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ARTICLE 10. DETERMINACIÓ DELS LLOCS, ALLOTJAMENTS,
ESTABLIMENTS, LOCALS I TRANSPORTS PÚBLICS O D’ÚS
PÚBLIC

1. Als efectes del que estableix l’article 1, tenen la con
sideració de:
a) Llocs, locals i establiments públics o d’ús públic:
– Els que es troben inclosos en l’àmbit d’aplicació de
la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espec
tacle, les activitats recreatives i els establiments públics.
– Els que es troben inclosos dins l’àmbit d’aplicació de
la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials,
i de la normativa que la desplega.
– Els centres d’esbarjo i de temps lliure.
– Els centres oficials.
– Les platges.
– Les fires i mercats.
– Els centres d’ensenyament a tots els nivells, tant pú
blics com privats.
– Els centres sanitaris i assistencials públics i privats.
– Els centres religiosos.
– Els museus i locals d’ús públic o d’atenció al públic.
– Els espais d’ús general i públic de les estacions d’au
tocar, d’autobús, de metro i de ferrocarril i dels aero
ports i ports d’interès general.
– Les instal·lacions esportives públiques.
– Els magatzems, establiments mercantils i centres co
mercials.
– Les oficines o despatxos de professionals lliberals.
b) Allotjaments i altres establiments turístics: els hotels,
els albergs, els campaments, els bungalows, els aparta
ments, els càmpings, els balnearis, els paradors, els
parcs nacionals, els parcs aquàtics, d’atraccions, temà
tics i zoològics i els establiments turístics en general,
d’acord amb la normativa vigent.
c) Transports públics: qualsevol tipus de transport col·
lectiu que sigui públic o d’ús públic, terrestre, marítim
o aeri, i els serveis urbans i interurbans de transports
d’automòbils lleugers que siguin competència de les
administracions catalanes o que efectuïn el seu servei
dins del territori de Catalunya.
2. Totes les persones físiques o jurídiques en l’àmbit
territorial de Catalunya titulars dels llocs, locals, allot
jaments, establiments i transports públics o d’ús públic
previstos a l’apartat 1r del present article hauran de
disposar dels fulls de reclamació oficials, que es trami
taran d’acord amb les instruccions que a tal efecte dicti
l’òrgan competent establert a l’article 9 d’aquesta Llei.
ARTICLE 11. EXERCICI DEL DRET
1. El Dret d’accés, trasllat i estança reconegut en aques
ta Llei s’entendrà integrat per la constant permanença
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Proposta de resolució sobre la xarxa
de rodalia de Renfe de Barcelona

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. 250-00130/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Tram. 250-00132/08

Esmenes presentades

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7817).

Reg. 7652 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
29.03.2007

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).
Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

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

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. 7652)
APARTAT 1

1

Esmenes presentades
Reg. 7651 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
29.03.2007

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. 7651)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat i a l’empresa
RENFE que incrementi el nombre de circulacions de
trens de les línies de regionals Ca3 i Ca6, així com de
la línia d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona, per tal
de millorar les connexions per ferrocarril de les locali
tats del Baix Camp, Priorat i Ribera d’Ebre, amb Bar
celona, Tarragona i Reus.»

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

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. Els trens Euromed que enllacen Barcelona i Valèn
cia s’aturin a l’estació de l’Aldea - Amposta - Tortosa,
a més de les parades que ja efectuen a diferents esta
cions del seu recorregut.»
ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
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

ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT 2
«2. A accelerar l’execució de les obres de desdobla
ment i construcció dels trams encara en via única, o els
pendents d’execució del recorregut entre l’Aldea Amposta - Tortosa i la nova estació de Perafort - La
Secuita.»

Núm. 51

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

2 d’abril de 2007
29

Proposta de resolució sobre la presen
tació del balanç del Pla de mesures
contra la inflació

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

Tram. 250-00134/08

Tram. 250-00139/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7817).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 7765) i Grup Parlamentari d’Inici
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna
tiva (reg. 7817).

Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

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

Proposta de resolució sobre l’obertura
d’una oficina de denúncies al barri de
la Barceloneta, de Barcelona

Tram. 250-00136/08

Tram. 250-00141/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 7765) i Grup Parlamentari d’Inici
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna
tiva (reg. 7817).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7817).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).
Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

Proposta de resolució sobre el traçat
del Corredor del Mediterrani en el tram
entre Reus i Vila-seca
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

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. 7817).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 7765) i Grup Parlamentari d’Inici
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna
tiva (reg. 7817).

Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).
Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.
3.10.25.
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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

Proposta de resolució sobre la creació
dels protocols específics de coordina
ció i treball en xarxa per a les perso
nes sense llar

Tram. 250-00143/08

Tram. 250-00146/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 7765).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7817).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).

Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

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

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. 7817).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).
Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7817).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).
Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

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

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. 7817).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).
Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7817).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.03.2007 al 29.03.2007).
Finiment del termini: 30.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 28.03.2007.

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposta de resolució sobre la creació
d’un grup de treball de reordenació
dels peatges
Tram. 250-00180/08

Presentació: Grup Parlamentari Socialis
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.03.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposta de resolució:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CREACIÓ D’UN
GRUP DE TREBALL DE REORDENACIÓ DELS PEATGES

NOU

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Comissió de Política Territorial d’aquest Parlament
va adoptar, durant la V legislatura, la Resolució 252/V,
de creació d’un Grup de Treball amb l’objectiu de reordenar la situació dels peatges a Catalunya i impulsar
mesures progressives de reducció o eliminació de pe
atges. En aquesta primera etapa, es va procedir a un
ampli estudi tècnic de la situació a Catalunya que va
possibilitar la concreció i justificació del greuge que ha
patit Catalunya front la resta de l’Estat respecte la cons
trucció, planificació i finançament de les infrastructu
res viàries d’alta capacitat.
Aquest Grup de Treball es va restablir en la següent
legislatura (Resolució 172/VI), i després de diferents
estudis i reunions específiques, va aprovar el document,
de data 21 de juliol de 2002, on es recollien tot un se
guit de conclusions especialment adreçades a: estudiar
un nou model de gestió d’infrastructures d’altes pres
tacions, homogeni i harmònic en el conjunt de l’Estat
i de Catalunya; a la constitució d’un fons de transició
integrat principalment per la recaptació dels impostos
sobre els usuaris i les societats concessionàries, que
s’hauria de complementar amb aportacions de les co
munitats autònomes titulars d’autopistes, amb càrrec
als seus pressupostos; a concretar per part de les empre
ses concessionàries, les actuacions que tenen la inten
ció d’assumir o altres actuacions en benefici dels usu
aris habituals o relatives a la millora de la xarxa viària.
En el marc de les conclusions del Grup, el Govern va
acordar descomptes per als usuaris habituals en els pe
atges del Túnel del Cadí (C-16), l’accés de Mollet del
Vallès (C-33) i Les Fonts (C-16), sempre que es com
plissin tot un seguit de requisits pel que fa al seu siste
ma de pagament i domiciliació.
Durant la darrera legislatura es va tornar a restablir el
Grup de treball, en compliment de la Resolució 84/VII
d’aquest Parlament. Fruit de les diferents anàlisis i tre

ball realitzats, per primera vegada, de forma efectiva
s’establí un nou marc tarifari vinculat a l’evolució de
l’explotació de cadascuna de les autopistes (Decret
465/2004, de 28 de desembre), així com la modificació
i establiment de la gratuïtat per als usuaris habituals de
certes barreres llargament reivindicades (C-16 Barrera
Les Fonts: C-16 Tram Sant Cugat - Rubí - Terrassa; C
16 Túnel del Cadí; C-32 accés d’Alella; C-33 accés
Mollet del Vallès; i l’establiment per part de les socie
tats concessionàries de diferents millores i descomptes
comercials i actuacions de millores en el servei.
Per a la verificació, o aprofundiment d’aquesta políti
ca i en el seu cas ampliació a altres autopistes i/o bar
reres, especialment respecte a certs trams amb funcions
de circumval·lació i dels trams més antics, és de gran
importància l’aprovació per part de l’Estat de la crea
ció de l’anomenat Fons de rescat i homogeneïtzació de
peatges, tot tenint present les previsions establertes en
el mateix Estatut de Catalunya (Disposició addicional
tercera). En aquesta direcció es van aprovar la Resolu
ció 168/VII d’aquest Parlament, per la qual s’acordava
de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de Llei del fons per a l’homogeneïtzació, el
rescat selectiu i la subvenció de peatges.
En aquesta mateixa direcció s’ha de remarcar l’aposta
feta, ja en anteriors legislatures, perquè totes aquestes
qüestions relacionades amb aquestes infrastructures de
gran importància econòmica i social es puguin analit
zar, de forma del tot objectiva i amb el màxim rigor. És
per això, que es segueix apostant de forma decisiva per
la metodologia d’anàlisi mitjançant un Grup de Treball
integrat per representants de tots els sectors implicats
que alhora incorpori les aportacions fetes durant aques
ta últims anys en matèria de gestió de la mobilitat com
a sistema integral i integrat, conjuntament en els altres
sistemes de transport.
La voluntat expressada per tots els Grups parlamenta
ris que donen suport al govern d’Entesa és la de
constituir el grup de Treball, tot mantenint els objectius
encara vigents d’un rescat selectiu dels peatges, una
homogeneïtzació a la baixa i una millora de la fiscali
tat. Alhora que en aquesta nova legislatura el grup de
Treball incorpora també els aspectes i objectius lligats
al peatge com a element regulador de la mobilitat. Es
així com es farà un seguiment de totes aquelles qüesti
ons que han motivat la seva creació i s’abordaran totes
aquelles actuacions que es consideren cabdals per a un
us racional de la xarxa viària com a part del sistema
integral i integrat de mobilitat, conjuntament amb els
altres modes de transport públic i privat, així com la
seva homologació amb la xarxa europea, d’acord amb
els diferents models de gestió de la mobilitat que s’estan implantant arreu, en coherència amb els criteris de
millora de la gestió de la mobilitat, sempre tenint en
compte que el debat, sobre els peatges com a element
dissuasiu o regulador dels fluxos de mobilitat, s’ha de
produir en tot cas a Catalunya, en exercici de les nostres competències en infrastructures sense perjudici de
continuar insistint en que també ha de desapareix el
greuge de Catalunya envers la resta de l’Estat
És per tots aquests motius que plantegem la convenièn
cia de crear un nou Grup de treball.
3.10.25.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a constituir
un nou Grup de Treball de reordenació de peatges amb
la constitució següent:
Administracions titulars i concedents de les xarxes vià
ries; les empreses i societats concessionàries d’autopis
tes; les principals associacions de les entitats locals (As
sociació Catalana de Municipis i Comarques i Federació
de Municipis de Catalunya); els usuaris, per mitjà del
Reial Automòbil Club de Catalunya, l’Organització de
Consumidors i Usuaris de Catalunya; la Cambra de Co
merç, Indústria i Navegació de Catalunya; el Consorci
“Xarxa Viària”; els sindicats més representatius en
aquest sector, l’Associació per a la Promoció del Trans
port Públic i un representant per cadascun dels Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya,
I amb els següents objectius:
a. Considerar la incidència dels peatges en; la gestió de
la mobilitat del conjunt de la xarxa, la implantació de
factors o elements ambientals, regulació de fluxos i de
cost de manteniment, com a part del sistema integral i
integrat de mobilitat, conjuntament amb els altres mo
des de transport públic i privat, així com al seva reper
cussió en els contractes concessionals.
b. Crear un grup tècnic que avaluï la viabilitat de la
implantació a Catalunya de la directiva de l’Euro
vignette, la tarificació per ús de les infrastructures o
qualsevol altre sistema de regulació o accés, així com
de la resta de recomanacions o directives pel que fa als
sistemes dinàmics de peatge, de intermodalitat i d’ac
cessibilitat a les regions o àrees metropolitanes, d’acord
amb les diferents Directrius Nacionals i els Plans Direc
tors de la Mobilitat.
c. Avaluar polítiques tarifàries en funció de les hores
vall i punta, de la fluïdesa del trànsit i del nombre
d’ocupants dels vehicles d’acord amb els diferents cri
teris i plans de mobilitat.
d.-Vetllar per la creació i efectivitat, de l’anomenat
Fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la
subvenció de peatges, en les formes que va acordar el
Parlament de Catalunya
e. Prioritzar l’elaboració d’estudis generals i específics
per a la supressió selectiva, la reordenació o minimit
zació dels peatges existents, en el marc de les polítiques
de reordenació i millora de la mobilitat i
f. Impulsar una normativa, d’obligat compliment per
part de les concessionàries, destinada a millorar la se
guretat i l’aixecament de barreres per catàstrofes, acci
dents, embussos extraordinaris o altres incidències per
causa de força major en la pròpia via o en les seves vies
alternatives, així com la millora de la informació gene
ral als usuaris pel que fa a l’estat de servei en aquestes
vies i estudiar la simplificació del sistema de cobrament
de peatges en alguns trams d’autopista.»
Palau del Parlament, 16 de març de 2007
Miquel Iceta i Llorens, portaveu SOC-CpC; Joan Ridao
i Martín, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, por
taveu ICV-EA
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Proposta de resolució sobre la política
antiterrorista del Govern de l’Estat
Tram. 250-00181/08

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 7395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.03.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Josep Piqué i Camps, President del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, Francesc Vendrell i
Bayona, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya, Daniel Sirera i Bellés, Portaveu
Adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Rafael Luna i Vivas, Jordi Montanya i Mias,
Enric Millo i Rocher, Montserrat Nebrera i González,
Joan Bertomeu i Bertomeu, Belén Pajares i Ribas, Do
lors Montserrat i Culleré, Santi Rodríguez i Serra, Ca
rina Mejías i Sánchez, Àngels Olano i García, Rafael
López i Rueda, diputats i diputades del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la
Cambra presenten la següent Proposta de resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La decisió política del Govern presidit per José Luís
Rodríguez Zapatero d’excarcelar al terrorista d’ETA,
DeJuana Chaos per la seva vaga de fam, constitueix una
decisió inadmissible de l’Estat davant d’un xantatge
terrorista. Una decisió sense precedents, que humilia a
les víctimes, doblega l’Estat de Dret, danya la dignitat
de la democràcia, i ofèn greument a tots els espanyols.
Centenars de persones han mort a Espanya i milers han
resultat ferides per atemptats terroristes sense que la
societat espanyola hagi cedit durant aquests anys al
xantatge del terror, tot i les situacions molt dures que es
van haver d’afrontar. Miguel Angel Blanco va ser as
sassinat perquè aquesta societat i un Govern digne i
responsable no es van doblegar davant el horror de
l’amenaça de la seva mort. Ortega Lara va sofrir un
penós captiveri perquè no es va cedir davant el seu dra
màtic segrest, fins que va ser alliberat pels cossos i for
ces de seguretat.
El president Zapatero ha preferit assumir que es conver
teixi en heroi a un terrorista que ha matat sense cap
penediment a vint-i-cinc persones. Creant un precedent
escandalós, provocant la satisfacció del xantatgista i de
la seva banda i deixant la perillosa i penosa lliçó de que
els terroristes guanyen els seus desafiaments i que els
seus mètodes són útils per continuar avançant en els
seus macabres propòsits. La debilitat de Zapatero ha
reforçat ETA, en lloc de instar-la al desarmament.
Desprès de l’atemptat de la T4 de l’aeroport de Madrid,
hem vist al Sr. Zapatero eludir la seva responsabilitat i
ara el tornem a veure incapaç d’explicar als espanyols
l’adopció d’aquesta mesura i completament aliè a la
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dignitat que correspon a un President del Govern d’Es
panya.

manera immediata per tal de complir íntegrament la
pena imposada pel Tribunal Suprem.

La decisió sobre Dejuana no és una decisió aïllada.
S’inscriu en la política de Zapatero de negociar amb el
terrorisme. És un gest més, especialment greu, dins de
la política de cessions que ve practicant des de que va
assumir la presidència, encara després, fins i tot, de
l’atemptat d’ETA del passat 30 de desembre, que va
costar la vida de dues persones.

3. Reclama al President Zapatero que faci allò que le
galment està previst per tal d’evitar que ETA-Batasuna
torni a les institucions i a finançar-se dels impostos dels
ciutadans.

És també imprescindible que el President del Govern
faci allò que està legalment previst per tal que ETA tor
ni a les institucions i a finançar-se amb els nostres im
postos, presentant-se a les eleccions de manera fraudu
lenta amb marques blanques com la del Partido
Comunista de las Tierras Vascas o las plataformes que
aquests mesos està constituint poble a poble per tal de
vulnerar la Llei de Partits i concórrer a les eleccions
municipals.

5. Exigeix al Sr. Zapatero que posi fi al procés de ne
gociació amb ETA.

És urgent també, que el President del Govern deixi clar
que la Comunitat Foral de Navarra no servirà de mone
da de canvi amb els terroristes, tal i com proposen els
dirigents d’ETA-Batasuna, els quals, amb l’incompren
sible permisivitat de Zapatero i del Fiscal General de
l’Estat, ofereixen cada dia rodes de premsa i organitzen
tota mena d’actes, tot i estar il·legalitzats.
En definitiva, és indispensable, que el Sr. Zapatero posi
fi al procés de negociació amb ETA en lloc d’aprofun
dir en el mateix amb mesures com l’adoptada amb
Dejuana Chaos. Cedir en el que sigui necessari, sense
reparar en els mitjans ni en els danys, només per afavo
rir el diàleg amb els terroristes, és un greu ferida a la
nostra democràcia. Cadascuna de les cessions al terro
risme, és el pagament d’un preu exigit sanguinàriament
pels terroristes i ens allunya de la derrota definitiva del
terror.
Són milers els espanyols que han dit al Sr. Zapatero que
no perdran mai l’esperança de derrotar als assassins
aplicant simplement la llei, amb tota fermesa i sense
cedir mai als desafiaments del terror. Que reclamen una
política antiterrorista diferent, moral, digna i eficaç, que
recuperi l’esperit d’Ermua i la unió dels demòcrates i
que rebutgen la negociació amb els terroristes i el pa
gament de cap preu polític.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya:
1. Exigeix al Govern de l’Estat, des de les més profun
des conviccions democràtiques i fent-se ressò de l’im
mens clamor popular expressat lliure i pacíficament als
carrers de Madrid, Pamplona i en les principals ciutats
d’Espanya, que posi fi a la política de cessions a ETA
i torni a la política antiterrorista que, planificada i exe
cutada a en el marc del Pacte Antiterrorista, estava aca
bant amb el terrorisme etarra.
2. Rebutja la presó atenuada pel terrorista etarra
Dejuana Chaos exigeix que aquest torni a la presó de

4. Demana al President del Govern que deixi clar que
la Comunitat Foral de Navarra no serà moneda de canvi
amb els terroristes.

Palau del Parlament, 19 de març de 2007
Josep Piqué i Camps, Francesc Vendrell i Bayona, Da
niel Sirera i Bellés, Rafael Luna i Vivas, Jordi Mon
tanya i Mias, Enric Millo i Rotcher, Montserrat Nebrera
i Gonzàlez, Joan Bertomeu i Bertomeu, Belén Pajares
i Ribas, Dolors Montserrat i Culleré, Carina Mejías i
Sánchez, Santi Rodríguez i Serra, Àngels Olano i
García, Rafael López i Rueda

Proposta de resolució sobre les dispo
sicions mínimes de seguretat i de salut
relatives als riscos derivats dels agents
físics
Tram. 250-00182/08

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 7434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.03.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, M. Belén
Pajares i Ribas, diputada, d’acord amb allò que preve
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra
presenten la següent Proposta de resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 30 d’abril de 2004 es publicava al Diari Oficial de la
Unió Europea la Directiva 2004/40/CE sobre les dispo
sicions mínimes de seguretat i de salut relatives a l’ex
posició dels treballadors als riscos derivats dels agents
físics (camps electromagnètics). Els Estats membres
han de posar en vigor les disposicions legals necessà
ries per d’incorporar-la al dret nacional abans del 30
d’abril de 2008.
La concreció pràctica d’aquesta directiva implica que el
personal sanitari que treballa en el diagnòstic per imat
ge amb ressonància magnètica, no podrà realitzar la
seva tasca, ja que la Directiva estableix uns valors límits
d’exposició als camps electromagnètics molt baixos.
Això comportarà que no es puguin realitzar milers de
ressonàncies magnètiques que serveixen cada any per
diagnosticar tumors cerebrals, lesions d’articulacions o
defectes en els vasos sanguinis.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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L’aplicació de la directiva, comportarà que els titulars
de les instal·lacions on hi hagin instruments que gene
rin camps electromagnètics hauran de fer una avalua
ció dels nivells d’exposició al que poden estar sotme
sos els treballadors i en el cas de superar els valors
establerts, haurà d’aplicar una sèrie de mesures correc
tores per tal que no es superin els valors límits.
Malgrat que la Directiva busca protegir la salut dels tre
balladors, els professionals mèdics consideren que la
directiva és excessiva i que els beneficis que la tècnica
aporta són superiors. Així, el Congrés de Radiologia
Europeu, reunit recentment a Viena, es va manifestar en
contra del text i considera que no hi ha indicis, en 25
anys, de que la tecnologia sigui perjudicial i que amb
les mesures de prevenció i control que s’apliquen actu
alment, no hi ha riscos. Tanmateix la pròpia directiva
admet que no s’aborden els efectes a llarg termini, in
closos els carcinogens, de l’exposició a camps elèctrics,
magnètics i electromagnètics variables en el temps, ja
que sobre aquests no hi ha proves científiques conclo
ents que estableixin una relació de causalitat.
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 dur a terme les gestions necessàries davant del
Govern de l’Estat per tal que aquest iniciï accions da
vant de les institucions de la UE per tal que es revisi la
Directiva 2004/40/CE sobre les disposicions mínimes
de seguretat i de salut relatives a l’exposició dels treba
lladors als riscos derivats dels agents físics (camps elec
tromagnètics) per tal que aquesta no afecti a la realitza
ció de proves mèdiques de ressonància magnètica.
Palau del Parlament, 21 de març de 2007
M. Belén Pajares i Ribas

Proposta de resolució sobre la millora
de les freqüències de pas a les estaci
ons de la línia de rodalia C-4 en el tram
comprès entre Sant Miquel de Guanteres - Viladecavalls i Castellbell i el Vilar - Monistrol de Montserrat
Tram. 250-00183/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 7443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.03.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, 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
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA MILLORA DE LES FRE
QÜÈNCIES DE PAS A LES ESTACIONS DE LA LÍNIA DE RODA
LIES C-4, EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE SANT MIQUEL DE
GUANTERES - VILADECAVALLS (VALLÈS OCCIDENTAL) I
CASTELLBELL I EL VILAR - MONISTROL DE MONTSERRAT
(BAGES)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La línia C-4 de la xarxa de rodalies operada per Renfe
transcorre per les comarques del Bages, el Vallès Occi
dental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i l’Alt i Baix
Penedès, amb Manresa i Sant Vicenç de Calders com a
terminals i 38 estacions operatives.
El tram central de la línia, de Terrassa fins a l’Hospita
let, disposa de freqüències de pas que poden anar des
vuit trens per hora en les franges de màxima intensitat
fins a un tren per hora en les franges d’inici i fi del ser
vei diari. Respecte de la resta de la línia, les freqüències
es van espaiant en funció de la naturalesa de les estaci
ons.
En el tram comprès entre Terrassa i Manresa, amb les
estacions de Sant Miquel de Guanteres - Viladecavalls,
Viladecavalls, Vacarisses-Torreblanca, Vacarisses, Cas
tellbell i el Vilar - Monistrol de Montserrat, es produ
eix la paradoxa que disposen de millor servei els caps
de setmana i festius que els dies laborables.
En efecte, de dilluns a divendres, en les estacions es
mentades hi paren només el 35% dels combois de pas
satgers que cobreixen el trajecte diari entre Barcelona
i Manresa. Per anar fins a Terrassa o Barcelona hi ha un
tren cada hora des de les sis fins a les deu del matí,
després l’interval de temps puja fins a les dues hores
(paren a les dotze del migdia i a les dues de la tarda) i
després es recupera la freqüència de seixanta minuts
fins a les quatre de la tarda. Els darrers serveis són cada
dues hores (a les sis de la tarda, les vuit del vespre i les
deu de la nit). Els caps de setmana, per contra, els trens
passen cada hora.
Aquesta taula horària, aplicada als municipis esmentats
del Vallès i del Bages, respon a un perfil de nuclis de
segona residència que ha quedat totalment desfasada.
Les necessitats de transport ferroviari han canviat de
prioritat, nuclis com Torreblanca a Vacarisses o Sant
Miquel de Guanteres a Viladecavalls ja no són zones
preferentment d’estiueig amb unes demandes de mobi
litat de cap de setmana. En aquesta ocasió la realitat ha
tornat a superar la capacitat d’adaptació de Renfe. És
necessari, doncs, ampliar l’oferta dels dies laborables
en aquest tram concret.
Les estacions de ferrocarril han de poder disposar de
bona comunicació amb transport públic, que n’intensi
fiquin la seva potencialitat i en potenciïn el caràcter
intermodal. En el cas concret de Sant Miquel de Guan
teres, atesa la seva proximitat amb el Centre d’Atenció
Primària de Can Trias (Viladecavalls), és convenient
que s’acceleri aquesta connexió amb alguna línia d’au
tobús regular.
A més, cal tornar a emfasitzar que és imprescindible la
prioritat el transport públic envers el privat, per tal de
reduir els índex de contaminació ambiental i garantir
una mobilitat sostenible.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent

celona, en tota la seva longitud, i en sentit Terrassa, des
del PK 16).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Tanmateix, i arran, entre d’altres, del canvi de Govern,
aquest projecte ha experimentat un retard força consi
derable, per bé que durant aquest període, a l’autopis
ta C-58, s’hi han dut a terme d’altres accions de millora
com el canvi de paviment o la millora dels accessos al
polígon de Santa Margarida a Terrassa. Accions que,
atenent un mínim de lògica, s’haurien d’haver dut a
terme en paral·lel a la construcció del tercer carril a fi de
minimitzar l’impacte entre els usuaris.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Instar el Govern de l’Estat a incrementar el nombre
de parades a totes les estacions del tram comprès entre
Sant Miquel de Guanteres - Viladecavalls (Vallès Occi
dental) i Castellbell i el Vilar (Bages), de la línia C-4 de
Rodalies operada per Renfe, a fi que, com a mínim, es
garanteixi la mateixa freqüència que els caps de setma
na i festius i sobretot que els trens s’aturin cada vint
minuts a les hores punta.

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Finalment, el 29 de novembre de 2005, el Diari Ofici
al de la Generalitat (DOGC) va publicar l’anunci d’in
formació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi
d’impacte ambiental de l’ampliació de l’autopista C
58, en el tram entre Cerdanyola del Vallès (connexió
amb la B-30) i Terrassa. Aquesta actuació hauria de
consistir, bàsicament, en la construcció d’una calçada
lateral per cada sentit de circulació i la remodelació dels
enllaços. La inversió estimada per dur a terme les obres
és de 76,2 milions d’euros.

Proposta de resolució sobre els termi
nis d’execució de les obres d’amplia
ció de l’autopista C-58

D’acord amb una informació feta pública per l’Ajunta
ment de Terrassa, les obres d’ampliació de la C-58 en
el tram abans assenyalat, no s’adjudicaran fins a finals
de 2008. Aquest nou retard és inadmissible. Per a un
tram de no més de 10 quilòmetres és inaudit que el
període entre la informació pública i la lícitació arribi
els tres anys.

2. Garantir la connexió amb autobús de totes les esta
cions assenyalades, de manera molt concreta al nucli de
Sant Miquel de Guanteres amb Can Trias (Viladeca
valls), on tenen els Serveis Mèdics.»
Parlament de Catalunya, 20 de març de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Tram. 250-00184/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 7444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.03.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, 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 ELS TERMINIS D’EXECU
CIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’AUTOPISTA C-58
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’autopista C-58 constitueix una de les vies de comu
nicació d’alta capacitat més importants entre el Barce
lonès i el Vallès Occidental i enllaça, a l’altura de Ter
rassa, amb l’eix del Llobregat (C-16), que forma part
de l’itinerari europeu (E-9), integrat a la Xarxa de car
reteres d’interès comunitari. Les darreres dades
d’intesitat mitjana diària de vehicles apunten un trànsit
per aquest tram de 91.750 vehicles. Hom pot afirmar
que es tracta d’una via que ha arribat al col·lapse, espe
cialment en hores punta. En efecte, aquesta congestió
està agreujada per la successió d’entrades i sortides al
tronc que es va produint entre Sabadell i Terrassa.
Ja l’any 2002, el Govern va iniciar les actuacions per
tinents per tal de construir el tercer carril d’aquesta
autopista en el tram Terrassa - Sabadell (en sentit Bar

Més enllà, la situació de col·lapse es va intensificant atès
el fort creixement en població de la zona.
Un altre element agreujant és l’inici de les obres de
l’autovia coneguda com a «Quart Cinturó» que ja ha
estat licitada en els trams Olesa - Viladecavalls i Vila
decavalls - Terrassa, i que des de la capital vallesana
fins a Abrera pot entrar en funcionament abans que
s’hagi concretat l’ampliació de la C-58.
El «Quart Cinturó» tindrà Viladecavalls com a princi
pal eix de connexió amb la C-58 i l’E-9, amb un caràc
ter quasi exclusiu quant a solució de continuïtat, atès
que el tram Terrassa - Granollers d’aquella via no avan
ça en paral·lel, temporalment parlant. Això pot convertir
aquest punt en un autèntic coll d’ampolla, amb tot el
trànsit nou que es generarà des del Baix Llobregat nord.
Cal, en primera instància, accelerar les obres d’ampli
ació de la C-58 en el tram Terrassa - Cerdanyola del
Vallès, però també iniciar la tramitació de la construc
ció de tres carrils en el tram Terrassa (Avinguda del
Vallès) - Viladecavalls, anticipant-se a la construcció
d’un gran distribuïdor al sud de la capital vallesana.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Accelerar la tramitació del projecte d’ampliació de la
C-58, en el tram Terrassa - Cerdanyola del Vallès, a fi
que les obres es puguin iniciar durant l’any 2007.
2. Iniciar la tramitació del projecte d’ampliació a tres
carrils del tram de les autopistes C-58 - E-9, des de
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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Terrassa (Avinguda del Vallès) fins a Viladecavalls, en
la seva connexió amb l’autovia anomenada “Quart Cin
turó”, per tal que les obres puguin començar durant el
2008.»
Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de plantilla del Registre Civil de
l’Hospitalet de Llobregat

Parlament de Catalunya, 20 de març de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Tram. 250-00186/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 7472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.03.2007

Proposta de resolució sobre la posada
en marxa de l’escola d’adults de Bufa
là, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00185/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 7471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.03.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Meritxell Borràs i Solé,
diputada del Grup parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’AMPLIACIÓ DE PLAN
TILLA EN EL REGISTRE CIVIL DE L’HOSPITALET DE LLO
BREGAT

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, i Irene Rigau, Diputada
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 SOBRE LA POSADA EN MARXA DE
L’ESCOLA D’ADULTS DE BUFALÀ DE BADALONA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’Escola d’Adults de Bufalà roman tancada a
l’espera de l’adequació d’un nou local per a desenvo
lupar-hi l’activitat.
Atès que en sessió plenària de l’Ajuntament de Bada
lona celebrada el passat 27 de febrer de 2007, el govern
municipal va comprometre’s a tenir enllestides en el
curs escolar vinent les obres d’adaptació dels locals de
la plaça Maria Aurèlia Capmany.
Atès que, en conseqüència, l’Ajuntament de Badalona
ha compromès públicament una data per a l’acabament
de les obres necessàries perquè l’Escola d’Adults de
Bufalà tingui un nou local, i que per tant només man
ca el compromís per part del Govern de la Generalitat
de Catalunya per desenvolupar les accions necessàries
per fer possible l’activitat docent al futur nou emplaça
ment.
Ateses aquestes consideracions, el Grup Parlamentari
de Convergència i Unió presenta la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que segons el Padró municipal a data 1 de gener
de 2006, a la ciutat de Barcelona hi ha censades
1.605.602 persones, i a la ciutat de l’Hospitalet de Llo
bregat 248.150 persones.
Atès que en el Registre Civil de Barcelona treballen
103 persones, i en el de l’Hospitalet de Llobregat 10
persones.
Donat que és evident que la proporció entre habitants
empadronats i treballadors/es a fi de facilitar una atenció
adequada al ciutadà/na des del Registre Civil no és pro
porcional. Això comporta que a l’Hospitalet de Llobre
gat per a poder treballar amb les mateixes condicions, i
per tant, a un ritme raonable, hi faltin 6 persones a fi i
efecte de proporcionar, d’una banda, un bon servei al ciu
tadà/na, i d’altra, treballar sense la pressió que es té ara.
Vist que la Gerència de suport Judicial de Barcelona
comarques rebutja sistemàticament l’ampliació de per
sonal concedida per la Secretaria de Govern del Tribu
nal Superior de Justícia de Catalunya.
Així mateix, l’espai en el qual s’ha de donar aquest
servei ha esdevingut a dia d’avui absolutament reduït
per a atendre el públic.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvo
lupar les actuacions necessàries per tal que el curs es
colar vinent, 2007-2008, es pugui remprendre l’activi
tat docent als nous locals de l’Escola d’Adults de
Bufalà, cedits per l’Ajuntament de Badalona.»

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme les gestions necessàries per tal de dotar el Registre
Civil de l’Hospitalet de Llobregat dels recursos humans
adients que permetin garantir un adequat servei als ciu
tadans i unes òptimes condicions de treball tenint en
compte que la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat té un
cens de 248.150 persones.

Palau del Parlament, 2 de març de 2007

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007

Felip Puig i Godes
Portaveu del G.P. CiU

Felip Puig i Godes
Meritxell Borràs i Solé
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G.P. CiU
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c) Promoure els projecte de llei per reforçar els ens lo
cals i adaptar l’organització territorial de Catalunya a
l’Estatut: la llei municipal de Catalunya, la llei del Con
sell de Governs Locals, les lleis d’organització territo
rial de Catalunya i la llei de finances locals.
d) Actualitzar el règim especial de la Vall d’Aran
d’acord amb l’Estatut.
e) Impulsar els projectes de llei d’atribució de funcions
al Consell de Justícia de Catalunya i de creació, dis
seny, organització, dotació i gestió de les oficines judi
cials i dels òrgans i els serveis de suport als òrgans ju
risdiccionals.
2. Per tal de donar compliment a les previsions de l’Es
tatut en matèria de drets i deures i principis rectors del
títol I, el Parlament insta el Govern a:
a) Impulsar els projectes de llei que desenvolupin el
dret a l’educació; el dret a la salut; els drets dels infants
i dels adolescents i la protecció de les famílies i, en
general, desenvolupar els drets, deures i principis rec
tors que estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
b) Presentar la llei de primera acollida de les persones
immigrades i fomentar la cohesió social i la ciutadania.
3. El Parlament de Catalunya expressa la conveniència
de donar el suport necessari, mitjançant el consens més
ampli possible, als projectes de llei que desenvolupen
els drets, deures i principis rectors de l’Estatut, del tí
tol I de l’Estatut que estan actualment en tramitació
parlamentària: el projecte de llei de serveis socials, el
projecte de llei del dret a l’habitatge, el projecte de llei
del Memorial Democràtic i el projecte de llei de l’Ins
titut Català Internacional per la Pau.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme les actuacions necessàries per garantir i desenvo
lupar els nous espais competencials que preveu l’Esta
tut i en concret:
a) Garantir l’exclusivitat en les matèries de competència
exclusiva de la Generalitat d’acord amb les previsions de
l’Estatut, com per exemple en matèria de dret civil, de
funció pública, de sanitat vegetal i animal, de qualitat i
traçabilitat alimentària, de comerç, d’emergències i pro
tecció civil, de cinema i d’espectacles públics.
b) Promoure i portar a terme el desplegament legisla
tiu dels principis o mínim comú normatiu que fixi l’Es
tat en normes amb rang de llei en les matèries de com
petència compartida, preservant la capacitat de la
Generalitat de desenvolupar polítiques pròpies, com per
exemple en matèria de protecció del medi ambient
d’acord amb principis de sostenibilitat, en matèria de
salut pública o per a la regulació del sistema de segu
retat pública de Catalunya i l’ordenació de les policies
locals d’acord amb les previsions de l’Estatut.
c) Garantir la potestat reglamentària i la funció execu
tiva d’acord amb les previsions de l’Estatut en les ma
tèries atribuïdes a la Generalitat com a competència
executiva, com per exemple en matèria d’ocupació i
relacions laborals, de propietat intel·lectual i industrial,
de notariat i registres públics o de seguretat privada.
3.10.30.
3. TRAMITACIONS EN CURS

d) Promoure i portar a terme les accions necessàries per
garantir que les activitats de foment que realitzi l’Estat
s’adequaran al sistema de distribució competencial pre
vist a la Constitució i a l’Estatut d’autonomia i, concre
tament, a allò que estableix l’article 114 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:
a) Promoure les relacions amb la Unió Europea en
compliment del que disposa l’Estatut d’Autonomia així
com promoure la projecció exterior de la cultura cata
lana i impulsar les relacions amb altres territoris que
comparteixen patrimoni cultural i lingüístic amb Cata
lunya i amb les regions europees amb què comparteix
interessos econòmics, socials, ambientals i culturals.
b) Projectar Catalunya a l’exterior i promoure’n els
seus interessos per mitjà d’establir oficines a l’exterior,
subscriure acords internacionals de col·laboració en
l’àmbit de les competències de la Generalitat, partici
par en els organismes internacionals que tracten matè
ries d’interès rellevant per a Catalunya.
c) Promoure la projecció i la participació en tots els
àmbits internacionals de les organitzacions socials,
culturals i esportives de Catalunya i la seva afiliació a
entitats afins d’àmbit internacional.
II. DESPLEGAMENT DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CA
TALUNYA QUE CAL REALITZAR EN COOPERACIÓ AMB LES
INSTITUCIONS DE L’ESTAT

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar els treballs dels organismes mixtos creats
per l’Estatut i actualment constituïts: la Comissió Bila
teral Generalitat-Estat i la Comissió Mixta d’Afers Eco
nòmics i Fiscals.
b) Constituir la comissió d’inversions en Infraestructu
res, que inclou la participació de l’administració local.
Així mateix cal procedir a acordar la metodologia de
càlcul estable de les inversions en infrastructures de
l’Estat a Catalunya, d’acord amb les previsions de la
Disposició addicional Tercera de l’Estatut.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a donar continuïtat als treballs iniciats en el
marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i de la
Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals per tal de
cercar les fórmules més adequades per a la participació
en l’exercici de competències estatals amb relació a:
a) La designació o participació en els processos per
designar membres dels òrgans de direcció del Banc
d’Espanya, de la Comissió Nacional del Mercat de
Valors i de la Comissió del Mercat de les Telecomuni
cacions, d’acord amb el que preveu l’article 182 de
l’Estatut.
b) La participació en altres organismes estatals de dife
rent tipus d’acord amb les previsions de l’Estatut, com
per exemple: el Tribunal de Comptes, el Consell Eco
nòmic i Social, l’Agència Tributària, la Comissió Na
cional de l’Energia, l’Agència Espanyola de protecció
de dades o el Consell de Ràdio i Televisió.
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c) L’establiment dels mecanismes de participació i
col·laboració previstos al Títol V de l’Estatut, com els
informes preceptius o els convenis.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a realitzar les gestions necessàries davant el
Govern de l’Estat per a la reforma de les lleis estatals
que hagin d’adaptar-se a les previsions de l’Estatut i de
forma singular de la Llei Orgànica del Poder Judicial,
per tal d’assegurar la plena efectivitat del Títol III de
l’Estatut, entre d’altres de fer possible que el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya sigui la darrera ins
tància judicial i autèntic tribunal de cassació, la creació
del Consell de Justícia de Catalunya, competències
sobre el personal al servei de l’Administració de justí
cia i perquè remeti a l’Estatut el desenvolupament de
les previsions contingudes a la llei orgànica; la llei Or
gànica del Tribunal Constitucional i la Llei reguladora
de l’Estatut orgànic del ministeri fiscal.
4. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al
Govern de la Generalitat en:
a) L’exigència plantejada al Govern de l’Estat d’inici
ar les negociacions en el marc de la Comissió Mixta de
Transferències per al traspàs de les funcions, serveis, i
mitjans personals, materials i financers que es despre
nen directament de l’Estatut, i què va ser manifestada
de forma expressa al Govern de l’Estat en la reunió de
la Comissió Bilateral del 26 de febrer de 2007 proppas
sat, amb el lliurament d’una relació de quaranta matè
ries que han de ser objecte de transferència. Unes ma
tèries corresponents als sectors següents: cultura,
economia i sector financer, educació i universitats, im
migració justícia, associacions i fundacions, medi am
bient, ordenació del territori i transports, mitjans de co
municació i comunicacions electròniques, sanitat,
seguretat i protecció civil i seguretat social i treball.
b) Les negociacions iniciades, en el marc de la Comis
sió Mixta de Transferències, per aprovar els acords de
traspàs en les següents matèries: serveis i funcions en
matèria d’immigració, serveis i funcions en matèria de
seguretat privada, beques i ajuts a l’estudi universitari
i no universitari, Hospital Clínic de Barcelona, desen
volupament de les competències executives en matèria
de registres i notariat.
5. El Parlament de Catalunya dóna suport al Govern en
les gestions realitzades per al traspàs de les competèn
cies de gestió dels serveis ferroviaris i regionals interi
ors de Catalunya que preveu l’article 169 de l’Estatut,
garantint que en el moment que es faci efectiu el tras
pàs l’Administració General de l’Estat hagi fet les in
versions corresponents o, en el seu cas, el traspàs al
Govern de la Generalitat dels recursos per a la inversió
no executats, i s’hagi realitzat la compra de material
mòbil per oferir un servei de qualitat, que no poden
demorar-se en el temps.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar
un model de gestió aeroportuària, en el termini
d’aquesta legislatura, com a desenvolupament de l’ar
ticle 140 de l’Estatut, en què la Generalitat gestioni o
participi de manera decisòria en la gestió de l’aeroport
de Barcelona i també hi siguin presents les administra

cions locals i el món empresarial. De manera que cal
avançar en la creació d’un Consorci en el que hi hagi
una posició decisòria del Govern de la Generalitat. Així
mateix, la Generalitat ha d’assumir la gestió dels aero
ports de Girona, Reus i Sabadell, en el termini d’aques
ta legislatura.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar
un model de gestió portuària, en desenvolupament de
l’article 140 de l’Estatut, en el que la Generalitat par
ticipi de manera determinant en la gestió dels ports de
Barcelona i Tarragona.
8. El Parlament de Catalunya expressa el suport a la
iniciativa de diferents entitats de la societat civil que en
l’acte del passat 22 de març va expressar la necessitat
d’un nou model de gestió dels aeroports individualitzat
i amb criteris empresarials i la conversió de l’aeroport
de Barcelona en un «hub» o centre de connexió de vols
intercontinentals.
III. DESPLEGAMENT DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CA
TALUNYA QUE CORRESPON REALITZAR EN RELACIÓ AL TÍ
TOL VI SOBRE EL FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar continuïtat als treballs de la Comissió Mixta
d’Afers Econòmics i Fiscals, amb l’objectiu de concre
tar el desenvolupament del títol VI en els terminis es
tablerts en l’Estatut.
b) Desenvolupar el títol VI, en el termini que preveu
l’Estatut, amb l’adopció de les mesures necessàries per
a l’aplicació, entre d’altres, de nous percentatges de
participació en el rendiment dels impostos; l’ampliació
de la capacitat normativa en els tributs cedits (impostos
especials, IVA en fase minorista) i modificació dels
mecanismes d’anivellament; la creació de l’agència tri
butària de Catalunya; la creació de la finestra única i del
consorci tributari amb l’administració tributària de
l’Estat; l’assumpció a través d’òrgans economicoad
ministratius propis de la revisió de les reclamacions que
els contribuents puguin interposar contra els actes tri
butaris dictats per l’Agència Tributària de Catalunya o
la gestió consorciada entre l’Estat, la Generalitat i els
Ajuntaments del cadastre.
c) Continuar donant compliment, i exigir l’aplicació
d’aquells aspectes del Títol VI de l’Estatut que tenen
terminis establerts pel seu desenvolupament.
2. El Parlament de Catalunya expressa la conveniència
de donar el suport necessari, amb el consens més am
pli possible, al projecte de llei de creació de l’Agència
Tributària de Catalunya presentat pel Govern. En la
perspectiva de constituir en el termini de dos anys un
consorci, o ens equivalent, amb participació paritària de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de
l’Agència Tributària de Catalunya, amb l’objectiu d’es
devenir l’Administració Tributària de Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a portar a terme totes les accions de caràc
ter pedagògic necessàries per a demostrar al conjunt de
la ciutadania de l’Estat, la solidaritat financera amb tots
els pobles d’Espanya per la que sempre s’ha caracterit
zar Catalunya.
3.10.30.
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IV. DEFENSA DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALU
NYA DAVANT EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1. El Parlament de Catalunya es reafirma en el conven
ciment de la constitucionalitat de l’Estatut, exigeix que
es respecti la integritat del text estatutari referendat pels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i es reafirma en les
al·legacions presentades per aquest parlament i expressa
el seu suport a les al·legacions presentades pel Govern
de la Generalitat, davant el Tribunal Constitucional en
defensa de l’Estatut. Així mateix el Parlament fa un
reconeixement als lletrats de la cambra catalana i als
advocats de la Generalitat per la seva tasca en defensa
de l’Estatut.
2. El Parlament de Catalunya, davant el canvi de doc
trina pel que fa a la recusació d’un dels seus membres
i la subsegüent modificació de les majories existents en
el si del Tribunal Constitucional, manifesta el seu su
port al Govern de la Generalitat en totes les accions
jurídiques i polítiques realitzades en defensa de l’Esta
tut i l’insta a continuar realitzant totes aquelles mesu
res jurídiques i polítiques necessàries per a la defensa
de l’Estatut i la millora de l’autogovern.
V. ESPAIS DE SEGUIMENT I IMPULS DE L’ESTATUT
1. El Parlament de Catalunya dóna suport al Govern en
la creació i posada en marxa del Consell per a l’impuls
i seguiment del desplegament de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, format pel Govern de la Generalitat i
representants de tots els grups parlamentaris, com a
òrgan d’informació, consulta i assessorament del Go
vern de la Generalitat en el desplegament de l’Estatut.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MIXT
(REG. 7971)
A LA MESA DEL PARLAMENTO
Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Mixto, perte
neciente a Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, de
conformidad con lo que dispone el Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente propuesta de resolución
subsiguiente al debate sobre el despliegue del Estatuto
catalán.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 se
encuentra pendiente de su posterior desarrollo norma
tivo. El Parlamento exhorta al Govern de la Generali
tat y a todas las fuerzas políticas a encontrar un marco
de consenso con el Gobierno de la Nación y con todas
las fuerzas políticas, para establecer las condiciones y
alcance del traspaso de las funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma.
De igual manera, es pertinente que se busque el mismo
clima de acuerdos entre todas las fuerzas políticas cata
lanas en aquellas competencias en que la Generalitat de
Cataluña tiene capacidad propia para establecer su pro
pia política normativa.
Al objeto de evitar situaciones conflictivas, en aras de
la estabilidad política y a favor del principio de segu
ridad jurídica, el Parlamento de Cataluña declara que es
pertinente desarrollar el Estatuto de Autonomía de
3.10.30.
3. TRAMITACIONS EN CURS

2006, salvo en aquellos preceptos que han sido objeto
de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, hasta que no recaiga sentencia del
referido órgano constitucional sobre los mismos.
2. Acatando lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitu
ción española que declara que la soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que emanan los po
deres del Estado, el Parlamento de Cataluña se ratifica
en el contenido del artículo 1 del vigente Estatuto de
Autonomía que dispone que Cataluña, como nacio
nalidad, ejerce su autogobierno constituida en comuni
dad autónoma, de acuerdo con lo establecido en la
Constitución y el propio Estatuto de autonomía, que es
su norma institucional básica.
Palau del Parlament, 28 de marzo de 2007
Albert Rivera Díaz

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP
PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 7972)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 133 i 134 del Reglament del Parlament, presenta
les següents Propostes de Resolució subsegüents al
Debat específic sobre el desplegament de l’Estatut
d’autonomia (tram. 255-00001/08).
Palau del Parlament, 29 de març de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1
Davant la reacció que ha trobat a l’Estat espanyol
l’aposta pacífica, legal i democràtica impulsada per
aquest Parlament i referendada pel poble de Catalunya,
en favor del benestar social i del progrés econòmic,
mitjançant l’Estatut d’Autonomia, és actualment neces
sària una resolució d’afirmació nacional on el Parla
ment de Catalunya:
1. Declara, solemnement, que Catalunya és una nació,
que té com a principal referent institucional la Genera
litat, els poders de la qual emanen del poble de Catalu
nya, d’acord amb el que s’estableix a l’article 2 de l’Es
tatut d’Autonomia. I que fonamenta també el seu
autogovern amb els drets històrics del poble català, tal
i com s’estableix a l’article 5 del mateix Estatut.
2. Reafirma el compromís de seguir treballant per asso
lir els objectius d’abast nacional fixats per acord del 89
% dels membres d’aquest Parlament el 30 de setembre
de 2005.
3. Manifesta que l’acatament del marc institucional
vigent no significa la renúncia del poble català al dret
a l’autodeterminació, tal i com estableixen els principis
dels organismes internacionals i es dedueix del preàm
bul de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006,
així com dels articles 2, 4, 5 i 8 del mateix Estatut.
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4. Insta al Govern de la Generalitat a facilitar i promou
re el reconeixement del dret dels pobles a conservar i
desenvolupar llur identitat, tal i com s’estableix a l’ar
ticle 4.2 de l’Estatut d’Autonomia.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2
El Parlament de Catalunya acorda impulsar el procés de
transferència de les competències executives de la le
gislació orgànica estatal relativa a l’autorització de la
convocatòria de consultes populars per via de referèn
dum en favor de la Generalitat de Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3
El Parlament de Catalunya es compromet a desenvolu
par plenament, en la seva integritat i amb totes les seves potencialitats el nou Estatut d’Autonomia referen
dat pel poble de Catalunya. I per aquest motiu, el
Parlament:
1. Constata i denuncia l’amenaça que representen pel
seu desplegament íntegre, tant els recursos presentats
davant del Tribunal Constitucional com les al·legacions
formulades per l’advocat de l’Estat.

tucions catalanes, que tingui competència sobre totes
aquelles matèries que afectin la seva gestió, entre d’al
tres, la direcció de les instal·lacions, la planificació i
execució de les infraestructures, l’adjudicació dels
«slots» i de totes les concessions derivades de l’explo
tació de l’aeroport i la determinació de les tarifes, reser
vant les funcions de control de la navegació aèria a l’or
ganisme estatal o internacional corresponent.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar
el traspàs immediat a la Generalitat dels serveis de
transport de viatgers per ferrocarril amb origen i desti
nació en el territori de Catalunya, tal i com s’estableix
en l’article 169 de l’Estatut de Catalunya, amb la dota
ció econòmica suficient per fer front al dèficit d’inver
sions acumulat i a les necessitats futures de la xarxa de
rodalies i regionals.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 7
En matèria d’inversions públiques de l’Estat a Catalu
nya, el Parlament:

2. Acorda presentar els recursos necessaris davant del
Tribunal Constitucional, cada cop que hi hagi normes
de l’Estat que vulnerin el nou marc competencial de
l’Estatut.

1. Insta al Govern de la Generalitat a establir i acordar
en el si de la Comissió d’Inversions i Infraestructures,
la metodologia de càlcul de les inversions de l’Estat a
Catalunya d’acord amb la Disposició addicional tercera
de l’Estatut. En aquest sentit la part catalana conside
rarà que aquest càlcul s’haurà de fer tenint en compte
totes les inversions en infraestructures de l’Estat.

3. Manifesta ple suport al contingut de les al·legacions
formulades pels lletrats de la Cambra catalana davant
del Tribunal Constitucional, i emplaça a tots els grups
polítics a defensar-les a totes les instàncies i, especial
ment, davant de les institucions de l’Estat espanyol.

2. Insta al Govern de la Generalitat a acordar amb l’Es
tat que el període de set anys prevista a la Disposició
addicional tercera de l’Estatut es computarà a partir de
l’any següent a la determinació de la metodologia de
càlcul.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 8

El Parlament de Catalunya insta al Govern a dur a terme les actuacions necessàries per desenvolupar i assu
mir íntegrament els diferents àmbits competencials que
preveu l’Estatut, tot traslladant amb caràcter semestral
els resultats obtinguts al Parlament per a la seva avalu
ació i seguiment.

En matèria de finançament, el Parlament de Catalunya:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 5
En coherència amb els acords de 30 de setembre de
2005, el Parlament de Catalunya es compromet a acti
var i promoure, segons el cas, la modificació de les lleis
orgàniques i els traspassos via l’article 150.2 de la
Constitució aleshores establerts.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 6
1. El Parlament de Catalunya, incorporant les diferents
iniciatives de la societat civil, considera prioritària la
negociació d’un nou model de gestió dels aeroports de
Catalunya, actualment classificats d’interès general, en
els següents termes:
a. Desclassificar d’interès general els aeroports de Gi
rona, Reus i Sabadell, amb el corresponent acord sobre
les inversions futures i fer-ne efectiu el seu traspàs a la
Generalitat de Catalunya.
b. Crear un consorci per a l’Aeroport de Barcelona,
amb una posició majoritària i determinant de les insti

1. Insta al Govern de la Generalitat a plantejar al sí de
la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals la concreció i aplicació del nou model de finançament esta
blert per l’Estatut, tenint en compte les al·legacions for
mulades pels lletrats de la Cambra catalana davant del
Tribunal Constitucional, en les que es posa de manifest
que no és necessària la modificació de la LOFCA per
tal de disposar del nou model de finançament establert
per l’Estatut.
2. Insta al Govern de la Generalitat a apostar de manera
decidida per a una administració tributària única que re
capti la totalitat dels impostos a Catalunya, d’acord amb
el que permet l’article 204.2 de l’Estatut d’Autonomia.
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP
PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA
(REG. 7973)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, de conformi
tat amb el que disposa l’article 134.5 en relació als ar
ticles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presenta
les següents propostes de resolució subsegüents al De
3.10.30.
3. TRAMITACIONS EN CURS

2 d’abril de 2007

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 51

42

bat sobre el desplegament de l’Estatut d’Autonomia
(N.T. 255-00001/08).
Palau del Parlament, 29 de març de 2007

• Govern (art. 68.3)
• Consell de Garanties Estatutàries (art. 77)
• Sindicatura de Comptes de Catalunya (art. 80.2 i 81)

Francesc Vendrell i Bayona
ANNEX: PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

– Impuls de la nova organització territorial, especial
ment en aspectes com ara:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1

• Finançament dels nous serveis derivats de l’ampliació
competencial dels governs locals (art. 84.4)

L’article 38.1 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octu
bre, del Tribunal Constitucional, modificada per les
Lleis orgàniques 7/1999, de 21 d’abril, i 1/2000, de 7
de gener, estableix que les sentències recaigudes en els
procediments d’inconstitucionalitat tindran valor de
cosa jutjada, vincularan a tots els Poders Públics i
produiran efectes generals des de la data de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat. En termes
anàlegs es pronuncia l’article 87 del mateix text legal
quan disposa que tots els Poders Públics estan obligats
al compliment d’allò que el Tribunal Constitucional
resolgui.
Atès que la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ha
estat objecte d’impugnació a través de diferents recur
sos d’inconstitucionalitat interposats a l’empara dels
articles 31 i següents de la vigent Llei orgànica del Tri
bunal Constitucional, i atès que encara estan pendents
de resolució, el Parlament de Catalunya manifesta el
seu profund respecte vers la decisió que en el seu mo
ment adopti el Tribunal Constitucional en relació a llurs
recursos i expressa de forma unànime que acatarà el
contingut de les sentències que pronunciï sobre els ar
ticles impugnats de la reforma de l’Estatut d’Autono
mia de Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, va ser publicada
al Butlletí Oficial de l’Estat el 20 de juliol de 2006, data
que determinà el còmput de termini per a la seva entra
da en vigor. La reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya és, en allò que no està subjecte a sentència
del Tribunal Constitucional, una norma jurídica vigent,
immediatament aplicable i directament exigible el seu
compliment als Poders Públics, i porta de vigència ja
vuit mesos.
En aquest context, el Parlament de Catalunya:
Manifesta la conveniència d’iniciar l’aplicació efectiva
de la llei, i en aquest sentit insta el Govern de la Gene
ralitat a que desenvolupi aquells preceptes estatutaris
que no han estat impugnats davant el Tribunal Consti
tucional, desenvolupament que s’ha de fer bé a través
de la seva capacitat d’impuls legislatiu, bé adoptant les
mesures d’execució competencial que corresponguin.
En aquest sentit, i a títol merament enunciatiu que no
exhaustiu, poden ser objecte de desplegament els as
pectes o àmbits següents:
– Impuls de la reforma de les principals institucions es
tatutàries, com ara:
3.10.30.
3. TRAMITACIONS EN CURS

• Consell de Governs Locals (art. 85)
• Organització comarcal (art. 92)
• Finances locals (art. 220.1)
– Justícia de Pau (art. 108).
– Activitat de foment (art. 114).
– Caça i pesca fluvial (art. 119.1).
– Pesca marítima i recreativa en aigües interiors (art.
119.2).
– Ordenació del sector pesquer (art. 119.4).
– Normes processals de dret català (art. 130).
– Salvament marítim (art. 132.2).
– Infraestructures comunes de telecomunicacions (art.
137.2).
– Llei de Joventut (art. 142).
– Mercats de valors i centres de contractació (art. 145).
– Funcions referents a oficines i personal dels Registres
Civils (art. 147.3).
– Competència dels mercats respecte activitats econò
miques que s’exerceixen principalment a Catalunya
(art. 154).
– Règim jurídic i procediment de l’Administració de la
Generalitat (art. 159).
– Expropiació forçosa (art. 159).
– Contractació administrativa (art. 159).
– Funcions i serveis de l’Administració de la Seguretat
Social (art. 165.1 a i b).
– Institut Social de la Marina (art. 165.1 a i b).
– Inscripció d’empreses, afiliacions i altes i baixes a la
Seguretat Social (art. 165.2).
– Rodalies (art. 169).
– Centre Nacional de Condicions de Treball de Barce
lona (art. 170.1 g).
– Participació de la Generalitat en les decisions estatals
sobre l’ordenació general de l’activitat econòmica (art.
181).
– Actuació exterior de la Generalitat (arts. 193, 196 i
197).
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis
calització 22/2006: Despeses en assistència hospitalà
ria amb mitjans aliens. Exercici 2003. (Tram. 256
00001/08).
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que
recull l’informe esmentat.
Palau del Parlament, 21 de març de 2007

DE LA

COMISSIÓ

DE LA

COMISSIÓ

DE LA

SINDICATURA

DE

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de
l’Informe de Fiscalització 3/2005: Turisme Juvenil de
Catalunya, SA (Tujuca). Exercici 2003. (Tram. 256
00026/07).
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Felip Puig i Godes
Portaveu del G.P. de CiU
A LA MESA
COMPTES

A LA MESA
COMPTES

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis
calització 3/2005: Turisme Juvenil de Catalunya, SA
(Tujuca). Exercici 2003. (Tram. 256-00026/07).
DE LA

SINDICATURA

DE

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de
l’Informe de fiscalització 15/2005: Gestió d’Infraes
tructures, SA (GISA). Obres d’ampliació de la línia 5
del metro de Barcelona. (Tram. 256-00020/07).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que
recull l’informe esmentat.
Palau del Parlament, 21 de març de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G.P. de CiU
PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 7474,
7475, 7476 I 7477)

DEL

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis
calització 15/2005: Gestió d’Infraestructures, SA
(GISA). Obres d’ampliació de la línia 5 del metro de
Barcelona. (Tram. 256-00020/07).
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que
recull l’informe esmentat.
Palau del Parlament, 21 de març de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G.P. de CiU

A LA MESA
COMPTES

DE LA

COMISSIÓ

DE LA

SINDICATURA

DE

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra,
presenta les següents Propostes de Resolució subse
güents a l’Informe de fiscalització relatiu a Turisme
General de Catalunya (Tujuca), Informe de fiscalitza
ció 03/2005 (NT. 256-00026/07).
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

A LA MESA
COMPTES

DE LA

COMISSIÓ

DE LA

SINDICATURA

DE

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de
l’Informe de fiscalització 19/2004: Subdirecció Gene
ral de Riscos i Assegurances. Fiscalització d’eficàcia.
Exercici 2003. (Tram. 256-00023/07).

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 3/2005 i assumeix les seves conclusions i
recomanacions.
2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que l’empresa pública TUJUCA:
a) Millori el control intern de la societat i elabori uns
pressupostos més acurats
b) Millori el control de les subvencions rebudes a càr
rec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Palau del Parlament, 21 de març de 2007

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis
calització 19/2004: Subdirecció General de Riscos i
Assegurances. Fiscalització d’eficàcia. Exercici 2003.
(Tram. 256-00023/07).

A LA MESA
COMPTES

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que
recull l’informe esmentat.
Palau del Parlament, 21 de març de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G.P. de CiU
3.10.60.
3. TRAMITACIONS EN CURS

DE LA

COMISSIÓ

DE LA

SINDICATURA

DE

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra,
presenta les següents Propostes de Resolució subse
güents a l’Informe de fiscalització relatiu a la Subdirec
ció General de Riscos i Assegurances. Fiscalització
d’eficàcia, Informe de fiscalització 19/2004, (NT. 256
00023/07).
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 19/2004 i assumeix les seves conclusions i
recomanacions.

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 22/2006 i assumeix les seves recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que la Subdirecció General de Riscos i Assegurances:
a) Introdueixi les mesures adients per millorar i opti
mitzar la gestió ordinària, els procediments de tracta
ment de les dades i la coordinació amb l’assessoria ju
rídica.
b) Proposi a la Junta de Prevenció i de Gestió de Ris
cos de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb
els departaments, els programes i les actuacions neces
sàries per a controlar i minorar els riscos que puguin
afectar-los.

2. El Parlament de Catalunya insta al Departament de
Salut a:
a) Establir els mecanismes necessaris per tal de millo
rar el control intern i la gestió del SCS.
Palau del Parlament, 21 de Març de 2007
PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP
PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA (REG. 7493)

Palau del Parlament, 21 de Març de 2007
A LA MESA DEL PARLAMENT
A LA MESA
COMPTES

DE LA

COMISSIÓ

DE LA

SINDICATURA

DE

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra,
presenta les següents Propostes de Resolució subse
güents a l‘informe de fiscalització relatiu a Gestió d‘In
fraestructures, SA (GISA). Obres d‘ampliació de la lí
nia 5 del metro de Barcelona, Informe de fiscalització
15/2005, (NT. 256-00020/07).
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 15/2005 i assumeix les seves conclusions i
recomanacions.
2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que la Empresa de la Generalitat (GISA):
a) compleixi les directives comunitàries per ser direc
tament aplicables i exigibles amb independència que
s’hagi fet la transposició al dret positiu per part de l’Es
tat.
b) compleixi els principis bàsics establerts en la llei 62/
2003especialment pel que fa al compliment dels prin
cipis de publicitat i concurrència, necessaris per a la
bona gestió i transparència que ha de regir a l’adminis
tració pública.
Palau del Parlament, 21 de Març de 2007

A LA MESA
COMPTES

DE LA

COMISSIÓ

DE LA

SINDICATURA

DE

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra,
presenta les següents Propostes de Resolució subse
güents a l’Informe de fiscalització relatiu a les despe
ses en assistència hospitalària amb mitjans aliens, Infor
me de fiscalització 22/2006 relatiu a l’exercici 2003,
(NT. 256-00001/08).

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse
güent al debat dels procediments relatius a l’Informe de
fiscalització 22/2006 sobre despeses en assistència hos
pitalària amb mitjans aliens, exercici 2003 (Tram. 256
00001/08); a l’informe de fiscalització 15/2005 sobre
Gestió d’Infraestructures, SA (GISA), Obres d’ampli
ació de la línia 5 del metro de Barcelona (Tram. 256
00020/07); a l’informe de fiscalització 19/2004 sobre
Subdirecció General de Riscos i Assegurances, fiscalit
zació d’eficàcia, exercici 2003 (Tram. 256-00023/07)
i a l’informe de fiscalització 3/2005 sobre Turisme Ju
venil de Catalunya, SA (Tujuca), exercici 2003 (Tram.
256-00026/07).
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya:
1. Aprova els Informes; 22/2006 sobre despeses en as
sistència hospitalària amb mitjans aliens, exercici
2003 (Tram. 256-00001/08); 15/2005 sobre Gestió
d’Infraestructures, SA (GISA), Obres d’ampliació de
la línia 5 del metro de Barcelona (Tram. 256-00020/
07); 19/2004 sobre Subdirecció General de Riscos i
Assegurances, fiscalització d’eficàcia, exercici 2003
(Tram. 256-00023/07) i 3/2005 sobre Turisme Juvenil
de Catalunya, SA (Tujuca), exercici 2003 (Tram. 256
00026/07).
2. Respecte a l’informe 22/2006, Despeses en assis
tència hospitalària amb mitjans aliens durant l’exerci
ci 2003, mostra la seva preocupació per les deficièn
cies detectades en el processos d’autorització i
acreditació del centres que composen la XHUP, en
l’establiment i renovació d’alguns convenis; així com
en la poca homogeneïtat en els criteris de valoració
dels pagaments a determinats programes específics.
Per aquest motiu, s’insta al Govern a seguir millorant
els processos de gestió de les relacions amb els cen
tres aliens que presten assistència hospitalària, afavo
rint la transparència del sistema i la seva sostenibili
tat econòmica.
3.10.60.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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mentació a la Generalitat de Catalunya, i que sigui el
conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació qui
traslladi a aquesta Cambra la resolució del Ministeri
de Cultura.
Palau del Parlament, 27 de març de 2007
Felip Puig i Godes
Carme Vidal i Huguet
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre les actuacions neces
sàries per a millorar la seguretat ciu
tadana
Tram. 302-00019/08

Esmenes presentades
Reg. 7687, 7756, 7836 / Admissió a tràmit: Pre
sidència del Parlament, 28.03.2007

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP
PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDAI
ALTERNATIVA (REG. 7836)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb l’ar
ticle 139.4 del Reglament de la Cambra presenten la
següent esmena al text de la moció subsegüent a la in
terpel·lació tram.300-00025/08 sobre les actuacions
necessàries per a millorar la seguretat ciutadana (tram.
302- 00019/08).

1

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

De substitució. Nova redacció:
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 7687
I 7756)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb
allò que preveu l’article 139.4 del Reglament de la
Cambra presenta la següent esmena a la Moció subse
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre les
actuacions necessàries per a millorar la seguretat ciuta
dana (NT.: 302-00019/VIII).

1

ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

6. Elaborar un pla específic d’actuació contra les ban
des organitzades de delinqüents que actuen a Catalu
nya i que es dediquen a l’assalt d’habitatges, comer
ços, farmàcies, habitatges rurals aïllats, estacions de
servei, etc.

El Parlament insta el Govern a:
1. Mantenir el calendari previst de desplegament del
cos de Mossos d’Esquadra que ha de finalitzar al juny
de l’any 2008.
2. Garantir, fins que les incorporacions de les promo
cions previstes pels anys 2009 i 2010 permetin assolir
les xifres d’efectius recollides a la moció 154/06
aprovada pel Parlament, el manteniment de la segure
tat a les comarques on s’ha produït el desplegament,
mitjançant mesures i operacions de reforç.
3. Continuar avançant cap a la unificació d’una sola
base comuna d’informació referent a delictes i al seu
seguiment dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat,
Mossos d’Esquadra i Policia Local.
4. Continuar amb la negociació del règim de segona
activitat dels Mossos d’Esquadra.
5. Instar el Govern de l’Estat a mantenir cobertes to
tes les places de membres dels Cossos i Forces de Se
guretat de l’Estat a les comarques on aquests Cossos
són els encarregats de mantenir la seguretat.
Palau del Parlament, 27 de març de 2007

2

ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC-CpC;
Joan Ridao i Martín, portaveu del GP ERC; Jaume
Bosch i Mestres, portaveu del GP ICV-EUiA

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a dur a terme les gestions necessàries da
vant del Govern de l’Estat per tal que aquest modifiqui
la Llei General de Seguretat Social per tal que els fun
cionaris del cossos de policia autonòmics com el cos de
la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, pu
guin jubilar-se anticipadament amb els mateixos requi
sits d’edat i cotització que els previstos per als mem
bres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.
Palau del Parlament, 27 de març de 2007
Daniel Sirera i Bellés
3.15.
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1
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre l’ordenació de l’àmbit
metropolità amb relació al conjunt del
territori
Tram. 302-00020/08

Esmenes presentades
Reg. 7748, 7837 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 28.03.2007

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 7748)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposa l’article 139 del Regla
ment de la Cambra, presenta les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu
tiu sobre l’ordenació de l’àmbit metropolità amb rela
ció al conjunt del territori (N.T. 302-00020/08).

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT 4:
«4. Que el procés de designació dels delegats territo
rials del Govern s’ajusti al que disposa la legislació
vigent, en especial el Decret 229/2006, de 30 de maig,
de reestructuració d’òrgans territorials de l’Adminis
tració de la Generalitat».
Palau del Parlament, 27 de març de 2007
Francesc Vendrell i Bayona

Nova redacció
Esmena de substitució:
El Parlament de Catalunya insta el govern a:
1. Presentar un projecte de Llei d’Organització territo
rial de Catalunya que configuri una realitat adminis
trativa més equilibrada amb el territori i més conveni
ent als ciutadans de Catalunya.
2. Harmonitzar el conjunt de futures –i anunciades–
reformes normatives previstes en l’àmbit del finança
ment, l’organització i el funcionament de les adminis
tracions, per tal que el marc global resultant sigui co
herent, eficaç, eficient i respongui a les expectatives
que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya mereixen.
3. En l’àmbit de les realitats metropolitanes, reconèi
xer i regular ens institucionals amb un marge de deci
sió acord amb les funcions que li siguin encomanades,
amb un marc de finançament estable i amb uns òrgans
de gestió dissenyats per a la prestació i coordinació
eficient de serveis.
4. En el cas de l’àrea metropolitana de Barcelona, i fins
que no estigui definit el marc general d’organització
territorial que estableixi nous escenaris equilibrats i
degudament valorats, estudiar la institucionalització de
l’Àrea metropolitana de Barcelona mitjançant un únic
organisme prestador dels serveis –segons les compe
tències que actualment exerceix– per tal de resoldre les
ineficiències i limitacions actuals.
Palau del Parlament, 27 de març de 2007
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC-CpC;
Joan Ridao i Martín, portaveu del GP ERC; Jaume
Bosch i Mestres, portaveu del GP ICV-EUiA

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP
PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 7837)

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la política ferroviària
dels serveis de rodalia i regional

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que preveu l’article 139.4 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent esmena a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre l’ordenació de l’àmbit
metropolità amb relació al conjunt del territori (302
00020/08).

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

Tram. 302-00021/08

Esmenes presentades
Reg. 7830, 7838 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 28.03.2007

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 7830)

DEL

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposen els articles 139.4 se
güents del Reglament del Parlament de Catalunya, pre
3.15.
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senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
Interpel·lació sobre política ferroviària dels serveis de
rodalia i regional (N.T. 302-00021/08).

1

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2, de la lletra a)
a. Exigir al Govern de l’Estat la reformulació del Pla
de mesures urgents per a la millora dels serveis de ro
dalies de Barcelona, amb les mesures següents:
• Doblar l’actual dotació pressupostària destinada al
manteniment de les instal·lacions.
• Augmentar un mínim d’un 30% el personal de man
teniment que atén les demandes pròpies de la xarxa de
rodalies.
• Incrementar la capacitat de viatgers de les unitats,
especialment en hores punta i quan s’hagi hagut de
suspendre algun viatge.
• Incrementar el nombre de trens CIVIA que s’incorpo
rin a la xarxa de rodalies de Barcelona.
• Dotar a rodalies de RENFE de Barcelona d’un servei
alternatiu permanent d’autobusos que pugui estar ope
ratiu de forma immediata en cas d’avaries o altres in
cidències a la xarxa.
• Establir els mecanisme de coordinació necessaris
entre la Generalitat, RENFE i ATM per tal d’adoptar
les mesures que garanteixin la mobilitat dels usuaris.
• A més de totes aquelles altres que es considerin neces
sàries amb l’objecte de poder garantir un servei públic
de transport el més adequat possible a les necessitats
dels usuaris.
Palau del Parlament, 27 de març de 2007
Francesc Vendrell i Bayona
ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP
PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 7838)

«El Parlament Insta el Govern a:
1) A acordar amb el Govern de l’Estat el nou Pla de
Rodalies de Catalunya.
2) Reclamar al Govern de l’Estat l’acceleració de les
actuacions previstes en el pla de mesures urgents per a
la millora del pla de rodalies de Barcelona, molt espe
cialment les referides a millorar les vies, catenàries i
arribada de nous trens, demanant la presentació d’un
balanç mensual de la seva execució.
3) A demanar al Govern de l’Estat l’elaboració d’un
informe sobre les causes de les continues incidències
que afecten al funcionament de la xarxa de rodalies de
la Regió Metropolitana de Barcelona i de les mesures
previstes per a paliar-les i a enviar-lo al Parlament.
4) A demanar al Govern de l’estat que reforçi el perso
nal tècnic i de direcció encarregat de la gestió i el
manteniment de Rodalies a la Regió Metropolitana de
Barcelona
5) A demanar al Govern de l’Estat la programació
d’una campanya de millora de la informació i l’aten
ció als usuaris de Renfe molt especialment la megafo
nia, panells informatius i persones destinades a la in
formació i atenció als clients.
6) Incloure en la Comissió Bilateral de l’Estatut l’ini
ci de les negociacions per a la transferència dels serveis regionals i de rodalies a la Generalitat.
7) Promoure, mitjançant l’Agència Catalana de Con
sum, una campanya informativa sobre els drets dels
usuaris en els mitjans de transport
8) A realitzar les actuacions necessàries per aconseguir
i facilitar als usuaris l’exercici dels seus drets, tot po
sant a la seva disposició fulls de reclamació que perme
tin accelerar aquest tràmit».
Palau del Parlament, 27 de març de 2007
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC-CpC;
Joan Ridao i Martín, portaveu del GP ERC; Jaume
Bosch i Mestres, portaveu del GP ICV-EUiA

A LA MESA DEL PARLAMENT

3.30.

ALTRES TRAMITACIONS

Els Grups parlamentaris sotasignats, fent ús del que es
determina a l’article 139.4. del Reglament de la Cam
bra, presenten la següent esmena al text de la Moció
subsegüent a la interpel·lació sobre la política ferrovi
ària dels serveis de rodalia i regionals. (302-00021/08).

3.30.04.

PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFOR
MES DEL SÍNDIC DE GREUGES

1

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

Esmena de modificació del text de la moció. Nova re
dacció:

Informe del Síndic de Greuges al Par
lament corresponent al 2006
Tram. 360-00004/08

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor
me en la sessió núm. 3, tinguda els dies 26.03.2007
(DSPC-C 68).
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Sol·licitud de compareixença del con
seller d’Educació davant la Comissió
d’Educació i Universitats per a tenir
una sessió informativa sobre l’estudi
de joventut i seguretat a Catalunya
Tram. 354-00022/08

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Política Territorial amb el
conseller de Governació i Administra
cions Públiques sobre unes presump
tes irregularitats urbanístiques a l’Alt
Àneu (Pallars Sobirà)
Tram. 354-00052/08

Retirada de la sol·licitud
Sol·licitud i tramitació

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Educació
i Universitats, tinguda el dia 22.03.2007 (DSPC-C 65).

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 7414).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territori
al, sessió del 29.03.2007.

Sol·licitud de compareixença del con
seller d’Educació davant la Comissió
d’Educació i Universitats per a tenir
una sessió informativa sobre el posici
onament i les actuacions del Govern
amb relació a la normativa estatal so
bre plans d’estudi i currículums que
afecta les competències de la Genera
litat en aquesta matèria
Tram. 354-00025/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en
la sessió núm. 3, tinguda el dia 22.03.2007 (DSPC-C 65).

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Política Territorial amb el
conseller d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural sobre unes presumptes
irregularitats urbanístiques a l’Alt Àneu
(Pallars Sobirà)
Tram. 354-00053/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 7415).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territori
al, sessió del 29.03.2007.

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Salut amb la consellera de
Salut sobre el Decret 31/2007, pel qual
es regulen les condicions per a l’exerci
ci de determinades teràpies naturals
Tram. 354-00035/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm.
3, tinguda el dia 22.03.2007 (DSPC-C 66).

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Política Territorial amb el
conseller de Política Territorial i Obres
Públiques sobre unes presumptes irre
gularitats urbanístiques a l’Alt Àneu
(Pallars Sobirà)
Tram. 354-00054/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 7416).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territori
al, sessió del 29.03.2007.
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació ECOM amb
relació al Projecte de llei pel qual
s’aprova el llibre tercer del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques
Tram. 352-00015/08

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 jurídi
ques
Tram. 352-00018/08

Acord sobre la sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

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. 352-00016/08

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

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

Acord sobre la sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana
d’Escoltisme i Guiatge amb relació al
Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-00017/08

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

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

Acord sobre la sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).
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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

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

Tram. 352-00021/08

Acord sobre la sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

4.53.05.
4. INFORMACIÓ

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Fundació Maria Francis
ca de Roviralta amb relació al Projecte
de llei pel qual s’aprova el llibre tercer
del Codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques
Tram. 352-00078/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana, en la sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007
(DSPC-C 72).
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Fundació Creatia amb
relació al Projecte de llei pel qual
s’aprova el llibre tercer del Codi civil
de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques

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

Tram. 352-00079/08

Rebuig de la sol·licitud
Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana, en la sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007
(DSPC-C 72).

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana, en la sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007
(DSPC-C 72).

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

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. 352-00080/08

Tram. 352-00083/08

Acord sobre la sol·licitud

Rebuig de la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana, en la sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007
(DSPC-C 72).

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

Proposta de compareixença de repre
sentants del Museu de Vilafranca amb
relació al Projecte de llei del Memorial
Democràtic

Tram. 352-00081/08

Sol·licitud

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 29.03.2007 (DSPC-C 72).

Tram. 352-00105/08

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. 7764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 29.03.2007.
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Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació de Joves His
toriadors dels Països Catalans amb
relació al Projecte de llei del Memorial
Democràtic

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació de Perjudi
cats per la Incautació del Govern Fran
quista amb relació al Projecte de llei
del Memorial Democràtic

Tram. 352-00106/08

Tram. 352-00109/08

Sol·licitud

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. 7764).

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. 7764).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 29.03.2007.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 29.03.2007.

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Amical de
Mauthausen i Altres Camps amb rela
ció al Projecte de llei del Memorial De
mocràtic

Proposta de compareixença d’Àngel
Blesa Báguena, economista i assessor
fiscal, amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència Tributària de Ca
talunya

Tram. 352-00107/08

Tram. 352-00110/08

Sol·licitud

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. 7764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 29.03.2007.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Mixt (reg. 7801).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, sessió del 29.03.2007.

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’associació Triangle Blau
amb relació al Projecte de llei del Me
morial Democràtic
Tram. 352-00108/08

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. 7764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 29.03.2007.

Proposta de compareixença del degà
de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats
Mercantils i Empresarials de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Agència Tributària de Ca
talunya
Tram. 352-00111/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, Grup Mixt (reg. 7806).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, sessió del 29.03.2007.
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Proposta de compareixença de Joan
Carles Costas i Terrones, professor
d’universitat i exdirector general de
Tributs del Departament d’Economia i
Finances, amb relació al Projecte de
llei de creació de l’Agència Tributària
de Catalunya

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Professional
d’Inspectors de Finances de l’Estat
amb relació al Projecte de llei de crea
ció de l’Agència Tributària de Catalunya

Tram. 352-00112/08

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Mixt (reg. 7809).

Tram. 352-00114/08

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Mixt (reg. 7815).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, sessió del 29.03.2007.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, sessió del 29.03.2007.

Proposta de compareixença d’Iu Pi
joan i Font, exdirector general de Tri
buts del Departament d’Economia i Fi
nances, amb relació al Projecte de llei
de creació de l’Agència Tributària de
Catalunya

Proposta de compareixença de Jordi
Canal i Morell, professor de l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales,
amb relació al Projecte de llei del Me
morial Democràtic
Tram. 352-00115/08

Sol·licitud

Tram. 352-00113/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Mixt (reg. 7812).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost, sessió del 29.03.2007.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 7833).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 29.03.2007.

Proposta de compareixença d’Àngel
Duarte i Montserrat, catedràtic d’histò
ria contemporània de la Universitat de
Girona, amb relació al Projecte de llei
del Memorial Democràtic
Tram. 352-00116/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 7834).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 29.03.2007.
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Proposta de compareixença de Jordi
Riera Sorribes, president de l’associa
ció Triangle Blau, amb relació al Pro
jecte de llei del Memorial Democràtic
Tram. 352-00117/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 7835).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 29.03.2007.

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’empresa Iberbanda da
vant la Comissió d’Educació i Universi
tats perquè informin sobre el Projecte
de banda ampla rural
Tram. 356-00003/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats,
en la sessió núm. 3, tinguda el dia 22.03.2007
(DSPC-C 65).

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’empresa UTE BAC davant
la Comissió d’Educació i Universitats
perquè informin sobre el Projecte de
banda ampla rural
Tram. 356-00004/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats,
en la sessió núm. 3, tinguda el dia 22.03.2007
(DSPC-C 65).

Sol·licitud de compareixença del direc
tor gerent del Centre de Telecomunica
cions i Tecnologies de la Informació
davant la Comissió d’Educació i Uni
versitats perquè informi sobre el Pro
jecte de banda ampla rural
Tram. 356-00005/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats,
en la sessió núm. 3, tinguda el dia 22.03.2007
(DSPC-C 65).

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Montserrat Soley, presidenta de l’As
sociació de Diabètics de Catalunya,
davant la Comissió de Salut perquè
exposi el treball de l’associació i infor
mi dels reptes i les preocupacions de
les persones amb diabetis
Tram. 356-00021/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el dia
22.03.2007 (DSPC-C 66).

Sol·licitud de compareixença del direc
tor general del Foro Español de
Pacientes davant la Comissió de Salut
perquè informi sobre les activitats
d’aquesta entitat i sobre el Projecte de
la Universitat dels Pacients
Tram. 356-00022/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el dia
22.03.2007 (DSPC-C 66).
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Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació d’Industrials
de Can Batlló davant la Comissió de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme
perquè informin sobre la situació de
les indústries de Can Batlló
Tram. 356-00040/08

Sol·licitud de compareixença del secre
tari general de la Presidència davant la
Comissió d’Afers Institucionals per
què informi sobre les presumptes
amenaces fetes pel cap de l’Oficina de
Comunicació de la Presidència a un
mitjà de comunicació
Tram. 356-00052/08

Rebuig de la sol·licitud
Sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co
merç i Turisme, en la sessió núm. 4, tinguda el dia
22.03.2007 (DSPC-C 67).

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 7135).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 23.03.2007.

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de
PKU i Altres Trastorns Metabòlics da
vant la Comissió de Salut perquè expli
quin el funcionament i els objectius de
l’entitat
Tram. 356-00042/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el dia
22.03.2007 (DSPC-C 66).

Sol·licitud de compareixença del direc
tor de l’Oficina de Comunicació de la
Presidència davant la Comissió d’A
fers Institucionals perquè expliqui les
presumptes amenaces a periodistes
de mitjans de comunicació privats
Tram. 356-00053/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 7161).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 23.03.2007.

Sol·licitud de compareixença de Matías
Zamora, president de la Societat Cata
lana d’Infermeria de Salut Mental, da
vant la Comissió de Salut perquè infor
mi sobre la professió d’infermer o
infermera en l’àmbit de la salut mental
Tram. 356-00047/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el dia
22.03.2007 (DSPC-C 66).

Sol·licitud de compareixença del secre
tari general de la Presidència davant la
Comissió d’Afers Institucionals per
què informi i respongui de l’actuació
del director de l’Oficina de Comunica
ció de la Presidència
Tram. 356-00054/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 7162).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 23.03.2007.
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Compareixença de representants de
Comissions Obreres amb relació al
Projecte de llei de l’obra pública
Tram. 353-00015/08

Compareixença de representants de la
Confederació d’Associacions de Veïns
de Catalunya amb relació al Projecte
de llei de l’obra pública
Tram. 353-00019/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de representants del
Col·legi d’Enginyers de Camins, Ca
nals i Ports de Catalunya amb relació
al Projecte de llei de l’obra pública
Tram. 353-00016/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de representants del
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de
Mines i de Facultatius i Perits de Mines
de Catalunya i Balears amb relació al
Projecte de llei de l’obra pública
Tram. 353-00020/08

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de representants del
Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de
l’obra pública
Tram. 353-00017/08

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).

Compareixença de representants del
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en
Topografia de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de l’obra pública
Tram. 353-00021/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de representants de la
Cambra Oficial de Contractistes d’O
bres de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de l’obra pública
Tram. 353-00018/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de representants del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industri
als de Barcelona amb relació al Projec
te de llei de l’obra pública
Tram. 353-00022/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

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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Compareixença de representants del
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres
Públiques de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de l’obra pública
Tram. 353-00023/08

Compareixença de Teresa Planes Vila,
comissionada en matèria de turisme
de la Diputació de Barcelona, amb re
lació al Projecte de llei de l’Agència
Catalana de Turisme
Tram. 353-00026/08

Acord de tenir la sessió de compareixença
Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Jaume Marimón i
Closa, president de Pimec - Turisme,
amb relació al Projecte de llei de l’A
gència Catalana de Turisme
Tram. 353-00024/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en
la sessió núm. 4, tinguda el dia 22.03.2007 (DSPC-C
67).

Compareixença de Josep Martí i Seró,
president de la Comissió de Turisme
del Consell General de Cambres de
Comerç de Catalunya, amb relació al
Projecte de llei de l’Agència Catalana
de Turisme

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 22.03.2007 (DSPC-C 67).

Compareixença de José Antonio Donai
re Benito, professor de la Universitat de
Girona, amb relació al Projecte de llei
de l’Agència Catalana de Turisme
Tram. 353-00027/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 22.03.2007 (DSPC-C 67).

Compareixença de Jordi Serra Villalbí,
director general de Neocium, amb rela
ció al Projecte de llei de l’Agència Ca
talana de Turisme
Tram. 353-00028/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Tram. 353-00025/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en
la sessió núm. 4, tinguda el dia 22.03.2007 (DSPC-C
67).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 22.03.2007 (DSPC-C 67).

Compareixença de Núria Viñas i Lle
bot, de la Fundació Internacional de la
Dona Emprenedora, davant la Comis
sió sobre els Drets de les Dones per
què informi sobre les polítiques de fo
ment de l’activitat empresarial entre
les dones
Tram. 357-00009/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50).
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Compareixença de la presidenta i els
membres del Consell Permanent de la
Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya davant la Comissió de
Benestar i Immigració perquè presen
tin les línies generals d’actuació d’a
questa entitat

Compareixença de representants de
l’Associació de Diabètics de Catalunya
davant la Comissió de Benestar i Immi
gració perquè informin sobre les línies
d’actuació d’aquesta associació

Tram. 357-00015/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de representants de la
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
davant la Comissió de Benestar i Immi
gració perquè informin sobre la situa
ció dels refugiats a Catalunya i presen
tin les propostes de millora del dret
d’asil a l’Estat espanyol
Tram. 357-00016/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de representants del
Consell de la Gent Gran de Catalunya
davant la Comissió de Benestar i Immi
gració perquè informin dels treballs
del 5è Congrés Nacional de la Gent
Gran
Tram. 357-00017/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Tram. 357-00018/08

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).

Compareixença del delegat del Minis
teri de Foment per a coordinar l’opera
ció ferroviària en l’àmbit metropolità
davant la Comissió de Política Territo
rial perquè informi sobre el Pla d’actu
acions urgents per a la millora del ser
vei de rodalia de Renfe
Tram. 357-00019/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Montserrat Soley,
presidenta de l’Associació de Diabè
tics de Catalunya, davant la Comissió
de Salut perquè exposi el treball de
l’associació i informi dels reptes i les
preocupacions dels diabètics
Tram. 357-00020/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el dia
22.03.2007 (DSPC-C 66).
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2. En relación al argumento contenido en el recurso de
súplica objeto de las presentes alegaciones, relativo a
que las causas de recusación de los magistrados del
Tribunal Constitucional y su aplicación ha de ser igual
y con iguales garantías en supuestos equivalentes, esta
representación debe hacer constar que no le ha sido
notificado en forma el contenido del Auto que resuel
ve el recurso de súplica interpuesto por el Gobierno de
Cataluña contra en Auto de 5 de febrero de 2007, lo que
impide conocer a esta representación el alcance de di
cho argumento y, por ende, formular alegaciones con
conocimiento de causa.
3. En relación a la inadmisión de la recusación por ra
zones de fondo sin la instrucción de la pieza separada
correspondiente, esta representación ya ha hecho cons
tar que tal proceder por parte del Tribunal le ha impe
dido poder alegar sobre la recusación propuesta, sin
que le conste a esta representación que la recusación
propuesta adoleciera de defectos insubsanables o que
fuera manifiestamente infundada.

4. Por todo lo expuesto, entiende esta representación
que deberían retrotraerse las actuaciones al momento
anterior al Auto de 7 de marzo de 2007, a fin de permi
tir la instrucción de la pieza separada del incidente de
recusación propuesto y permitir a las partes formular
las alegaciones que tengan por convenientes, a fin de
que la resolución del Tribunal no se produzca inaudi
ta parte.
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
formuladas las anteriores alegaciones.
Barcelona para Madrid, a 28 de marzo de 2007
Pere Sol i Ordis
Letrado del Parlamento de Cataluña
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