesquer provocada per la vaga del gasoil de l’any 
2005.» 

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 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 16.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6743) 

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme les accions necessàries per elaborar un mapa de 
varietats, de zones productores i de la demanda del 
mercat per tal de que en les noves plantacions i/o subs
titucions s’efectuï una distribució de l’oferta que vagi, 
esglaonadament, des d’octubre fins a març de cada 
campanya. També s’insta al Govern a adoptar el com
promís d’estudiar la viabilitat de l’execució d’un pla de 
reconversió varietal que permeti un major escalona
ment en l’oferta de cítrics en el mercat. En aquest sentit 
cal el consens amb el propi sector per a que es definei
xin els criteris de prioritat i obligacions per als propis 
beneficiaris. 

»En definitiva, el Parlament de Catalunya insta al 
Govern a complir les mesures a mig-llarg termini for
mulades en el marc de la Taula Sectorial Agrària del 
Cítrics del passat dia 25 de gener de 2007.» 
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Proposta de resolució sobre el traspàs 
dels serveis de transport de viatgers 
de Renfe 
Tram. 250-00096/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 14.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, 

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. 250-00107/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 14.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6608) 

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 dóna suport a les gestions 
i acords impulsats pel Govern de la Generalitat per tal 
de fer efectives les competències que el nou Estatut 
d’Autonomia confereix en matèria de gestió dels ser-
veis ferroviaris de rodalies i regionals interiors de Ca
talunya i que hores d’ara ja s’han concretat en: 

a) Que el traspàs de competències de gestió ferroviària 
s’inclogui en la primera reunió de la comissió mixta 
Estat-Generalitat que es dediqui a la matèria de les 
infraestructures del transport. 

b) La petició ja formulada al Ministeri de Foment de 
que inverteixi de forma immediata els 1.800 milions 
d’Euros previstos per actuacions ferroviàries en l’àm
bit de les Rodalies en el protocol firmat entre el Minis
teri de Foment i el Govern de la Generalitat, així com 
els 260 milions d’euros del Pla de xoc que es va pac
tar el mes de setembre entre les dues administracions 
pel manteniment i millora de la xarxa ferroviària de 
rodalies a Catalunya. 

c) La intenció, ja anunciada pel Govern de la Genera
litat, de fer el seguiment dia a dia del conjunt d’actu
acions del pla de xoc per tal que, si aquestes no resul
ten suficients per capgirar la situació, demanar-ne la 
implementació d’altres. 

d) Garantir que, en el moment en que es faci efectiu el 
traspàs, l’Administració General de l’Estat ja hagi fet 
les inversions corresponents, que permetin superar el 
dèficit actual, i s’hagi fet efectiva la compra del mate
rial mòbil per donar un servei de qualitat. 

e) Seguir posant de manifest davant el Ministeri de 
Foment i les empreses públiques responsables totes 
aquelles disfuncions que afectin als serveis ferroviaris 
que es desenvolupen a Catalunya i seguir col·laborant 
per trobar les solucions que permetin minimitzar els 
seus impactes negatius respecte els usuaris.» 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6620) 

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

«1. Establir les mesures necessàries per tal que, en els 
projectes que contemplin la futura connexió de l’auto
via de l’Aragó fins al corredor del Mediterrani, s’apro
fitin els corredors naturals entre ambdós territoris. 

»2. Així mateix, i en mateix àmbit, treballar per obte
nir una acció concertada entre les Administracions de 
l’Estat i de la Generalitat que permeti garantir aquesta 
connectivitat.» 

Proposta de resolució sobre la millora 
de la seguretat a la carretera C-38, en 
el tram anomenat de la Forcarà 
Tram. 250-00110/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 14.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6607) 

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

«El Parlament insta el Govern a efectuar les obres de 
col·locació d’un aglomerat antilliscant i de revisió de 
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peralt de la carretera C-38 a la zona de Forcarà, junt 
amb altres mesures que es considerin adients per tal de 
millorar la seva seguretat viària.» 

Proposta de resolució sobre la unifica-
ció dels passis d’acompanyant en els 
transports públics de viatgers 
Tram. 250-00114/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 14.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6619) 

ESMENA NÚM. 1 
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 

«Impulsar la creació d’un grup de treball entre els di
versos Departaments de la Generalitat i Administraci
ons afectades per tal que estudiï la creació d’un títol de 
sistema tarifari integrat per als acompanyants de les 
persones amb discapacitat que tinguin reconeguda 
aquesta necessitat.» 

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 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 15.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA 

I UNIÓ (REG. 6074) 

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a què, impulsi la modificació de l’apartat 
a) de l’article 92 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, en el sentit 

3.10.25. 

d’afegir explícitament, com a dret dels funcionaris atès 
que l’actual redacció ha quedat superat: “rebre suport 
jurídic per raó de l’exercici de les seves funcions en 
investigacions, expedients o processos judicials que 
puguin derivar en responsabilitat personal o patrimo
nial”». 

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 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 14.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6321) 

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a continuar donant suport a la proposta de 
remodelació de la façana marítima de Tarragona. Un 
cop enllestits els treballs de la Comissió Mixta Genera
litat–Ajuntament de Tarragona, ambdues administraci
ons impulsaran les negociacions a tres bandes amb el 
Ministeri de Foment per al desenvolupament del pro
jecte.» 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 
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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 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007.
 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la pal·lia
ció de la crisi de la fruita seca a Cata
lunya 
Tram. 250-00129/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la xarxa 
de rodalia de Renfe de Barcelona 
Tram. 250-00130/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

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 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre la presen
tació del balanç del Pla de mesures 
contra la inflació 
Tram. 250-00134/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la regla
mentació de l’ús del català en les ins
cripcions dels registres civils 
Tram. 250-00138/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

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 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la millora 
dels serveis sanitaris del centre d’a
tenció primària de Gandesa (Terra Alta) 
Tram. 250-00139/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre l’acord 
intersectorial del vi 
Tram. 250-00140/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de la bonificació per a residents del 
túnel del Cadí a les empreses de l’Alt 
Urgell, la Cerdanya i el Berguedà 
Tram. 250-00143/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de denúncies al barri de 
la Barceloneta, de Barcelona 
Tram. 250-00141/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat de les medicacions per a les perso
nes sense llar 
Tram. 250-00144/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Proposta de resolució sobre el traçat 
del Corredor del Mediterrani en el tram 
entre Reus i Vila-seca 
Tram. 250-00142/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un observatori per a detectar situaci
ons de risc i d’exclusió social de les 
persones sense llar 
Tram. 250-00145/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre la creació 
dels protocols específics de coordina-
ció i treball en xarxa per a les perso
nes sense llar 
Tram. 250-00146/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Proposta de resolució sobre l’incre
ment de freqüències del servei d’auto
bús entre el Vendrell i Barcelona 
Tram. 250-00149/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la dotació 
de recursos econòmics i humans de la 
xarxa sanitària pública per a l’atenció 
correcta de les persones sense llar 
Tram. 250-00147/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007).
 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007.
 

Proposta de resolució sobre la reper
cussió de les obres del tren d’alta ve
locitat en el servei de rodalia i el preu 
dels títols de transport 
Tram. 250-00150/08 

Tramesa a la Comissió 

Proposta de resolució sobre la senya
lització de les carreteres de l’estació 
del Camp de Tarragona del tren d’alta 
velocitat 
Tram. 250-00148/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7425). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.03.2007 al 27.03.2007). 

Finiment del termini: 28.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 21.03.2007. 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007).
 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007.
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Proposta de resolució sobre l’homoge
neïtzació dels criteris per a obtenir la 
targeta rosa i la targeta daurada i el 
passi d’acompanyant d’una persona 
discapacitada 
Tram. 250-00151/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007).
 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007.
 

Proposta de resolució sobre el vessa
ment de tinta de l’empresa SCA Higie
ne Paper España, a Mediona (Alt Pene
dès) 
Tram. 250-00153/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007).
 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007.
 

Proposta de resolució sobre la resolu
ció favorable de les sol·licituds de re
ducció de jornada per causa de mater
nitat i guarda de fills del personal de 
l’Administració de la Generalitat i so
bre la possibilitat de poder acumular el 
temps reduït 
Tram. 250-00152/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007). 

Proposta de resolució sobre la modifi
cació de les condicions d’utilització 
del transport sanitari col·lectiu 
Tram. 250-00154/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Salut. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007).
 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007.
 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007. 
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Proposta de resolució sobre l’amplia
ció a cinc anys de la cobertura de la 
pòlissa multirisc per a cobrir danys i 
desperfectes i de la pòlissa de caució 
en els contractes de lloguer facilitats 
per les borses d’habitatge per a joves 
Tram. 250-00155/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la detec
ció precoç de la sordesa i sobre la co
bertura de les necessitats que genera 
Tram. 250-00157/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra
ció. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini de presentació d’esmenes 
Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007). 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores. 
Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007). Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007. 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007. 

Proposta de resolució sobre el traçat 
de la línia del tren d’alta velocitat al 
pas per la Roca del Vallès (Vallès Ori
ental) 
Tram. 250-00156/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la senya
lització i la millora de les infraestructu
res viàries de l’estació del Camp de 
Tarragona del tren d’alta velocitat 
Tram. 250-00158/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini de presentació d’esmenes 
Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007). 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores. 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007). Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007. 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007. 
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Proposta de resolució sobre la reober
tura de la línia de ferrocarril entre Reus 
i Roda de Barà 
Tram. 250-00159/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007).
 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007.
 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de l’antiga carretera N-II en el 
tram entre Lleida i la connexió amb 
l’autovia A-2 a Soses 
Tram. 250-00161/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007).
 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007.
 

Proposta de resolució sobre els ajuts a 
la diversificació social per a l’accés a 
l’Escola de Policia de Catalunya 
Tram. 250-00160/08 

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 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007).
 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007.
 

Proposta de resolució sobre l’aboca
ment d’aigües residuals de la depura
dora de Verdú (Urgell) 
Tram. 250-00162/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007).
 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007.
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Proposta de resolució sobre la limita-
ció de la circulació de vehicles pe
sants en el tram entre Ripoll i Berga de 
la carretera C-26 
Tram. 250-00163/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment de la gratuïtat dels medicaments 
per als infants amb càncer 
Tram. 250-00165/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Salut. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

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

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007). 
Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007). 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores. 
Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007. 
Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la limita-
ció de la circulació de vehicles pe
sants en el tram entre Ripoll i Olot de 
la carretera N-260 
Tram. 250-00164/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Proposta de resolució sobre el condi
cionament del tram ferroviari entre 
Reus i Perafort per a connectar amb 
l’estació del tren d’alta velocitat i sobre 
la reobertura de tota la línia ferroviària 
Reus - Roda de Barà 
Tram. 250-00166/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

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

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007). 
Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007). 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores. 
Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007. 
Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007. 
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Proposta de resolució sobre la supres
sió del peatge de l’autopista AP-7 entre 
el Vendrell i Cambrils mentre durin les 
obres d’ampliació del tercer carril 
Tram. 250-00167/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.03.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2007 al 04.04.2007).
 

Finiment del termini: 05.04.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 20.03.2007.
 

Proposta de resolució sobre l’adopció 
per part de la Generalitat de les mesu
res de la convenció de Nacions Unides 
sobre els drets de les persones amb 
discapacitats 
Tram. 250-00168/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, Diputat del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 145, i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’ADOPCIÓ PER PART DE 

LA GENERALITAT DE LES MESURES DE LA CONVENCIÓ DE 

NACIONS UNIDES SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB 

DISCAPACITATS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El passat 13 de desembre de 2006 l’assemblea general 
de Nacions Unides va aprovar per consens la conven
ció dels drets de les persones amb discapacitats. 

Aquesta convenció que afecta a més de 650 milions de 
persones amb discapacitats en tot el món (10% de la 
població total). 

L’acord pretén deixar enrera qualsevol pràctica discri
minatòria pel que fa referència a les persones amb dis
capacitat arreu del món. 

Els principis generals d’aquesta convenció són: 

– El respecte a la dignitat inherent, l’autonomia indivi
dual, inclosa la llibertat de prendre decisions i la inde
pendència de les persones. 

– La no discriminació 

– La participació i inclusió plena i efectiva en la societat 

– El respecte a la diferència i l’acceptació de les perso
nes amb discapacitat com a part de la diversitat i la 
condició humanes. 

– La igualtat d’oportunitats 

– La igualtat entre l’home i la dona 

– El respecte a l’evolució de les facultats dels nens i les 
nenes amb discapacitat i del seu dret a preservar la seva 
identitat. 

D’aquests principis es deriven un seguit de drets que 
tots els estats s’obliguen a desenvolupar. 

Des de Convergència i Unió entenem que Catalunya 
sempre ha estat una comunitat pionera en el desenvo
lupament de polítiques de protecció a les persones amb 
discapacitat i de foment de la seva autonomia. 

És per això que considerem imprescindible que el Go
vern de la Generalitat faci seva aquesta convenció i es 
comprometi davant d’aquest Parlament a fer efectius 
tots els drets que la mateixa reconeix a les persones 
amb discapacitat. 

És per tot això que presentem la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya acorda instar al Govern de 
la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a 
donar compliment a la Convenció de Nacions Unides 
sobre el drets de les persones amb discapacitat. 

Palau del Parlament, 7 de març de 2007 

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 
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Proposta de resolució sobre la propos
ta alternativa de traçat ferroviari del 
tren d’alta velocitat entre els municipis 
de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garri
gàs i Borrassà 
Tram. 250-00169/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Eudald Casadesús i Bar-
celó, 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 PROPOSTA ALTERNATI
VA DE TRAÇAT FERROVIARI DEL TREN D’ALTA VELOCITAT 

ENTRE ELS MUNICIPIS DE VILADEMULS, BÀSCARA, PON
TÓS, GARRIGÀS I BORRASSÀ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de fa temps a les comarques gironines venen des
envolupant-se les obres de construcció del corredor per 
on ha de circular el tren d’alta velocitat. Un dels trams 
en els quals encara no s’han iniciat les obres és el que 
passa pels termes municipals de Vilademuls (Pla de 
l’Estany), Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà (Alt 
Empordà). Aquest es subdivideix en dos trams: Vilade
muls - Pontós i Pontós - Borrassà. 

El tram Pontós - Borrassà es troba en fase de licitació 
d’obres i en el tram Vilademuls - Pontós en fase d’ex
propiació forçosa. 

El projecte que es vol executar, si no es modifica, pot 
produir un dany irreparable al territori. 

En efecte, el traçat aprovat per a la seva execució està 
totalment en contradicció amb els estudis de la Univer
sitat de Girona sobre la vall i riera de Cassinyola i és 
contrari a l’informe emès per la Comissió de Patrimo
ni del Departament de Cultura de la Generalitat, que 
informa sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Munici
pal de Bàscara al seu pas pels paratges del riu Fluvià, 
que termeneja amb una zona d’equipaments públics de 
13 ha i el nucli històric de Bàscara. L’admissió a tràmit 
del recurs contenciós - administratiu a l’Audiència Na
cional, interposat pels ajuntaments de Vilademuls, Bàs
cara, Pontós, Garrigàs i Borrassà, contra el traçat pre
vist (uns 8 km) reforça els arguments abans exposats. 

Creiem del tot necessari que es consideri la proposta 
alternativa de traçat, que compta amb total consens po
lític i institucional, així com de nombroses entitats eco
nòmiques, universitàries i ecologistes, que redueix la 
distància, és més rectilínia, rebaixa els pendents i for
ma un únic corredor juntament amb l’autopista AP-7, 
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la autovia A-2 i molt probablement la futura línia de 
400Kv, alliberant a més el nucli urbà de Bàscara i la 
seva antiga vila episcopal de quedar envoltada d’infra
estructures. 

És per aquests motius que el Grup parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adreçar-se 
al Ministeri de Foment per tal que: 

1. Ordeni la immediata paralització de l’expedient 
d’expropiació forçosa en el tram Vilademuls - Pontós 
per on ha de circular el tren d’alta velocitat. 

2. Analitzi la proposta alternativa proposada pels mu
nicipis de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Bor
rassà que compta amb el consens polític, institucional, 
econòmic i de nombroses entitats ecologistes de les co
marques gironines 

Palau del Parlament, 9 de març 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 la col·la
boració de les comunitats catalanes 
de la zona de Frankfurt en la Fira Inter
nacional del Llibre 
Tram. 250-00170/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

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 

Les comunitats catalanes a l’exterior de la zona pro-
pera a la ciutat de Frankfurt estan duent a terme pro-
postes i accions de col·laboració en el marc de la Fira 
Internacional del llibre de Frankfurt sense que des de 
l’Institut Ramon Llull s’implementi cap tipus de co
ordinació. 

És per aquest motiu que el Grup parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a prendre les mesures adients per associar les 
activitats programades per les comunitats catalanes de 
l’àrea propera a Frankfurt a les de l’Institut Ramon 
Llull, en el marc de la Fira Internacional del llibre de 
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Frankfurt, tot posant en valor el seu esforç i la seva 
dedicació. 

Palau de Parlament, 8 de març de 2007 

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

Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la travessera de la carrete
ra C-26 al pas pel nucli de la Canya 
(Garrotxa) 
Tram. 250-00171/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu i Eudald Casadesús i Bar-
celó, 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 MILLORA DEL FERM 

DE LA TRAVESSERA DE LA CARRETERA C-26 AL SEU PAS 

PEL NUCLI DE LA CANYA (GARROTXA) 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Departament de Política Territorial i Obres Públi
ques de la Generalitat de Catalunya té previst l’arran
jament del tram de via que va des de la rotonda cons
truïda entre el nucli de la Canya i el polígon industrial 
d’Olot i l’altra rotonda que distribueix el trànsit cap a 
la resta del terme de la Vall de Bianya i Sant Joan de les 
abadesses des de l’any 2004 i aquest encara no s’ha 
produït. 

La travessera urbana de la carretera C-26 al seu pas pel 
nucli de la Canya concentra força trànsit, no només de 
proximitat, sinó també dels conductors que es dirigei
xen cap al Ripollès pels túnels de Capsacosta. Amb la 
construcció de la nova autovia A-26, el tram de la car
retera C-26 entre Olot i la Vall de Bianya ha vist créi
xer considerablement el seu volum de circulació el que 
provoca cada dia més sorolls a causa del mal estat del 
ferm. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, de 
forma immediata, les obres de millora de la travessera 
de la carretera C-26 en el nucli de la Canya (Garrotxa). 

Palau del Parlament, 27 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 els pisos 
amb sobreocupació 
Tram. 250-00172/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu, Carles Sala Roca, Ramon 
Espadaler i Parcerisas i Meritxell Borràs i Solé, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla
ment del Parlament, presenten la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER EVITAR L’EXISTÈNCIA DE 

PISOS AMB SOBREOCUPACIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La sobreocupació d’habitatges per part de persones 
immigrants ha donat a conèixer els anomenats «pisos 
pastera». És un fet cada vegada més freqüent que en 
determinats pisos hi habiten moltes persones més de les 
que aconsella la dignitat de les persones, la salut públi
ca i una bona convivència veïnal. 

En el mitjans de comunicació s’han mostrat casos de 
pisos en els quals hi viuen més de 40 persones, en què 
els llits que hi ha es lloguen per hores, de manera que 
en un mateix llit hi poden dormir al llarg del dia de 3 a 
5 persones diferents, situació inacceptable per a la nos
tra societat. 

Davant de tot això cal que des dels poders públics s’im
pulsin mesures que permetin l’eradicació d’aquest fe
nomen. 

Més enllà de les que es determinin finalment en la Llei 
pel dret a l’habitatge, en tràmit al Parlament de Catalu
nya, entenem necessària com a mesura complementà
ria una correcta gestió del padró municipal, que permet 
conèixer de manera fefaent el nombre de persones que 
resideixen en un habitatge. 

Tanmateix però, la regulació de l’empadronament que 
consta a la Llei de Bases de Règim Local, que va ser 
modificada substancialment per la Llei 4/1996, no dóna 
els instruments necessaris als ajuntaments per lluitar 
contra la creació «de pisos pastera», de manera que els 
ajuntaments es veuen obligats a empadronar a tota per
sona que ho sol·liciti, amb independència d’on tingui 
fixada la seva residència i de les condicions en què es 
desenvolupa la mateixa i sense fixar un nombre màxim 
de residents per pis. 

A més el darrer esborrany de la nova Llei de Govern 
Local, és preveu el següent: «El Ayuntamiento podrá 
denegar la inscripción en el padrón municipal cuando 
el número de personas inscritas en el mismo domicilio 
supere el máximo de capacidad de residentes por vi
vienda o unidad residencial previsto en las respectivas 

3.10.25. 
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ordenanzas municipales conforme a la legislación so
bre vivienda y edificación». No obstant, tot sembla in
dicar que la present Llei no és debatrà en l’actual legis
latura de les Corts Generals. 

En aquest sentit, des de Convergència i Unió, que a més 
considera insuficient aquesta regulació de caràcter po
testatiu i considera necessari que si bé els ajuntaments 
han de disposar d’instruments per tal de regular l’em
padronament, aquest ha de denegar-se obligatòriament 
quan se superin els límits de residents que cal que de
termini la legislació sobre habitatge i edificació. Atès 
que aquesta és, avui per avui una competència de l’Es
tat, cal que la Generalitat s’adreci al Govern de l’Estat 
per tal de reclamar aquesta modificació legal en aquesta 
línia. 

Així mateix, aprofitant el tràmit del Projecte de llei pel 
dret a l’habitatge a Catalunya, CIU considera necessari 
que en el mateix s’hi incorporin mesures per a regular 
l’habitabilitat màxima dels habitatges en funció del 
nombre de metres quadrats i dels serveis dels que dis
posa l’habitatge. 

En darrer terme, també és necessari que l’acció inspec
tora de l’administració, tant pel que fa referència als 
ajuntaments com la pròpia Generalitat tingui compe
tències efectives per evitar l’ús fraudulent dels locals 
comercials com a habitatges. 

Des de Convergència i Unió som conscients que amb 
l’aplicació d’aquesta mesura no se solucionarà la pro
blemàtica social inherent a les persones immigrants que 
viuen en aquesta situació. En aquest cas, la solució és 
a llarg termini i es basa en el disseny coherent tant 
d’una política de control dels fluxos d’immigrants a 
Catalunya, l’Estat i la Unió Europea, com en un nou 
plantejament de la política d’habitatge, i com en un nou 
model d’integració social dels immigrants a la societat 
catalana. Tanmateix però, l’aplicació d’aquestes mesu
res pot contribuir a visualitzar el problema i a fer-ne 
més fàcil la seva correcció i control. 

De manera paral·lela es planteja la creació de línies 
d’ajut específiques per als ajuntaments per augmentar 
els recursos destinats a identificar les situacions de 
sobreocupació i per preveure solucions transitòries 
d’allotjament per als residents en habitatges sobreocu
pats. 

Per tot això el Grup Parlamentari de CiU presenta la 
següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

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

1. Reclamar a l’Estat la urgent reforma de la Llei de 
Bases de Règim Local i/o la previsió en la Llei de Go
vern Local, en el cas que avanci la seva tramitació par
lamentària pel que fa a la regulació de l’empadrona
ment amb l’objectiu de dotar els ajuntaments de les 
competències i recursos necessaris que els permetin 
denegar l’empadronament a persones quan en l’immo
ble que citen com a residència habitual se superin els 
límits de residents establerts per la legislació sobre ha
bitatge i edificació. 

3.10.25. 

2. Promoure en la legislació catalana la incorporació 
d’un conjunt de mesures per a regular el nombre de 
persones que, com a màxim, poden ocupar l’habitatge 
en unes condicions d’ús adequades, en funció, entre 
d’altres variables, de la superfície i dels serveis dels que 
disposi habitatge. 

3. Efectuar les modificacions normatives i reglamentà
ries pertinents per tal de dotar de competències inspec
tores i sancionadores l’administració local i la de la 
Generalitat per controlar les conductes fraudulentes en 
el lloguer o relloguer de pisos a més persones de les 
autoritzades, en el lloguer o relloguer de pisos per ho
res i l’ús fraudulent de locals comercials com a habitat
ges. 

4. Atorgar, en el marc de les disponibilitats pressupos
tàries, una línia d’ajuts per als ajuntaments adreçades a 
impulsar programes d’identificació de situacions de 
sobreocupació. 

5. Atorgar, en el marc de les disponibilitats pressupostà
ries, un línia d’ajuts a ajuntaments i consells comarcals 
per fer front a la creació de programes de solucions tran
sitòries d’allotjament per als residents en habitatges 
sobreocupats en situació de necessitat. 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Carles 
Sala Roca, Ramon Espadaler i Parcerisas, Meritxell 
Borràs i Solé, diputats del G. P. CiU 

Proposta de resolució sobre l’allibera
ment del peatge de Castellbell i el Vi-
lar - Sant Vicenç de Castellet fins a 
l’acabament de les obres de la carrete
ra C-55 
Tram. 250-00173/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 6848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament; 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La carretera C55 (antiga C1411) pateix greus afectaci
ons de trànsit en el tram de Sant Vicenç de Castellet 
amb motiu de diverses obres. Així, per una banda, la 
Direcció General de Carreteres està executant les obres 
de millora local per l’accés a Sant Vicenç de Castellet, 
per altre banda l’Agència Catalana de l’Aigua està re
alitzant diverses actuacions de millora en la riera de 
Castellet que comporten una especial afectació de tràn
sit de camions sobre la C55. Al mateix temps la Dipu
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tació de Barcelona també executa obres a la adjacent 
BV1229. 

Totes aquestes obres comporten nombrosos desvia
ments provisionals i talls que s’uneixen amb els tradi
cionals problemes de saturació del trànsit de la zona, 
que generen retencions, pol·lució i un major risc d’ac
cidents a causa de les obres i d’una senyalització pro
visional que sol ser insuficient. 

Per aquest motiu es fa del tot necessari que s’establei
xi un recorregut alternatiu que passa per alliberar tem
poralment de peatge Castellbell i el Vilar - Sant Vicenç 
de Castellet mentre durin les obres de la carretera C55. 

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 que d’acord amb la concessionària d’autopistes 
de la Generalitat AUTEMA procedeixen a l’alliberament 
temporal del peatge de Castellbell i el Vilar - Sant Vicenç 
de Castellet mentre durin les obres de la carretera C55 a 
Sant Vicenç de Castellet. 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del G. P. del PPC; 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de les bonificacions per als usuaris 
del peatge de les Fonts de l’autopista 
C-16 
Tram. 250-00174/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu i Josep Rull i Andreu, di
putat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’AMPLIACIÓ DE LES BO
NIFICACIONS PER ALS USUSARIS DEL PEATGE DE LES FONTS 

A L’AUTOPISTA C-16, MONTSERRAT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En sessió de 27 de desembre de 2006, el Consell Exe
cutiu va aprovar el Decret 652/2006, pel qual s’aprova 
la modificació i ampliació del sistema de descomptes 
per als usuaris habituals de determinats itineraris de 
l’autopista C-16 Montserrat, tram Sant Cugat del Va
llès - Rubí - Terrassa. 

El decret s’emmarca en la voluntat expressada en les 
conclusions del Grup de Treball per a la reordenació 

dels peatges a Catalunya, de la V i VI legislatures, d’a
conseguir un nou marc d’homogeneïtzació dels peatges 
i de la millora de la gestió de la mobilitat sostenible. 

Així, el Decret 137/1999, de 18 de maig, va establir una 
reducció general del peatge i un sistema de descomp
tes progressius per als usuaris habituals de l’autopista 
C-16 Montserrat, i el Decret 356/2002, de 24 de març, va 
aprovar un nou sistema de descomptes d’aplicació en 
determinats recorreguts de l’itinerari Rubí - Terrassa. 

El Decret de 2006 «persegueix aprofundir i ampliar 
aquest sistema de descomptes per tal de millorar la 
gestió de la mobilitat en els itineraris corresponent als 
recorreguts d’origen i destinació de Barcelona (pels 
Túnels de Vallvidrera) - Sant Cugat del Vallès - Rubí -
Terrassa, afavorint la utilització de l’autopista i la des
congestió d’altres vies, en benefici dels usuaris habitu
als per raons de mobilitat local obligada. D’aquesta 
forma es preveu l’aplicació d’aquest descompte del 
100% en el peatge per a tots aquells usuaris habituals 
que compleixin tot un seguit de requisits establerts de 
pagament, suprimint l’exigència d’un mínim de trajec
tes al mes, i estenen el seu gaudiment no només de di
lluns a dissabte, sinó també als dissabtes i festius». 

S’estableix que els beneficiaris d’aquestes mesures són 
els usuaris habituals que de dilluns a diumenge i festius, 
realitzin, sense limitació de trànsits mensuals, qualse
vol dels itineraris del recorregut Sant Cugat del Vallès 
Rubí - Terrassa de l’autopista C-16 Montserrat. 

Un dels conceptes bàsics que avala les mesures abans 
exposades és el d’«usuari habitual». També ho és el de 
la «mobilitat obligada». Ambdues poden ser predica
bles més enllà dels tres municipis del Vallès beneficiats, 
per bé que amb concrecions pràctiques diferents. 

En efecte, els usuaris del Bages, el Berguedà o el Sol
sonès que es desplacen de manera habitual a l’Àrea de 
Barcelona haurien de poder gaudir de bonificacions 
similars quan acreditin, amb un nombre de trànsits con
crets, la intensitat amb què empren aquesta via. De fet, 
la realitat d’aquestes comarques ha canviat de manera 
substancial, en la mesura que han incorporat nous resi
dents que, tanmateix, mantenen llurs llocs de treball a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot plegat ha can
viat l’estructura de la mobilitat a la Catalunya Central. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu 
a ampliar les mesures de bonificació previstes en el 
Decret 652/2006, de 27 de desembre, per a la barrera de 
les Fonts (Vallès Occidental) a tots aquells usuaris ha
bituals, que acreditin setze o més trànsits al mes, de 
l’autopista C-16 Montserrat de les comarques del Ba
ges, el Berguedà i el Solsonès, com a pas previ a l’eli
minació definitiva de la barrera bon punt sigui aprovada 
la Llei pel fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selec
tiu i la subvenció de peatges». 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

Felip Puig i Godes Josep Rull i Andreu 
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre la gratuï
tat del peatge de la C-16 per als usuaris 
residents al Bages que realitzin trànsits 
intracomarcals 
Tram. 250-00175/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu i Josep Rull i Andreu, di
putat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA GRATUÏTAT DEL PEAT
GE DE LA C-16 PER ALS USUARIS RESIDENTS AL BAGES 

QUE REALITZIN TRÀNSITS INTRACOMARCALS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’autopista C-16 Montserrat ha esdevingut una de les 
columnes vertebrals bàsiques en la comunicació viària 
de la comarca del Bages. 

Tanmateix, la seva condició de via de pagament evita 
que es pugui emprar de manera ordinària per a trànsits 
intracomarcals, amb la qual cosa s’aboca d’altres vies 
a unes intensitats mitjanes diàries de vehicles que, mas
sa sovint, freguen la saturació. És el cas de la C-55, on 
aquesta situació s’ha vist agreujada arran d’unes obres 
que s’estan duent a terme a l’altura de Sant Vicenç de 
Castellet (Bages). 

Arran de les conclusions del Grup de Treball per a la 
Reordenació del Peatges, es van iniciar tot un seguit 
d’actuacions adreçades a permeabilitzar les vies de 
pagament a l’entorn de les àrees metropolitanes. És el 
cas dels peatges de la C-33 a la Llagosta (Vallès Orien
tal) i de la mateixa autopista C-16 a les Fonts (Vallès 
Occidental), a l’àrea de Barcelona. Hom també pot as
senyalar l’AP-7, a les àrees metropolitanes de Girona i 
Tarragona, on es garanteix la plena gratuïtat per a tots 
els usuaris que empren l’autopista com a ronda de sen
gles conurbacions urbanes, independentment de llur 
naturalesa (usuaris habituals o residents). Un darrer 
exemple és l’exempció del peatge de la C-31 a l’altu
ra de Mataró on es confonen l’autopista i la N-II. Són, 
doncs, tres situacions que responen a una mateixa mo
tivació però que tenen concrecions diferents. 

Caldria estendre un model similar al Bages, establint 
mecanismes per garantir la gratuïtat per als usuaris re
sidents que realitzin trànsits per l’autopista C-16, amb 
accés i sortida a la mateixa comarca. Així es reforçaria 
aquesta vocació de via intracomarcal. 

S’hauria de bastir un model de peatges que distingeixi 
els trànsits de llarg i de curt recorregut, quant a llur pa
gament. 

3.10.25. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a desple
gar les actuacions necessàries per tal de garantir la gra
tuïtat de l’autopista Montserrat C-16 per a aquells usu
aris residents al Bages que realitzin trànsits amb accés 
i sortida a la mateixa comarca». 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

Felip Puig i Godes Josep Rull i Andreu 
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
mèdica permanent a l’Hospital Socio
sanitari Francolí, de Tarragona 
Tram. 250-00176/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 7020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna i 
Vivas i Belén Pajares i Ribas, diputat i diputada, d’a
cord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra presenten la següent Propos
ta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona (Tarra
gonès) és un centre de 155 llits amb una unitat de sub
aguts que no disposa d’atenció mèdica els dies labora
bles des de les 21 hores fins a les 8 hores de l’endemà. 
Els dissabtes la presència de metges finalitza a les 13 
hores del migdia i no hi tornen a haver metges fins el 
diumenge al matí en que la presència mèdica és de 4 
hores, des de les 8 a les 12 hores, restant l’Hospital, 
sense atenció durant 20 hores seguides fins el dilluns. 

Segons el Departament de Salut l’assistència mèdica 
queda garantida pels Serveis d’Atenció Continuada de 
Tarragona que es presten des del CAP Muralles, el qual 
no dona abast a atendre les visites. Així una emergèn
cia en l’Hospital Sociosanitari Francolí és atesa com si 
fos una urgència domiciliària qualsevol. 

Tot i que el Departament de Salut considera que al tro
bar-se l’Hospital Sociosanitari Francolí a escassos 100 
metres de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarra
gona, no és necessària la presència mèdica. Però la re
alitat és que davant de qualsevol situació crítica d’un 
malalt, els metges del Joan XXIII no poden abandonar 
en cap cas el seu lloc de treball o dependència per anar 
a un altre centre, al marge de que pel volum de feina 
tampoc ho podrien fer. Tanmateix si fos necessari que 
algun dels pacients ingressats a l’Hospital Sociosanitari 
Francolí hagués de ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII, 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



  

 

 

  

  

 

 

37 

Núm. 49 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de març de 2007 

no hi ha cap metge responsable al centre que pugui 
donar aquesta instrucció, havent d’esperar l’arribada 
del metge d’atenció primària d’urgències o deixant el 
Departament de Salut aquesta decisió en mans del per
sonal d’infermeria del centre, en el millor dels casos. 

Un centre que té la consideració d’Hospital amb 155 
llits, incloent subaguts, no pot romandre sense metges 
durant 20 hores continuades els caps de setmana o 11 
hores els dies laborables, per molt que el Departament 
tingui interès en reduir la despesa sanitària pública. 
Aquest contenció de la despesa no pot venir per la su
pressió de serveis bàsics d’atenció que permeten garan
tir la vida de les persones. 

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 dotar a l’Hospital Sociosanitari Francolí de Tar
ragona (Tarragonès) de la presència d’un mínim d’un 
metge durant les 24 hores del dia, tots els dies de la 
setmana. 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del G. P. del PPC; 
Rafael Luna i Vivas i Belén Pajares i Ribas, diputat i 
diputada del G. P. del PPC 

Proposta de resolució sobre la situa
ció dels censos històrics 
Tram. 250-00177/08 

Presentació: Grup Parlamentari Socialis
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter
nativa 
Reg. 7025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que preveu l’article 145.3 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El 20 d’abril del 2006 el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cin
què del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals. 
Aquesta llei, d’una banda, actualitza institucions tradi
cionals del dret català d’ascendència romana i també 
d’origen medieval com són els drets de cens i, d’altra 
banda, refon i modifica la legislació aprovada pel Par
lament en matèria de dret de coses entre elles la Llei 6/ 
1990, de 16 de març, dels censos. 

Pel que fa a la regulació dels drets de cens, que és l’ob
jecte d’aquesta proposta de resolució, la Llei 5/2006 

segueix la regulació de la Llei 6/1990, introduint una 
norma de procediment per a la reclamació de les pen
sions, harmonitzant els terminis i fixant d’una manera 
més entenedora el valor de la redempció. A més, es 
manté la normativa transitòria per als censos constitu
ïts abans de l’entrada en vigor de la Llei 6/1990. 

La normativa transitòria que en el seu moment va 
introduir la Llei 6/1990 va facilitar l’extinció i la re
dempció d’una gran part de censos a Catalunya. Reco
neguda l’aplicació pràctica d’aquesta normativa, el le
gislador va optar per mantenir-la en la Llei 5/2006. 

Amb tot, actualment segueixen existint censos d’origen 
feudal en diferents parts del territori català, susceptibles 
de ser extingits. La complexitat del procediment de re
dempció dels drets de cens i, sobretot, el desconeixe
ment de l’existència dels mateixos així com, les possi
bilitats que ofereix la nova legislació per a la seva 
redempció, fa necessari que des del Govern de la Ge
neralitat s’adoptin mesures destinades a pal·liar els efec
tes d’aquest desconeixement. 

És per tot això que, els grups parlamentaris sotasig
nants presenten la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

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

a) Realitzar un estudi jurídic sobre la situació actual 
dels censos històrics a Catalunya, amb l’objectiu de 
valorar la incidència de la normativa transitòria de la 
Llei 6/1990, en quant a la redempció dels mateixos a 
través dels mecanismes previstos en l’esmentada llei. 

b) Avaluar la possibilitat d’aplicar mesures que contri
bueixin a divulgar les possibilitats d’aplicació de les 
previsions en relació a la redempció de censos de la 
Llei 5/2006. 

Palau del Parlament, 16 de març 2007 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. PSC-Cpc; 
Joan Ridao i Martin, portaveu del G. P. d’ERC; Jaume 
Bosch i Mestres, portaveu G. P. d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la carretera TV-7211, entre 
Reus i Constantí 
Tram. 250-00178/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 7101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu; Joan Miquel Nadal i 
Malé, Carles Sala i Roca, Carles Pellicer i Punyed, Me
ritxell Ruiz i Isern, diputats del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix els articles 145 i 
146 del reglament de la Cambra presenten la següent 
Proposta de resolució: 

3.10.25. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER AL DESDOBLAMENT DE LA 

CARRETERA TV-7211 DE REUS A CONSTANTÍ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Vista la resposta emesa pel Govern a la pregunta realit
zada sobre la millora de la comunicació viària i ferro
viària entre el Baix Camp i l’estació del Tren d’Alta 
Velocitat (TAV) del Camp de Tarragona, i sobre la pro-
posta de desdoblament de la carretera TV-7211 recent
ment traspassada a la Generalitat de Catalunya. 

Vist que el Govern basa en aquest cas la negativa a la 
planificació del desdoblament, exclusivament a la in
tensitat de trànsit que considera insuficient segons afo
raments realitzats l’any 2005. 

Vist que el desdoblament d’aquesta infraestructura és 
una sol·licitud que diferents sectors econòmics i socials 
han reclamat de forma unitària, i que es considera com 
a una prioritat per al correcte desenvolupament de la 
mobilitat i de l’activitat econòmica a la comarca del 
Baix Camp i també del Tarragonès. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a planificar 
a curt termini el desdoblament de la carretera TV-7211 
de Reus a Constantí, per tal de facilitar l’accés a la nova 
infraestructura de l’estació del Tren d’Alta Velocitat 
(TAV) del Camp de Tarragona, i afavorir el desenvolu
pament econòmic de tota l’àrea d’influència que suposa 
la implantació d’aquesta nova infraestructura de mobi
litat. 

Palau del Parlament, 13 de març de 2007 

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Joan 
Miquel Nadal i Malé, Carles Sala i Roca, Carles Pelli
cer i Punyed, Meritxell Ruiz i Isern, diputats i diputades 
del G. P. CiU 

3.20. INTERPEL·LACIONS 

Interpel·lació al Govern sobre la segu
retat als centres educatius 
Tram. 300-00027/08 

Presentació: Antonio Robles Almeida, del 
Grup Mixt 
Reg. 7431 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 23.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antonio Robles Almeida, diputado del Grupo Parla
mentario Mixto que pertenece al partido Ciutadans 
Partido de la Ciudadania, de acuerdo con lo previsto 
por el artículo 138 del Reglamento de la Cámara, pre
senta la siguiente interpelación para que sea contesta
da en el Pleno. 

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen
tario: 

– ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para devol
ver a nuestros centros escolares la seguridad que alum
nos y profesores necesitan para estudiar los unos y ser 
respetados los otros, y alcanzar ambos un ambiente de 
responsabilidad, educación y hábitos educativos que 
nos permita reducir el fracaso escolar? 

Palau del Parlament, miércoles 21 de marzo de 2007 

Antonio Robles Almeida 

3.20. 
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Interpel·lació al Govern sobre el Pla de 
millora per a l'educació secundària 
Tram. 300-00028 

Presentació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Reg. 7496 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 23.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada 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, 29 i 30 de març d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat pel 
que fa al pla de millora de l’ensenyament secundari? 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Carina Mejías Sánchez 
Diputada del G. P. del PPC 

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca informativa 
Tram. 300-00029/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
23.03.2007 

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 en relació a la 
política informativa? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

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

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca de gestió de la sequera 
Tram. 300-00030/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
23.03.2007 

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 a la po
lítica relativa a la gestió de la sequera? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA 

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUI
MENT 

Composició de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea 
Tram. 411-00003/08 

Substitució de diputats 
Reg. 6815 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
20.03.2007 

Alta: Rosa Maria Ferrer 

4.53.	 SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES 

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA 4.53.03. 

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 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Composició de la Comissió de Coope
ració i Solidaritat 
Tram. 411-00004/08 

Substitució de diputats 
Reg. 6816 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
20.03.2007 

Alta: Rosa Maria Ferrer 

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI 

Composició de la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb 
Discapacitats 
Tram. 406-00001/08 

Substitució de diputats 
Reg. 6814 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
20.03.2007 

Alta: Rosa Maria Ferrer 

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 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

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 servei de transport de viatgers de 
rodalia imputables a Renfe 
Tram. 354-00041/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 6, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 62). 

4.45.12. 
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació ECOM amb 
relació al Projecte de llei pel qual s’a
prova el llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídi
ques 
Tram. 352-00015/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6362). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Confederació d’Associ
acions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei pel qual s’a
prova el llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídi
ques 
Tram. 352-00016/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6362). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana d’Es
coltisme i Guiatge amb relació al Pro
jecte de llei pel qual s’aprova el llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, rela
tiu a les persones jurídiques 
Tram. 352-00017/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6362). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Secretariat d’Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta amb 
relació al Projecte de llei pel qual s’a
prova el llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídi
ques 
Tram. 352-00018/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6362). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Ateneu Popular de Po
nent amb relació al Projecte de llei pel 
qual s’aprova el llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les perso
nes jurídiques 
Tram. 352-00019/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6362). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

4.53.05. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Coordinadora Catalana 
de Fundacions amb relació al Projecte 
de llei pel qual s’aprova el llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques 
Tram. 352-00020/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6362). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei pel qual s’aprova el llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques 
Tram. 352-00023/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6362). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Fundació Jaume Bofill 
amb relació al Projecte de llei pel qual 
s’aprova el llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques 
Tram. 352-00021/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6362). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Justícia i Pau amb relació 
al Projecte de llei pel qual s’aprova el 
llibre tercer del Codi civil de Catalu
nya, relatiu a les persones jurídiques 
Tram. 352-00024/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6362). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació d’Associaci
ons de Veïns d’Habitatge Social de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei pel qual s’aprova el llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques 
Tram. 352-00022/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6362). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00025/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

4.53.05. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Cooperati
ves d’Habitatges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00026/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana de 
Promotors Constructors d’Edificis amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00029/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Organització de Consu
midors i Usuaris de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del dret a 
l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00027/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Gremi de Constructors 
d’Obres de Barcelona i Comarques 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00030/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell General de Cam
bres de la Propietat Urbana de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00028/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’Ad
ministradors de Finques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00031/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00032/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Càritas Diocesana amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00035/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya i del Consell de Col·legis 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del dret a l’habitatge a Catalu
nya 
Tram. 352-00033/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social amb relació al Projecte 
de llei del dret a l’habitatge a Catalu
nya 
Tram. 352-00036/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00034/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treba
lladors amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00037/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del dret a l’habitatge a Catalu
nya 
Tram. 352-00038/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Comissió Obrera Naci
onal de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00041/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00039/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Cooperati
ves d’Habitatges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00042/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treba
lladors amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00040/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Espanyola de 
Promotors Públics d’Habitatge i Sòl -
Secció Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Ca
talunya 
Tram. 352-00043/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana de 
Promotors Constructors d’Edificis 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00044/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi de Registradors 
de la Propietat, Mercantils i de Béns 
Mobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00047/08 

Retirada de la sol·licitud 

Retirada en la sessió núm. 2 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC
C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Administradors 
de Finques de Barcelona i Lleida amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00045/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi de Notaris de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00048/08 

Retirada de la sol·licitud 

Retirada en la sessió núm. 2 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC
C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis Ofi
cials d’Agents de la Propietat Immobi
liària de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00046/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’A
parelladors i Arquitectes Tècnics de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00049/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00050/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treba
lladors amb relació al Projecte de llei 
de l’obra pública 
Tram. 352-00053/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Plataforma per al Dret a 
un Habitatge Digne amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Ca
talunya 
Tram. 352-00051/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00052/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei de l’obra pú
blica 
Tram. 352-00054/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública 
Tram. 352-00055/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Geòlegs 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00056/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’A
parelladors i Arquitectes Tècnics de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’obra pública 
Tram. 352-00059/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Cambra Oficial de Con
tractistes d’Obres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’obra pú
blica 
Tram. 352-00057/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Confederació d’Asso
ciacions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’obra pú
blica 
Tram. 352-00058/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial d’Engi
nyers Tècnics de Mines i de Faculta
tius i Perits de Mines de Catalunya i 
Balears amb relació al Projecte de llei 
de l’obra pública 
Tram. 352-00060/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’obra pública 
Tram. 352-00061/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de Col·legi Oficial d’Enginyers 
Tècnics en Topografia de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública 
Tram. 352-00062/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers Tèc
nics d’Obres Públiques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública 
Tram. 352-00065/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública 
Tram. 352-00063/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers Tèc
nics Industrials de Barcelona amb rela
ció al Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00064/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Geòlegs 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00066/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Cambra Oficial de Con
tractistes d’Obres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’obra pú
blica 
Tram. 352-00067/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell General de Cam
bres de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00068/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00072/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Foment del Treball Nacio
nal amb relació al Projecte de llei de 
l’obra pública 
Tram. 352-00069/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00073/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Pimec, Micro, Petita i Mit
jana Empresa de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00070/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Confederació Empresa
rial Comarcal de Terrassa (Cecot ) amb 
relació al Projecte de llei de l’obra pú
blica 
Tram. 352-00071/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treba
lladors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00074/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Comissió Obrera Nacio
nal de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00075/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació d’Empreses 
d’Enginyeria i Consultoria Indepen
dents de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00076/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Fundació Creatia amb 
relació al Projecte de llei pel qual s’a
prova el llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídi
ques 
Tram. 352-00079/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6784). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Coordinadora Catalana 
de Fundacions amb relació al Projecte 
de llei pel qual s’aprova el llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques 
Tram. 352-00077/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6782). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Confederació d’Associa
cions de Veïns de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei pel qual s’aprova 
el llibre tercer del Codi civil de Catalu
nya, relatiu a les persones jurídiques 
Tram. 352-00080/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6785). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Fundació Maria Fran
cisca de Roviralta amb relació al Pro
jecte de llei pel qual s’aprova el llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, rela
tiu a les persones jurídiques 
Tram. 352-00078/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6783). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi de Notaris de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’aprova el llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques 
Tram. 352-00081/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6786). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Fundació Unió amb rela
ció al Projecte de llei pel qual s’aprova 
el llibre tercer del Codi civil de Catalu
nya, relatiu a les persones jurídiques 
Tram. 352-00082/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6787). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Administradors 
de Finques de Barcelona i Lleida amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00085/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial d’Engi
nyers Tècnics Industrials de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei pel 
qual s’aprova el llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les perso
nes jurídiques 
Tram. 352-00083/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6788). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 15.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’A
parelladors i Arquitectes Tècnics de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00084/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00086/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Comissió Obrera Naci
onal de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00087/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió Sindical Obrera de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00088/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habitat
ge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del dret a l’habitatge a Catalu
nya 
Tram. 352-00091/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00089/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana de 
Promotors Constructors d’Edificis amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00092/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00090/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Cooperati
ves d’Habitatges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00093/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Organització de Consu
midors i Usuaris de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del dret a 
l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00094/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell General de Cam
bres de la Propietat Urbana de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00097/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treba
lladors amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00095/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00096/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana 
d’Apartaments Turístics amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00098/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Càritas Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00099/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Gremi de Constructors 
d’Obres de Barcelona i Comarques 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00100/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Foment del Treball Nacio
nal amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00101/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Taula de la Construcció 
de Girona amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00103/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants del col·lectiu Papàs de l’Àlex 
davant la Comissió de Benestar i Immi
gració perquè informin sobre les línies 
d’actuació d’aquesta associació 
Tram. 356-00008/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 3, tinguda el dia 20.03.2007 (DSPC
C 59). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Professional 
d’Experts Immobiliaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00102/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi
tatge, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació de Diabètics 
de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar i Immigració perquè informin 
sobre les línies d’actuació d’aquesta 
associació 
Tram. 356-00015/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 20.03.2007 (DSPC-C 59). 
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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 
Tram. 356-00024/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

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 anomali
es en el servei de transport de viatgers 
de rodalia imputables a Renfe 
Tram. 356-00035/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 6, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 62). 

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 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 6, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 62). 

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. 356-00028/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Ministeri de Foment per a coor
dinar l’operació ferroviària en l’àmbit 
metropolità davant la Comissió de Po
lítica Territorial perquè informi sobre el 
Pla d’actuacions urgents per a la millo
ra del servei de rodalia de Renfe 
Tram. 356-00036/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 5, 
tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Sol·licitud de compareixença de la pre
sidenta i els membres del Consell Per
manent de la Federació de Cooperati
ves de Treball de Catalunya davant la 
Comissió de Benestar i Immigració 
perquè presentin les línies generals 
d’actuació d’aquesta entitat 
Tram. 356-00041/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 20.03.2007 (DSPC-C 59). 
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Sol·licitud de compareixença del presi
dent del Consell Comarcal del Gironès 
davant la Comissió de Política Territo
rial perquè informi sobre la seva posi
ció amb relació al projecte d’ampliació 
de l’autopista AP-7 i la carretera N-II i 
amb relació al tren d’alta velocitat 
Tram. 356-00044/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de la Federació de Cooperati
ves de Treball de Catalunya davant la 
Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme perquè presentin les línies 
generals d’actuació de la Federació 
Tram. 356-00048/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió (reg. 6725). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 15.03.2007. 

Sol·licitud de compareixença de l’alcal
de d’Aiguaviva (Gironès) davant la 
Comissió de Política Territorial perquè 
informi sobre la seva posició amb rela
ció al projecte d’ampliació de l’auto
pista AP-7 i la carretera N-II i amb rela
ció al tren d’alta velocitat 
Tram. 356-00045/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Sol·licitud de compareixença de l’alcal
de de Salt (Gironès) davant la Comis
sió de Política Territorial perquè infor
mi sobre la seva posició amb relació al 
projecte d’ampliació de l’autopista AP
7 i la carretera N-II i amb relació al tren 
d’alta velocitat 
Tram. 356-00046/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.03.2007 (DSPC-C 63). 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent del Consell Regulador de la Deno
minació d’Origen Terra Alta davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca perquè expliqui els objectius 
d’aquest consell 
Tram. 356-00049/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Jordi William Carnes i Ayats, del Grup Par
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Francesc 
Pané Sans, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Ausàs 
i Coll, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6985). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, sessió del 16.03.2007. 
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Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de la Comissió Catalana d’A
juda al Refugiat davant la Comissió de 
Benestar i Immigració perquè informin 
sobre la situació dels refugiats a Cata
lunya i presentin les propostes de mi-
llora del dret d’asil a l’Estat espanyol 
Tram. 356-00050/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 20.03.2007. 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 20.03.2007 (DSPC-C 59). 

Sol·licitud de compareixença del Con
sell de la Gent Gran de Catalunya da
vant la Comissió de Benestar i Immi
gració perquè informin dels treballs 
del 5è Congrés Nacional de la Gent 
Gran 
Tram. 356-00051/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7107). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 20.03.2007. 

Sol·licitud de compareixença del direc
tor de Rodalia de Renfe de Barcelona, 
Miguel Àngel Remacha, davant la Co
missió de Política Territorial perquè 
informi sobre les greus incidències 
dels serveis de rodalia i regional 
Tram. 356-00056/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió (reg. 7169). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Ter
ritorial, sessió del 21.03.2007. 

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN 

Sessió informativa de la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge amb el con
seller de Medi Ambient i Habitatge so
bre les línies d’actuació que se segui
ran des d’aquest departament 
Tram. 355-00008/08 

Substanciació 

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis
sió de Medi Ambient i Habitatge, del 16.03.2007 
(DSPC-C 58). 

Sessió informativa de la Comissió d’A
fers Institucionals amb el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació sobre el desplegament de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
Tram. 355-00017/08 

Substanciació 

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Comis
sió d’Afers Institucionals, del 21.03.2007 (DSPC-C 62). 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 20.03.2007 (DSPC-C 59). 
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Sessió informativa de la Comissió so
bre els Drets de les Dones amb la 
consellera d’Acció Social i Ciutadania 
sobre les línies d’actuació que s’im
pulsaran des de l’Institut Català de les 
Dones 
Tram. 355-00019/08 

Substanciació 

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Comis
sió sobre els Drets de les Dones, del 20.03.2007 
(DSPC-C 61). 

Sessió informativa de la Comissió d’E
conomia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Finances, la 
consellera de Treball i el conseller d’In
novació, Universitats i Empresa sobre 
el seguiment de l’Acord estratègic per 
a la competitivitat, la qualitat de l’ocu-
pació i la internacionalització de l’eco
nomia 
Tram. 355-00027/08 

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

Compareixença de representants de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00001/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.03.2007 (DSPC
C 64). 

Sol·licitud i tramesa a la Comissió 

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar
tament d’Economia i Finances, Consellera, del Depar
tament de Treball, Conseller, del Departament d’Inno-
vació, Universitats i Empresa (reg. 6582). 

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost. 

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.03.2007. 

Sessió informativa de la Comissió d’A
fers Institucionals amb el conseller 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Ru
ral sobre les informacions aparegudes 
a la premsa que fan referència al con
seller 
Tram. 355-00028/08 

Sol·licitud i tramesa a la Comissió 

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar
tament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (reg. 
7432). 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.03.2007. 

Compareixença de representants de la 
Federació de Cooperatives d’Habitat
ges de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Ca
talunya 
Tram. 353-00002/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 
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Compareixença de representants de la 
Federació Catalana de Promotors Cons
tructors d’Edificis amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Ca
talunya 
Tram. 353-00003/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Compareixença de representants del 
Consell de Col·legis Oficials d’Agents 
de la Propietat Immobiliària de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00006/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Compareixença de representants del 
Col·legi d’Administradors de Finques 
de Barcelona i Lleida amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 353-00004/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Compareixença de representants de la 
Unió General de Treballadors amb re-
lació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 353-00007/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Compareixença de representants del 
Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00005/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.03.2007 (DSPC
C 64). 
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Compareixença de representants del 
Consell de Col·legis d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 353-00008/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.03.2007 (DSPC
C 64). 

Compareixença de representants del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00009/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.03.2007 (DSPC
C 64). 

Compareixença de representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00010/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.03.2007 (DSPC
C 64). 

Compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00011/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 21.03.2007 (DSPC
C 64). 

4.53.15. 
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Compareixença de representants de 
l’Associació Espanyola de Promotors 
Públics d’Habitatge i Sòl - Secció Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00012/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

Compareixença de representants de la 
Plataforma per al Dret a un Habitatge 
Digne amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00013/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 16.03.2007 (DSPC-C 58). 

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA 

4.55.15. CONVOCATÒRIES 

Sessió plenària núm. 11 

Convocada per al dia 28 de març de 2007 

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb els articles 63.2 i 3 i 134.1 del Reglament, 
es convoca la sessió següent del: 

Ple del Parlament 

28 de març de 2007 

10.00 h 

Saló de Sessions 

ORDRE DEL DIA 

1. Debat general sobre el desplegament de l’Estatut 
d’autonomia. Tram. 255-00001/08. Més d’una cinque
na part dels diputats del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió. Substanciació. 

2. Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la 
Salut. Tram. 200-00012/08. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat. 

4.55.15. 

3 Interpel·lació al Govern sobre la seguretat als centres 
educatius. Tram. 300-00027/08. Antonio Robles Al
meida, del Grup Mixt. Substanciació. 

4. Interpel·lació al Govern sobre el Pla de millora per a 
l’educació secundària. Tram. 300-00028/08. Carina 
Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya. Substanciació. 

5. Interpel·lació al Govern sobre la política informativa. 
Tram. 300-00029/08. Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió. Substanciació. 

6. Interpel·lació al Govern sobre la política de gestió de 
la sequera. Tram. 300-00030/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació. 

7. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el retorn a Catalunya de la documentació confiscada 
durant el franquisme que encara està dipositada a l’Ar
xiu General de la Guerra Civil Espanyola, a Salamanca. 
Tram. 302-00017/08. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació. 

8. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els criteris i les polítiques del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació, especialment en 
matèria de política interior. Tram. 302-00018/08. Dani
el Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya. Debat i votació. 

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les actuacions necessàries per a millorar la seguretat 
ciutadana. Tram. 302-00019/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Debat i votació. 

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre l’ordenació de l’àmbit metropolità amb relació al 
conjunt del territori. Tram. 302-00020/08. Grup Parla
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació. 

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la política ferroviària dels serveis de rodalia i regi
onal. Tram. 302-00021/08. Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió. Debat i votació. 

12. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 29 de març, a les 16.00 hores). 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

El president del Parlament de Catalunya 
Ernest Benach i Pascual 
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA
MENTARIS I DELS DIPUTATS 

Sol·licitud de convocatòria de la Co
missió d'Afers Institucionals perquè 
substanciï la compareixença del con
seller d'Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural 
Reg. 7549 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUIONALS 

Els diputats sotasignats, en virtut del que estableix l’ar
ticle 46.1 del Reglament del Parlament, sol·liciten la 
convocatòria d’urgència de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, per tal de substanciar la sol·licitud de compa
reixença del Molt Honorable Joaquim Llena i Cortina 
(N.T. 355-00028/08). 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Jordi William Carnes i Ayats, Lídia Santos i Arnau, 
Manuela de Madre Ortega, Higini Clotas i Cierco, Mi
quel Iceta i Llorens, Carme Figueras i Siñol 

N. de la R.: Aquest escrit remet a la sol·licitud de ses
sió informativa publicada a la secció 4.53.10. 

4.70.	 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS 

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS 

Sol·licitud de compareixença dels con
sellers d’Economia i Finances, de Tre
ball i d’Innovació, Universitats i Em
presa en compliment de la Resolució 
357/VII 
Tram. 335-00002/08 

Sol·licitud de sessió informativa i tramesa 
a la Comissió 
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió com
petent: Mesa del Parlament, 20.03.2007 

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar
tament d’Economia i Finances, Consellera, del Depar
tament de Treball, Conseller, del Departament d’Inno-
vació, Universitats i Empresa (reg. 6582). 

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost. 

Acord: d’acord amb l’article 151 del Reglament, es 
pren nota de la sol·licitud de tenir una sessió informa
tiva i se n’acorda la tramesa a la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

El sotasignats, Antoni Castells, conseller d’Economia 
i Finances; Ma. del Mar Serna, consellera de Treball; i 
Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, atès el que disposa l’article 151 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i donant compliment 
a allò que disposa la resolució 357/VII del Parlament de 
Catalunya, sobre la compareixença periòdica en el Par
lament dels membres de la Comissió de Seguiment de 
l’Acord Estratègic per a la Competitivitat, la Qualitat de 
l’Ocupació i la Internacionalització de l’Economia, sol·li
citen comparèixer conjuntament davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, en sessió informa
tiva sobre l’evolució i el grau de compliment de l’A
cord Estratègic per a la Competitivitat, la Qualitat de 
l’Ocupació i la Internacionalització de l’Economia Ca
talana. 

Barcelona, 8 de març de 2007 

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances; Ma. 
del Mar Serna, consellera de Treball; i Josep Huguet, 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

4.87.	 PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

4.87.30. ALTRES PROCEDIMENTS DAVANT EL TRI
BUNAL CONSTITUCIONAL 

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 
Tram. 385-00001/07 

Al·legacions que formula el Parlament so
bre l’acumulació 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El letrado del Parlamento de Cataluña, en nombre y re
presentación del mismo, según tiene acreditado en los 
procedimientos correspondientes a los recursos de in-
constitucionalidad números 8045-2006, promovido por 
más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso de los Diputados, 8675-2006, 
promovido por el Defensor del Pueblo, 8829-2006, 
promovido por el Consejo de Gobierno de la Comuni
dad Autónoma de la Región de Murcia, 9330-2006, 
promovido por el Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autónoma de La Rioja, 9491-2006, promovido 
por el Consejo de Gobierno de la Diputación General 
de Aragón, 9501-2006, promovido por el Consell de la 
Generalitat de la Comunitat Valenciana, y 9568-2006, 
promovido por el Consejo de Gobierno de la Comuni
dad Autónoma de las Illes Balears, ante el Tribunal 
Constitucional comparece y como mejor en derecho 
proceda 

4.67. 
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DICE 

1. Que, en fecha 8 de marzo de 2007, el Parlamento de 
Cataluña ha sido notificado de las providencias del Ple
no de ese Tribunal de fecha 27 y 28 de febrero de 2007, 
mediante las cuales se confiere a las partes personadas 
en los recursos de inconstitucionalidad números 8045
2006, 8675-2006, 8829-2006, 9330-2006, 9491-2006, 
9501-2006 y 9568-2006, un plazo de diez días para que 
aleguen lo que estimen oportuno sobre la acumulación 
de los seis últimos con el primero de los citados. 

2. Que, evacuando el trámite conferido mediante la pro
videncia a qué se ha hecho referencia, pasa a formular 
las siguientes 

ALEGACIONES 

1. Esta representación solicitó en su momento, tal como 
también hizo la representación del Gobierno de Cata
luña, la acumulación de los recursos 8675-2006, pro
movido por el Defensor del Pueblo, 8829-2006, pro
movido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, 9330-2006, promo
vido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Au
tónoma de La Rioja, 9491-2006, promovido por el 
Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara
gón, 9501-2006, promovido por el Consell de la Gene
ralitat de la Comunitat Valenciana, y 9568-2006, pro
movido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, al recurso número 8045
2006, promovido por más de cincuenta diputados del 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los 
Diputados. 

2. El motivo por el que esta representación solicitara 
tales acumulaciones respondía a la conexión objetiva 
parcial entre el primero de los recursos presentados y 
los restantes. Efectivamente, si bien no existe una co
incidencia plena entre el objeto de los distintos recur
sos, como lo demuestra que, a título meramente ilustra
tivo, el recurso promovido por el Defensor del Pueblo 
afecte, entre otros, a los artículos 16, 17, 18, 19, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50.1, 50.2, 50.3, 51, 53, 54, 78.2, 98, 
100, 108, 116, 117.1 c), d) y e), 119, 121.2 b), c), d) y 
e), 124, 128.1 b) y c), 134.1, 137, 140.1, 142.1, 144.1, 
144.2, 145, 147.3, 148.1, 149.1, 149.5, 155.1 a), 156, 
158.1, 159, 164, 165, 168, 169.1, 169.4, 169.6, 170.1 
a), b), c), e), f), g), h), j) k) y l), y 171 a), b), d), e) y f) 
de la Ley Orgánica 6/2006, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, los cuales no son objeto del 
recurso presentado por la agrupación de más de cin
cuenta diputados del Congreso de los Diputados, sin 
embargo la conexión entre todos los recursos plantea
dos podría considerarse suficiente para una resolución 
de conjunto en una única sentencia. 

3. Sin embargo, esta representación debe reconsiderar 
la posición inicial expresada en relación con la acumu
lación de los recursos mencionados, en la medida que 
las circunstancias en las que dichas acumulaciones se so
licitaron se han visto modificadas como resultado de la 
estimación de la recusación del Magistrado de ese Tri
bunal, Excmo. Sr. Don Pablo Pérez Tremps, propues
ta por un grupo de setenta y un diputados de los no
venta y nueve que integraban la prístina recurrente en 

4.87.30. 

el recurso número 8045-2006, y acordada mediante 
Auto de 5 de febrero. 

4. Debe tenerse en cuenta que esta representación 
solicitó, en todos los casos, la acumulación de los 
recursos con anterioridad al Auto de 5 de febrero de 
2007 citado. Así, en el recurso número 8675-2006, se 
solicitó la acumulación mediante escrito de 20 de 
noviembre de 2006, presentado ante el Tribunal el día 
21, en los recursos números 8829-2006 y 9330-2006, 
mediante escritos de 11 de diciembre de 2006, presen
tados el día 12, y en los recursos números 9491-2006, 
9501-2006, y 9568-2006, mediante escritos de 21 de 
diciembre de 2006, presentados el día 22. Por ello, debe 
tenerse en cuenta que la solicitud se planteó en un 
contexto en el que los miembros del Tribunal llamados 
a pronunciarse sobre los recursos eran los mismos en 
todos los casos, coincidiendo con el «Juez natural» para 
todos ellos, establecido en el artículo 159 de la 
Constitución («El Tribunal Constitucional se compone 
de doce miembros [...]») y en el artículo 10 LOTC («El 
Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos: a) 
De los recursos y de las cuestiones de inconstituciona
lidad»). En este sentido cabe recordar lo que manifestó 
el Magistrado Excmo. Sr. D. Eugeni Gay Montalvo en 
su voto particular al Auto de 5 de febrero: «[...] en 
supuestos como en el Tribunal Constitucional [...] se 
debe necesariamente actuar en Pleno cuando se trata 
de examinar un proceso de control de constitucionali
dad de una ley, de manera que el hecho que prospere 
la recusación de uno de los componentes provoca una 
mutilación del Tribunal que aunque, ciertamente, no 
cierra el ejercicio de sus funciones, le priva de la com
posición querida por la Constitución», lo que debería 
llevar a la conclusión, incluida en el voto particular al 
mismo Auto expresado por el Magistrado Excmo. Sr. 
D. Pascual Sala Sánchez, de que debe exigirse «un 
canon “reforzado” de interpretación restrictiva en ma
teria de recusación en la Justicia Constitucional, lo que 
ciertamente ha de significar no solo la interdicción de 
cualquier interpretación extensiva, sino la necesidad 
de, en casos dudosos [...] optar por la solución más 
acorde con la composición íntegra del Tribunal». En un 
mismo sentido, el voto particular del Magistrado 
Excmo. Sr. D. Manuel Aragón Reyes insiste en que la 
remisión a la LOPJ en materia de recusación, debe 
«interpretarse, necesariamente, con las consiguientes 
modulaciones y adaptaciones que se derivan de la 
singular naturaleza y funciones del Tribunal Constitu
cional, un órgano jurisdiccional que no permite susti
tuciones de sus miembros». 

5. Ciertamente, en el caso del recurso número 8045
2006, promovido por más de cincuenta diputados del 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los 
Diputados, el «Juez natural» queda configurado por el 
Pleno del Tribunal sin la participación del Magistrado 
recusado, pero no así en los otros seis recursos, ya que 
en los mismos tal recusación no se ha producido, ni 
parece, a la vista de los fundamentos jurídicos del Auto 
de ese Tribunal de 5 de febrero último, que existan 
motivos que justifiquen la traslación pura y simple de 
la recusación acordada a los mismos, especialmente si 
se tiene en cuenta que «la interpretación restrictiva de 
las causas de recusación, siempre vinculada al conte
nido del derecho a un juez imparcial, se impone con 
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mayor intensidad respecto de un órgano único, como el 
Tribunal Constitucional, cuyos miembros no pueden 
ser objeto de sustitución», tal como afirmaba en su voto 
particular al Auto antes referido la Magistrada Excma. 
Sra. D. Elisa Pérez Vera, y que las partes en el proceso 
tiene derecho «a que el recurso de inconstitucionalidad 
sea enjuiciado por todos los Magistrados que compo
nen este Tribunal y a que ninguno de ellos pueda ser 
excluido, no solo sin la concurrencia de alguna o algu
nas de las causas estrictamente nominadas en la Ley, 
sino también sin la observancia de los requisitos pro
cesales y materiales establecidos al efecto», tal como 
manifestaba el Magistrado Excmo. Sr. D. Pascual Sala 
Sánchez en su voto particular ya citado. 

6. En efecto, el FJ 8 del Auto de 5 de febrero último 
destaca que «[...] debemos admitir como justificada la 
recusación sustentada en la causa 13ª del art. 219 
LOPJ, bien entendido que ha de quedar fuera de toda 
consideración que con ello no se trata de juzgar si el 
Magistrado recusado es efectivamente parcial o si él 
mismo se tiene por tal. Lo determinante es, exclusiva
mente, si una parte del proceso tiene motivo, sospe
sando racionalmente todas las circunstancias, para 
dudar de la falta de prevención y de la posición ob
jetiva del Magistrado». En los recursos números 8675
2006, 8829-2006, 9330-2006, 9491-2006, 9501-2006 
y 9568-2006 ninguna de las partes ha manifestado 
tener motivo alguno para dudar sobre la falta de preven
ción y de la posición objetiva del Magistrado Excmo. 
Sr. D. Pablo Pérez Tremps, por lo que no se da la cir
cunstancia determinante, a título exclusivo a juicio de 
ese Tribunal, para apreciar que en dichos recursos con
curran los supuestos previstos en el artículo 219.13 
LOPJ para considerar que dicho Magistrado no deba 
participar en la resolución de los mismos. 

7. Por otro lado cabe recordar que el encargo realizado 
por el Instituto de Estudios Autonómicos se correspon
día con la elaboración de un estudio que evaluase los 
aspectos relacionados con la acción exterior y la parti
cipación europea de la Comunidad Autónoma de Cata
luña. Sin perjuicio que el referido Auto del Tribunal (FJ 
5), al analizar la prueba practicada, concluye que «el 
contenido de dicho trabajo ha tenido reflejo en el texto 
normativo aprobado por dicho Parlamento» [en refe
rencia al Parlamento de Cataluña], conclusión con la 
que discrepa esta representación –entre otros motivos, 
porque el objeto del recurso no es la propuesta aproba
da por el Parlamento de Cataluña, sino la Ley Orgánica 
6/2006 aprobada por las Cortes Generales y refrendada 
por los electores de Cataluña–, pero de la que podría 
deducirse que existe una cierta relación entre la estima
ción de la recusación y el hecho de que los recusantes, 
en tanto recurrentes, impugnaran algunos preceptos 
relativos a las materias relacionadas con la acción ex
terior y la participación europea de la Comunidad Au
tónoma de Cataluña. No coincidiendo tampoco en este 
punto los recursos del Defensor del Pueblo, del Conse
jo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Re
gión de Murcia, del Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autónoma de La Rioja, del Consejo de Gobierno 
de la Diputación General de Aragón, del Consell de la 
Generalitat de la Comunitat Valenciana, ni del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, no parece que exista causa objetiva que per

mita que la recusación producida en otro recurso extien
da sus efectos en éstos. Por ello, si se acuerda la acu
mulación se inhabilitaría al Magistrado Excmo. Sr. D. 
Pablo Pérez Tremps para intervenir en el examen del 
resto de recursos interpuestos contra la Ley Orgánica 6/ 
2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cata
luña en los cuales su imparcialidad no se ha cuestio
nado ni ha surgido ninguna sospecha sobre su idonei
dad y se privaría al proceso, sin causa alguna, del «Juez 
natural» llamado a pronunciarse sobre los seis recursos 
de inconstitucionalidad de cuya acumulación con el 
interpuesto por más de cincuenta diputados se trata. 

8. Cabe recordar que contra el Auto de 5 de febrero, la 
representación del Gobierno de Cataluña interpuso re
curso de súplica, en trámite ante ese Tribunal, y en rela
ción al cual esta representación formuló alegaciones 
que, en síntesis, se manifiestan favorables a las posicio
nes defendidas por aquella representación. Como sea 
que dicho recurso de súplica plantea dejar sin efecto el 
Auto de referencia o, subsidiariamente, limitar los efec
tos de la estimación de la recusación respecto de los 
artículos impugnados de la Ley Orgánica 6/2006, de re
forma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que estén 
estricta y directamente relacionados con el objeto del 
trabajo sobre la acción exterior y la participación eu
ropea encargado por el Instituto de Estudios Autonó
micos al Excmo. Sr. D. Pablo Pérez Tremps, esta re
presentación considera que con carácter previo a la 
resolución sobre la eventual acumulación deberían 
despejarse las dudas sobre la composición del Tribunal 
que ha de pronunciarse sobre el recurso número 8045
2006, y por tanto posponerse dicha decisión a un 
momento procesal posterior a la resolución de dicho 
recurso de súplica, sin perjuicio de que lo anterior no 
impediría la acumulación de de los recursos números 
8675-2006, 8829-2006, 9330-2006, 9491-2006, 9501
2006 y 9568-2006 entre sí. 

9. En otro orden de cosas, considera esta representación 
que con carácter previo a la resolución sobre la eventual 
acumulación deberían resolverse aquellas dudas plan
teadas sobre la admisibilidad de los recursos de cuya 
acumulación se trata. En concreto, esta representación 
objetó para con el recurso 9501-2006, promovido por 
el Consell de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, 
la existencia de un vicio de exceso de representación del 
Abogado General de la Comunitat Valenciana en rela
ción al mandato contenido en el Acuerdo del Consell de 
la Generalitat de la Comunitat Valenciana del 8 de 
septiembre de 2006, de manera que la admisión a trá
mite del recurso tal como fue presentado es improce
dente, como mínimo en lo relativo a los artículos 201.3; 
202.2; 203.1, 3, 4 y 6; 205; 218.1, 2, 3 y 5; 219.2; 220; 
221 y disposición adicional séptima, por falta de Acuer
do pera recurrir de quien está constitucionalmente le
gitimado para ello. En la medida que la duda planteada 
no requiere en ningún caso un análisis de fondo, sino la 
simple confrontación entre el Acuerdo del Consell de la 
Generalitat de la Comunitat Valenciana del 8 de sep
tiembre de 2006 y el petitum del escrito de interposi
ción del recurso, considera esta representación que 
dicho pronunciamiento no debería postergarse a un ul
terior momento, en base a la necesaria seguridad jurí
dica que debe seguirse en el proceso, también des de la 

4.87.30. 
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perspectiva de la concreción del objeto del mismo. Para 
ello se remite expresamente a la consideración de ca
rácter preliminar que, dentro de las alegaciones a dicho 
recurso, presentó esta representación mediante escrito 
de fecha 21 de diciembre de 2006 presentado ante ese 
Tribunal el día 22. 

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional, 

SOLICITA que teniendo por presentado el presente escrito 
en tiempo y forma, se sirva admitirlo y tenga por for
muladas las anteriores alegaciones y, en su virtud, 

1. Posponga la decisión sobre la acumulación de los re
cursos números 8675-2006, 8829-2006, 9330-2006, 
9491-2006, 9501-2006 y 9568-2006 al recurso número 
8045-2006, a la resolución del recurso de súplica inter
puesto por el Gobierno de Cataluña contra el Auto de 
ese Tribunal de 5 de febrero de 2007 por el que estima 
la recusación del Magistrado Excmo. Sr. D. Pablo Pé
rez Tremps. 

2. Para el caso en que se desestimase en su totalidad di
cho recurso de súplica, tenga por opuesto al Parlamento 
de Cataluña a la acumulación de los recursos números 
8675-2006, 8829-2006, 9330-2006, 9491-2006, 9501
2006 y 9568-2006 al recurso número 8045-2006. 

3. Para el caso en que se estimase el recurso de súplica 
mencionado, tanto si lo es en su petición principal co
mo si lo es en la supletoria, tenga por manifestado que 
esta representación no tiene nada que objetar a la acu

mulación de los recursos números 8675-2006, 8829
2006, 9330-2006, 9491-2006, 9501-2006 y 9568-2006 
al recurso número 8045-2006. 

4. Posponga, en su caso, la decisión sobre la acumula
ción del recurso 9501-2006, promovido por el Consell 
de la Generalitat de la Comunitat Valenciana con cual
quier otro procedimiento a la resolución sobre la admi
sibilidad del mismo en lo relativo a los artículos 201.3; 
202.2; 203.1, 3, 4 y 6; 205; 218.1, 2, 3 y 5; 219.2; 220; 
221 y disposición adicional séptima, todos ellos de la 
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, por haberse recu
rrido los mismos con exceso de representación del 
Abogado General de la Comunitat Valenciana en rela
ción al mandato contenido en el Acuerdo del Consell de 
la Generalitat de la Comunitat Valenciana del 8 de 
septiembre de 2006. 

5. Las anteriores peticiones no impiden que esta re
presentación no tenga nada que objetar a la acumula
ción de los recursos números 8675-2006, 8829-2006, 
9330-2006, 9491-2006, 9501-2006 y 9568-2006 entre 
sí, sin perjuicio de la petición de posposición sobre la 
acumulación del recurso 9501-2006, promovido por el 
Consell de la Generalitat de la Comunitat Valenciana. 

Barcelona para Madrid, a 21 de marzo de 2007 

Pere Sol i Ordis 
Letrado del Parlamento de Cataluña 

4.87.30. 

4. INFORMACIÓ 




