
BUTLLETÍ OFICIAL 
  
DE CATALUNYA DEL PARLAMENT 

VIII legislatura Número 60 

Segon període Dilluns, 23 d’abril de 2007 

S  U  M  A  R  I 
  

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

1.10.	 Resolucions 

Resolució 31/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre el suport a la candidatura de Tar
ragona a Capital Europea de la Cultura 2016 (tram. 
250-00091/08). Adopció en comissió. p. 7 

Resolució 32/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’elaboració d’un projecte de llei de 
reconeixement i foment de la llengua de signes ca
talana (tram. 250-00112/08). Adopció en comissió. p. 7 

Resolució 33/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’adaptació dels serveis d’atenció 
primària de Parets del Vallès (Vallès Oriental) a les 
necessitats assistencials de la població (tram. 250
00078/08). Adopció en comissió. p. 7 

Resolució 39/VIII del Parlament de Ca
talunya, per la qual s’aproven tres informes de fis
calització (tram. 256-00028/07, 256-00029/07 i 256
00031/07). Adopció. p. 8 

1.15.	 Mocions 

Moció 6/VIII del Parlament de Catalu
nya, sobre la política informativa (tram. 302-00024/ 
08). Aprovació pel Ple. p. 8 

1.20.	 Interpel·lacions 

Interpel·lació al Govern sobre els crite
ris i les polítiques en matèria de gent gran (tram. 
300-00031/08). Substanciació. p. 9 

Interpel·lació al Govern sobre el foment 
del civisme (tram. 300-00032/08). Substanciació. p. 9 

Interpel·lació al Govern sobre el des
plegament dels Mossos d’Esquadra (tram. 300
00033/08). Substanciació. p. 9 

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca universitària i de recerca (tram. 300-00034/08). 
Substanciació. p. 9 

Interpel·lació al Govern sobre el sector 
professional de la infermeria (tram. 300-00035/08). 
Substanciació. p. 9 

Interpel·lació al Govern sobre el pas del 
tren d’alta velocitat per Barcelona (tram. 300-00036/ 
08). Substanciació. p. 9 

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

2.01. 

2.01.02. 

Projectes i proposicions de llei i 
altres propostes de norma 
Proposicions de llei 

Proposició de llei de reforma parcial de 
l’impost sobre successions i donacions (tram. 202
00011/08). Debat de totalitat. Aprovació de l’esme
na a la totalitat de devolució. p. 10 

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

2.10.25.	 Propostes de resolució 

Proposta de resolució sobre un avan
çament econòmic dels compromisos contrets pel 
Govern de l’Estat respecte al sector pesquer cata
là (tram. 250-00082/08). Rebuig. p. 10 

Proposta de resolució sobre el compli
ment dels acords del Govern de l’Estat amb el sec
tor pesquer relatius als problemes estructurals del 
sector (tram. 250-00083/08). Rebuig. p. 10 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment d’un sistema d’assegurances agràries que 
cobreixi, com a mínim, els costos de producció i de 
mesures que millorin la renda de l’agricultor (tram. 
250-00086/08). Rebuig. p. 10 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’ajuts per al cessament anticipat de l’activitat agrà
ria (tram. 250-00089/08). Retirada. p. 10 

Proposta de resolució sobre la millora 
de les dietes en concepte de manutenció i allotja
ment per a les famílies d’infants amb càncer ingres
sats en hospitals (tram. 250-00104/08). Rebuig. p. 10 

Proposta de resolució sobre l’obesitat 
abdominal com a factor de risc cardiovascular (tram. 
250-00105/08). Rebuig. p. 11 

Proposta de resolució sobre el reconei
xement de la malaltia de la síndrome postpolio
melitis i les corresponents prestacions socials i sa
nitàries (tram. 250-00106/08). Rebuig. p. 11 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció del nou hospital de Tortosa (Baix Ebre) (tram. 
250-00108/08). Rebuig. p. 11 

Proposta de resolució sobre la inclusió 
de nous serveis i prestacions en la cartera de ser-
veis del Sistema Nacional de Salut relacionats amb 
prestacions odontològiques, oftalmològiques i de 
salut mental (tram. 250-00116/08). Rebuig. p. 11 
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Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a derogar el Decret 31/2007, pel qual 
es regulen les condicions per a l’exercici de de
terminades teràpies naturals (tram. 250-00122/08). 
Rebuig. p. 11 

2.15. Mocions subsegüents a interpel·la
cions 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el Pla de millora per a l’educació se
cundària (tram. 302-00022/08). Rebuig. p. 11 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la seguretat als centres educatius 
(tram. 302-00023/08). Rebuig. p. 11 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política de gestió de la sequera 
(tram. 302-00025/08). Rebuig. p. 11 

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

altres propostes de norma 
3.01.01.	 Projectes de llei 

Projecte de llei de creació del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya (tram. 200
00001/08). Nomenament d’un relator. p. 12 

Projecte de llei de creació de l’Institut 
de Seguretat de Catalunya (tram. 200-00002/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a 
l’articulat. p. 12 

Projecte de llei de serveis socials (tram. 
200-00003/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes a l’articulat. p. 12 

Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya (tram. 200-00005/08). Ponència per a 
elaborar l’Informe. p. 12 

Projecte de llei de contractes de con
reu (tram. 200-00006/08). Debat de totalitat. Rebuig 
de l’esmena a la totalitat. Tramesa a la Comissió. 
Termini per a proposar compareixences. p. 13 

Projecte de llei de regulació del servei 
públic d’atenció de trucades d’urgència i de creació 
de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (tram. 200
00007/08). Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a l’articulat. p. 13 

Projecte de llei del Consell de la Cultu
ra i de les Arts de Catalunya (tram. 200-00010/08). 
Debat de totalitat. Tramesa a la Comissió. Termini 
per a proposar compareixences. p. 13 

Projecte de llei pel qual es crea el 
Centre d’Estudis d’Opinió i se’n regulen els proce
diments i el funcionament (tram. 200-00011/08). 
Debat de totalitat. Tramesa a la Comissió. Termini 
per a proposar compareixences. p. 14 

Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut (tram. 200-00012/08). Ponència 
per a elaborar l’Informe. Propostes de comparei
xença presentades. Acord de la Comissió sobre les 
compareixences. p. 14 

Projecte de llei de mesures fiscals i fi
nanceres (tram. 200-00019/08). Tramitació pel pro
cediment d’urgència. p. 16 

Projecte de llei sobre l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya (tram. 200
00020/08). Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat. p. 16 

3.01.02. Proposicions de llei 

Proposició de llei de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 202-00005/ 
08). Debat de totalitat. Termini per a proposar com
pareixences. p. 16 

Proposició de llei de modificació dels 
articles 85 i 86 de la Llei 13/1989, del 14 de desem
bre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tram. 
202-00013/08). Presentació. Termini de presentació 
d’esmenes a la totalitat. p. 16 

3.10. 

3.10.25. 

Procediments que es clouen amb 
l’adopció de resolucions 
Propostes de resolució 

Proposta de resolució sobre la regla
mentació de l’ús del català en les inscripcions dels 
registres civils (tram. 250-00138/08). Esmenes pre
sentades. p. 19 

Proposta de resolució sobre la reper
cussió de les obres del tren d’alta velocitat en el 
servei de rodalia i el preu dels títols de transport 
(tram. 250-00150/08). Pròrrogues del termini de 
presentació d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre la modifi
cació de les condicions d’utilització del transport 
sanitari col·lectiu (tram. 250-00154/08). Pròrrogues 
del termini de presentació d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
a cinc anys de la cobertura de la pòlissa multirisc per 
a cobrir danys i desperfectes i de la pòlissa de cau
ció en els contractes de lloguer facilitats per les bor
ses d’habitatge per a joves (tram. 250-00155/08). 
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre el traçat 
de la línia del tren d’alta velocitat al pas per la Roca 
del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-00156/08). 
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la detec
ció precoç de la sordesa i sobre la cobertura de les 
necessitats que genera (tram. 250-00157/08). Cor
recció d’errades de publicació (BOPC 57). Pròrro
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la reober
tura de la línia de ferrocarril entre Reus i Roda de 
Barà (tram. 250-00159/08). Pròrrogues del termini 
de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment de la gratuïtat dels medicaments per als in
fants amb càncer (tram. 250-00165/08). Pròrrogues 
del termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre el condi
cionament del tram ferroviari entre Reus i Perafort 
per a connectar amb l’estació del tren d’alta veloci
tat i sobre la reobertura de tota la línia ferroviària 
Reus - Roda de Barà (tram. 250-00166/08). Pròrro
gues del termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre la supres
sió del peatge de l’autopista AP-7 entre el Vendrell 
i Cambrils mentre durin les obres d’ampliació del 
tercer carril (tram. 250-00167/08). Pròrrogues del 
termini de presentació d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució sobre el nombre 
d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a la Re
gió Policial de Ponent (tram. 250-00187/08). Trame
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme
nes. p. 22 
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Proposta de resolució sobre la gestió 
i l’ús de les instal·lacions elèctriques de l’enllumenat 
públic (tram. 250-00188/08). Tramesa a la Comis
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment d’un servei de mediació entre propietaris i llo
gaters d’habitatges (tram. 250-00189/08). Tramesa 
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre la trame
sa de correspondència per mitjans electrònics 
(tram. 250-00190/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre les dife
rències de rendiment en la promoció al segon cicle 
d’educació secundària en funció del sexe (tram. 
250-00191/08). Tramesa a la Comissió. Termini de 
presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un grup de treball en l’àmbit parlamentari sobre 
les causes de l’abstenció a Catalunya (tram. 250
00192/08). Tramesa a la Comissió. Termini de pre
sentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un pla de modernització de les oficines de tre
ball de la Generalitat (tram. 250-00193/08). Trame
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre el mante
niment d’una dotació dels bombers de la Generali
tat a la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) quan entri 
en funcionament el parc de bombers de la Pera 
(tram. 250-00194/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre l’accés al 
Cos de Mossos d’Esquadra dels aspirants proce
dents dels cossos i les forces de seguretat de l’Es
tat (tram. 250-00195/08). Tramesa a la Comissió. 
Termini de presentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’una residència per a la gent gran a Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental) (tram. 250
00196/08). Presentació. Tramesa a la Comissió. 
Termini de presentació d’esmenes. p. 25 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió interdepartamental per a definir els 
objectius estratègics de futur de l’aeroport de Bar
celona (tram. 250-00197/08). Presentació. Trame
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme
nes. p. 25 

Proposta de resolució sobre el port de 
les Cases d’Alcanar, a Alcanar (Montsià) (tram. 
250-00198/08). Presentació. Tramesa a la Comis
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 26 

Proposta de resolució sobre la creació 
dels jutjats de primera instància i instrucció de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental) (tram. 250
00199/08). Presentació. Tramesa a la Comissió. 
Termini de presentació d’esmenes. p. 27 

Proposta de resolució sobre la rehabi
litació del campanar de l’església de Sant Jaume, 
a Creixell (Tarragonès) (tram. 250-00200/08). Pre
sentació. Tramesa a la Comissió. Termini de pre
sentació d’esmenes. p. 28 

Proposta de resolució sobre la progra
mació televisiva de la franja horària infantil (tram. 

250-00201/08). Presentació. Tramesa a la Comis
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 28 

Proposta de resolució relativa a l’aug
ment d’empreses d’intermediació de crèdits que 
ofereixen la possibilitat de reagrupar tots els prés
tecs a un tipus d’interès més baix (tram. 250-00202/ 
08). Presentació. Tramesa a la Comissió. Termini 
de presentació d’esmenes. p. 29 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un jutjat mercantil en el partit judicial de Terrassa 
(Vallès Occidental) (tram. 250-00203/08). Presen
tació. Tramesa a la Comissió. Termini de presenta
ció d’esmenes. p. 30 

Proposta de resolució sobre l’arranja
ment de les esquerdes provocades per les obres de 
la línia 5 del metro en diversos habitatges del barri 
de la Teixonera, de Barcelona (tram. 250-00204/ 
08). Presentació. Tramesa a la Comissió. Termini 
de presentació d’esmenes. p. 31 

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

Procediment relatiu a l’Informe de fis
calització 8/2005: Agència d’Avaluació de Tecnolo
gia i Recerca Mèdiques (AATRM). Exercici 2003; a 
l’Informe de fiscalització 10/2005: Entitat Autònoma 
del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). Costos. 
Exercici 2003; a l’Informe de fiscalització 13/2005: 
Subvencions a la integració sociolaboral, del Depar
tament de Benestar i Família. Exercici 2003 (tram. 
256-00028/07, 256-00029/07 i 256-00031/07). Pre
sentació de propostes de resolució. p. 32 

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la
cions 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el Pla de millora per a l’educació se
cundària (tram. 302-00022/08). Esmenes presenta-
des. p. 35 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la seguretat als centres educatius 
(tram. 302-00023/08). Esmenes presentades. p. 35 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política informativa (tram. 302
00024/08). Esmenes presentades. p. 36 

4. 
4.40. 

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

Situació de compatibilitat o d’incompa
tibilitat de diputats (tram. 234-00015/08). Dictamen 
de la Comissió de l’Estatut dels Diputats. p. 37 

Delegació de funcions del president 
del Parlament (tram. 246-00008/08). p. 37 

Declaració del Parlament de Catalu
nya amb motiu de la I Setmana Mundial de Segu
retat Viària de les Nacions Unides (tram. 401
00005/08). Lectura en el Ple. p. 38 

4.45. 

4.45.10. 

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

Composició de la Comissió de Petici
ons (tram. 412-00002/08). Ratificació del president. p. 38 

4.45.13. Comissions específiques d’estudi 

Composició de la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb Discapacitats 
(tram. 406-00001/08). Elecció de la secretària. p. 38 

SUMARI 
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4.50. 

4.50.01. 

Compliment de resolucions i de 
mocions 
Compliment de resolucions 

Compliment de la Resolució 221/VII 
del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un 
segon estudi sobre joventut i seguretat basat en els 
estudiants de secundària i de primària (tram. 335
00003/08). Informe relatiu al compliment de la Re
solució. p. 39 

4.50.02. Compliment de mocions 

Control de compliment de la Moció 
3/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el retorn 
a Catalunya de la documentació confiscada durant 
el franquisme que encara està dipositada a l’Arxiu 
General de la Guerra Civil Espanyola, a Salamanca 
(tram. 390-00003/08). Designació de la Comissió 
competent. p. 39 

Control de compliment de la Moció 
4/VIII del Parlament de Catalunya, de suport i agra
ïment als diferents cossos de seguretat presents a 
Catalunya i en memòria d’un agent de la Guàrdia 
Civil (tram. 390-00004/08). Designació de la Comis
sió competent. p. 39 

Control de compliment de la Moció 
5/VIII del Parlament de Catalunya, sobre les actua
cions necessàries per a millorar la seguretat ciuta
dana (tram. 390-00005/08). Designació de la Co
missió competent. p. 39 

4.53. Sessions informatives i comparei

4.53.05. 
xences 
Sol·licituds de compareixença 

Proposta de compareixença del direc
tor general de la Unió Catalana d’Hospitals amb 
relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut (tram. 352-00118/08). Sol·licitud. 
Acord sobre la sol·licitud. p. 40 

Proposta de compareixença del presi
dent del Consorci Hospitalari de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut (tram. 352-00119/08). Sol·licitud. 
Acord sobre la sol·licitud. p. 40 

Proposta de compareixença del direc
tor general de l’Agrupació Catalana d’Establiments 
Sanitaris amb relació al Projecte de llei de reforma 
de l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00120/08). 
Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 40 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Comissió Obrera Nacional de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00121/08). 
Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treballadors de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00122/08). 
Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Sindicat de Metges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut (tram. 352-00123/08). Sol·licitud. 
Acord sobre la sol·licitud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Secretariat Autonòmic de Catalunya 
del Sindicat d’Infermeria SATSE amb relació al Pro
jecte de llei de reforma de l’Institut Català de la 
Salut (tram. 352-00124/08). Sol·licitud. Acord sobre 
la sol·licitud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Intersindical Alternativa de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Ins
titut Català de la Salut (tram. 352-00125/08). Sol·li
citud. Acord sobre la sol·licitud. p. 42 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Intersindical - Confederació Sindical 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de re
forma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352
00126/08). Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 42 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis de Farmacèutics 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de re
forma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352
00127/08). Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 42 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Metges de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00128/08). 
Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 42 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Metges de Tarrago
na amb relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00129/08). 
Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Metges de Lleida 
amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Ins
titut Català de la Salut (tram. 352-00130/08). Sol·li
citud. Acord sobre la sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Metges de Girona 
amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Ins
titut Català de la Salut (tram. 352-00131/08). Sol·li
citud. Acord sobre la sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barce
lona amb relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00132/08). 
Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Diplomats en Infer
meria de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 
352-00133/08). Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Diplomats en Infer
meria de Lleida amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352
00134/08). Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Diplomats en Infer
meria de Girona amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 352
00135/08). Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català 
de la Salut (tram. 352-00136/08). Sol·licitud. Acord 
sobre la sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Coordinadora d’Usuaris de la Sani
tat amb relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 352-00137/08). 
Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 45 
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Proposta de compareixença del direc
tor gerent de l’Institut Català de la Salut, Francesc 
José María i Sánchez, amb relació al Projecte de 
llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 
352-00138/08). Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 45 

4.53.10.	 Sessions informatives i comparei
xences de membres del Govern 

Sessió informativa de la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Disca
pacitats amb la consellera d’Acció Social i Ciutada
nia sobre les línies d’actuació del Departament en 
aquest àmbit (tram. 355-00022/08). Substanciació. p. 45 

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

Compareixença de representants de 
la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya (tram. 353-00002/08). Substan
ciació. p. 45 

Compareixença de representants de 
la Federació Catalana de Promotors Constructors 
d’Edificis amb relació al Projecte de llei del dret a 
l’habitatge a Catalunya (tram. 353-00003/08). Subs
tanciació. p. 45 

Compareixença de representants del 
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona 
i Lleida amb relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya (tram. 353-00004/08). Substan
ciació. p. 46 

Compareixença de representants del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 353-00005/08). Substanciació. p. 46 

Compareixença de representants del 
Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propie
tat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projec
te de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 
353-00006/08). Substanciació. p. 46 

Compareixença de representants de 
l’Associació Espanyola de Promotors Públics d’Ha
bitatge i Sòl - Secció Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 
353-00012/08). Substanciació. p. 46 

Compareixença de representants de 
la Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 353-00013/08). Substanciació. p. 46 

Compareixença del director general 
de la Unió Catalana d’Hospitals amb relació al Pro
jecte de llei de reforma de l’Institut Català de la 
Salut (tram. 353-00044/08). Acord de tenir la ses
sió de compareixença. p. 46 

Compareixença del president del Con
sorci Hospitalari de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de reforma de l’Institut Català de la 
Salut (tram. 353-00045/08). Acord de tenir la ses
sió de compareixença. p. 46 

Compareixença del director general 
de l’Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris 
amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Ins
titut Català de la Salut (tram. 353-00046/08). Acord 
de tenir la sessió de compareixença. p. 46 

Compareixença de representants de 
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut 

Català de la Salut (tram. 353-00047/08). Acord de 
tenir la sessió de compareixença. p. 47 

Compareixença de representants de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut (tram. 353-00048/08). Acord de 
tenir la sessió de compareixença. p. 47 

Compareixença de representants del 
Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la 
Salut (tram. 353-00049/08). Acord de tenir la ses
sió de compareixença. p. 47 

Compareixença de representants del 
Secretariat Autonòmic de Catalunya del Sindicat 
d’Infermeria SATSE amb relació al Projecte de llei 
de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 
353-00050/08). Acord de tenir la sessió de compa
reixença. p. 47 

Compareixença de representants de 
la Intersindical Alternativa de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de reforma de l’Institut Cata
là de la Salut (tram. 353-00051/08). Acord de tenir 
la sessió de compareixença. p. 47 

Compareixença de representants de 
la Intersindical - Confederació Sindical de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 353-00052/08). 
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 47 

Compareixença de representants del 
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Ins
titut Català de la Salut (tram. 353-00053/08). Acord 
de tenir la sessió de compareixença. p. 47 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de 
la Salut (tram. 353-00054/08). Acord de tenir la 
sessió de compareixença. p. 47 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Metges de Tarragona amb relació 
al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de 
la Salut (tram. 353-00055/08). Acord de tenir la 
sessió de compareixença. p. 48 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Metges de Lleida amb relació al 
Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la 
Salut (tram. 353-00056/08). Acord de tenir la ses
sió de compareixença. p. 48 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Metges de Girona amb relació al 
Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la 
Salut (tram. 353-00057/08). Acord de tenir la ses
sió de compareixença. p. 48 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona amb rela
ció al Projecte de llei de reforma de l’Institut Cata
là de la Salut (tram. 353-00058/08). Acord de tenir 
la sessió de compareixença. p. 48 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Tar
ragona amb relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 353-00059/08). 
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 48 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Lleida 
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amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Insti
tut Català de la Salut (tram. 353-00060/08). Acord de 
tenir la sessió de compareixença. p. 48 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Giro
na amb relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 353-00061/08). 
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 48 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i As
sistents Socials de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut 
(tram. 353-00062/08). Acord de tenir la sessió de 
compareixença. p. 48 

Compareixença de representants de 
la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació 
al Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de 
la Salut (tram. 353-00063/08). Acord de tenir la 
sessió de compareixença. p. 49 

Compareixença del director gerent de 
l’Institut Català de la Salut amb relació al Projecte 
de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut 
(tram. 353-00064/08). Acord de tenir la sessió de 
compareixença. p. 49 

Compareixença de Maribel Càrdenas, 
experta en violència, davant la Comissió sobre els 
Drets de les Dones perquè exposi les seves consi
deracions amb relació a la violència de gènere i a 
la Llei de l’Estat contra la violència de gènere (tram. 
357-00005/08). Substanciació. p. 49 

Compareixença de Núria Milà, advo
cada, membre de Dones Juristes i vicepresidenta 
de la Federació de Dones per la Igualtat, davant 
la Comissió sobre els Drets de les Dones perquè 

exposi les seves consideracions amb relació a la 
violència de gènere i a la Llei de l’Estat contra la 
violència de gènere (tram. 357-00007/08). Substan
ciació. p. 49 

Compareixença d’Hubert Vedrine, ex
ministre d’Afers Exteriors de França i consultor en 
política internacional, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè exposi les 
seves previsions sobre la Unió Europea i la políti
ca internacional (tram. 357-00024/08). Acord de 
tenir la sessió de compareixença. Substanciació. p. 49 

Compareixença del president del Con
sell Regulador de la Denominació d’Origen Terra 
Alta davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca perquè expliqui els objectius d’aquest con
sell (tram. 357-00025/08). Acord de tenir la sessió 
de compareixença. p. 50 

4.89.	 Junta de Control de la Iniciativa 
Legislativa Popular 

Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge (tram. 202-00018/08). Obertura de 
la tramitació. p. 50 

4.90.	 Règim interior 
4.90.10.	 Càrrecs i personal 

Concurs específic de mèrits i capaci
tats per a la provisió definitiva del lloc de treball de 
cap de la Unitat de Selecció i Provisió de Llocs del 
Departament de Recursos Humans (tram. 500
00003/08). Correcció d’errades de publicació 
(BOPC 55). p. 51 

Concurs per a proveir temporalment el 
lloc de treball de tècnic o tècnica de coordinació de 
la producció de publicacions del Departament d’Edi
cions del Parlament (tram. 500-00007/08). Convo
catòria. p. 52 

NOTES 

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

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

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

1.10. RESOLUCIONS 

Resolució 31/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre el suport a la candidatu
ra de Tarragona a Capital Europea de 
la Cultura 2016 
Tram. 250-00091/08 

Adopció: Comissió de Política Cultural 
Sessió núm. 5, 11.04.2007, DSPC-C 77 

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL 

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el 
dia 11 d’abril de 2007, ha estudiat el text de la Proposta 
de resolució sobre el suport a la candidatura de Tarra
gona a Capital Europea de la Cultura 2016 (tram. 250
00091/08), presentada per tots els grups parlamentaris. 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar su
port, en el marc de les seves competències, a la candi
datura de Tarragona a Capital Europea de la Cultura 
2016. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2007 

La secretària en funcions La presidenta de la Comissió 
Rosa Maria Ferrer Valls Maria Mercè Roca i Perich 

Resolució 32/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’elaboració d’un projec
te de llei de reconeixement i foment de 
la llengua de signes catalana 
Tram. 250-00112/08 

Adopció: Comissió de Política Cultural 
Sessió núm. 5, 11.04.2007, DSPC-C 77 

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL 

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el 
dia 11 d’abril de 2007, ha estudiat el text de la Proposta 
de resolució per la qual s’insta el Govern a elaborar una 
llei de la llengua de signes catalana (tram. 250-00112/ 
08), presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió. 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya dóna suport al Govern en la 
seva iniciativa, feta pública el dia 8 de març de 2007, 
d’elaborar un projecte de llei de reconeixement i fo
ment de la llengua de signes catalana perquè pugui és
ser debatut abans d’acabar l’any 2007. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2007 

La secretària en funcions La presidenta de la Comissió 
Rosa Maria Ferrer Valls Maria Mercè Roca i Perich 

Resolució 33/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’adaptació dels serveis 
d’atenció primària de Parets del Vallès 
(Vallès Oriental) a les necessitats as
sistencials de la població 
Tram. 250-00078/08 

Adopció: Comissió de Salut 
Sessió núm. 4, 12.04.2007, DSPC-C 79 

COMISSIÓ DE SALUT 

La Comissió de Salut, en sessió tinguda el dia 12 
d’abril de 2007, ha estudiat el text de la Proposta de 
resolució sobre l’ampliació i la millora dels espais dels 
serveis d’atenció primària a Parets del Vallès (Vallès 
Oriental) (tram. 250-00078/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i l’esmena pre
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
6940). 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar, 
en el marc de la planificació del Departament de Salut, 
l’estudi d’ampliació, el de remodelació, o ambdós, dels 
serveis d’atenció primària de Parets del Vallès (Vallès 
Oriental), per tal de poder atendre les necessitats assis
tencials derivades del creixement de la població. 

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2007 

La secretària en funcions La presidenta de la Comissió 
M. Assumpció Laïlla i Jou Carme Figueras i Siñol 

1.10. 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
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Resolució 39/VIII del Parlament de Ca
talunya, per la qual s’aproven tres in
formes de fiscalització 
Tram. 256-00028/07, 256-00029/07 i 256-00031/07 

Adopció: Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 
Sessió núm. 6, 18.04.2007, DSPC-C 86 - 73 

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió 
tinguda els dies 10 i 18 de març, ha debatut les propos
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació dels informes de fiscalit
zació 8/2005: Agència d’Avaluació de Tecnologia i 
Recerca Mèdiques (AATRM), exercici 2003 (tram. 
256-00028/07); 10/2005: Entitat Autònoma del Diari 
Oficial i de Publicacions (EADOP), costos, exercici 
2003 (tram. 256-00029/07), i 13/2005: subvencions a 
la integració sociolaboral, del Departament de Benes
tar i Família, exercici 2003 (tram. 256-00031/07). 

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

RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya aprova els informes de 
fiscalització 8/2005: Agència d’Avaluació de Tecnolo
gia i Recerca Mèdiques (AATRM), exercici 2003; 10/ 
2005: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publica
cions (EADOP), costos, exercici 2003, i 13/2005: sub
vencions a la integració sociolaboral, del Departament 
de Benestar i Família, exercici 2003, presentats per la 
Sindicatura de Comptes. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco
llides en els informes 8/2005, 10/2005 i 13/2005. 

3. Respecte a l’Informe 13/2005, sobre les subvencions 
a la integració sociolaboral, del Departament de Benes
tar i Família, exercici 2003, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a continuar les actuacions, iniciades pel 
nou Govern, de revisió dels circuits administratius i de 
control en la concessió de determinades subvencions 
per tal de corregir les deficiències que hi ha detectat 
l’informe. 

4. Respecte a l’Informe 8/2005, sobre l’Agència d’Ava
luació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM), 
exercici 2003, el Parlament de Catalunya expressa la 
preocupació per les considerables deficiències i man
cances comptables i formals que s’hi posen de mani
fest, i insta el Govern a: 

a) Assegurar que l’AATRM compleixi la normativa 
comptable i contractual, especialment pel que fa refe
rència a l’aplicació estricta de la normativa del Pla ge
neral de comptabilitat. 

b) Establir mecanismes efectius de control intern, que 
assegurin l’adequada formalització dels encàrrecs de 

1.15. 

prestació de serveis, el compliment de les clàusules dels 
convenis establerts, l’emissió efectiva de les factures i 
l’establiment d’uns preus pels serveis prestats que en 
cobreixin el cost. 

c) Implantar una gestió adequada pel que fa al personal 
i a la contractació de béns i serveis, amb criteris de 
transparència i subjecció al marc legal vigent. 

d) Corregir els incompliments detectats en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2007 

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

1.15. MOCIONS 

Moció 6/VIII del Parlament de Catalu
nya, sobre la política informativa 
Tram. 302-00024/08 

Aprovació: Ple del Parlament 
Sessió núm. 12, 19.04.2007, DSPC-P 16 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 19 d’abril 
de 2007, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la política informativa (tram. 302-00024/ 
08), presentada pel diputat Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les esme
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna
tiva (reg. 8812). 

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent 

MOCIÓ 

El Parlament de Catalunya: 

1. Reconeix la tasca desenvolupada per Acció Cultural 
del País Valencià durant les darreres dues dècades, que 
ha fet possible l’emissió dels canals de televisió de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) al 
País Valencià, i hi dóna suport. 

2. Afirma que cal preservar i potenciar l’existència de 
l’espai comú de cultura, llengua i comunicació a tots 
els territoris de parla catalana mitjançant l’accés, entre 
altres mitjans, de les emissions de les televisions públi
ques i, en especial, de les emissores de televisió de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 

3. Insta el Govern a continuar fent les gestions neces
sàries amb el Govern de la Generalitat Valenciana per 
tal de garantir la reciprocitat en les emissions de la 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
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Corporació Catalana de Ràdio i Televisió en el territo
ri valencià i de les emissions de la Radiotelevisió Valen
ciana en el territori català. 

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2007 

El secretari segon El president del Parlament 
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual 

1.20. INTERPEL·LACIONS 

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca universitària i de recerca 
Tram. 300-00034/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 12, tinguda el dia 18.04.2007 
(DSPC-P 15). 

Interpel·lació al Govern sobre els crite
ris i les polítiques en matèria de gent 
gran Interpel·lació al Govern sobre el sector 
Tram. 300-00031/08 professional de la infermeria 

Tram. 300-00035/08
 
Substanciació
 

Substanciació
 
Sessió plenària núm. 12, tinguda el dia 18.04.2007 
(DSPC-P 15). Sessió plenària núm. 12, tinguda el dia 19.04.2007 

(DSPC-P 16). 

Interpel·lació al Govern sobre el foment 
del civisme Interpel·lació al Govern sobre el pas 
Tram. 300-00032/08 del tren d’alta velocitat per Barcelona 

Tram. 300-00036/08
 
Substanciació
 

Substanciació
 
Sessió plenària núm. 12, tinguda el dia 19.04.2007 
(DSPC-P 16). Sessió plenària núm. 12, tinguda el dia 19.04.2007 

(DSPC-P 16). 

Interpel·lació al Govern sobre el des
plegament dels Mossos d’Esquadra 
Tram. 300-00033/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 12, tinguda el dia 19.04.2007 
(DSPC-P 16). 

1.20. 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT 

2.01.02. 

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

PROPOSICIONS DE LLEI 

Proposició de llei de reforma parcial 
de l’impost sobre successions i dona
cions 
Tram. 202-00011/08 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 12, tinguda el dia 18.04.2007 (DSPC-P 15) 

Aprovació de l’esmena a la totalitat de 
devolució 

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 12, tinguda el 
dia 18.04.2007 (DSPC-P 15), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 5, tinguda el dia 12.04.2007 
(DSPC-C 82). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 5, tinguda el dia 12.04.2007 
(DSPC-C 82). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 5, tinguda el dia 12.04.2007 
(DSPC-C 82). 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’ajuts per al cessament anticipat de 
l’activitat agrària 
Tram. 250-00089/08 

Retirada 

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Agricul
tura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 12.04.2007 
(DSPC-C 82). 

Proposta de resolució sobre la millora 
de les dietes en concepte de manuten
ció i allotjament per a les famílies d’in
fants amb càncer ingressats en hospi
tals 
Tram. 250-00104/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, 
tinguda el dia 12.04.2007 (DSPC-C 79). 

2.01.02. 
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Proposta de resolució sobre l’obesitat 
abdominal com a factor de risc cardio
vascular 
Tram. 250-00105/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, 
tinguda el dia 12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de resolució sobre el reco
neixement de la malaltia de la síndrome 
postpoliomelitis i les corresponents 
prestacions socials i sanitàries 
Tram. 250-00106/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, 
tinguda el dia 12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció del nou hospital de Tortosa (Baix 
Ebre) 
Tram. 250-00108/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, 
tinguda el dia 12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de resolució sobre la inclu
sió de nous serveis i prestacions en la 
cartera de serveis del Sistema Nacio
nal de Salut relacionats amb prestaci
ons odontològiques, oftalmològiques i 
de salut mental 
Tram. 250-00116/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, 
tinguda el dia 12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a derogar el Decret 31/2007, 
pel qual es regulen les condicions per a 
l’exercici de determinades teràpies na
turals 
Tram. 250-00122/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, 
tinguda el dia 12.04.2007 (DSPC-C 79). 

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el Pla de millora per a 
l’educació secundària 
Tram. 302-00022/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 12, 
tinguda el dia 19.04.2007 (DSPC-P 16). 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la seguretat als centres 
educatius 
Tram. 302-00023/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 12, 
tinguda el dia 19.04.2007 (DSPC-P 16). 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política de gestió de la 
sequera 
Tram. 302-00025/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 12, 
tinguda el dia 19.04.2007 (DSPC-P 16). 

2.15. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 

3.01.01. 

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

PROJECTES DE LLEI 

Projecte de llei de creació del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya 
Tram. 200-00001/08 

Nomenament d’un relator 

PONÈNCIA QUE HA D’ELABORAR L’INFORME SOBRE EL 

PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DEL CONSELL DE RELA
CIONS LABORALS DE CATALUNYA 

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro
jecte de llei de creació del Consell de Relacions Labo
rals de Catalunya s’ha reunit el dia 17 d’abril de 2007 
i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del Regla
ment del Parlament, ha nomenat relator el diputat Josep 
Maria Rañé i Blasco. 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2007 

Meritxell Borràs i Solé, G. P. de Convergència i Unió; 
Josep Maria Rañé i Basco, G. P. Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, G. P. d’Esquerra Repu
blicana de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, 
G. P. del Partit Popular de Catalunya; Mercè Civit Illa, 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa; José Domingo Domingo, G. Mixt 

Projecte de llei de creació de l’Institut 
de Seguretat de Catalunya 
Tram. 200-00002/08 

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 8330 i 8635). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 24.04.2007 al 27.04.2007). 

Finiment del termini: 30.04.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007. 

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

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

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari del Partit
 
Popular de Catalunya i (reg. 8327, 8419 i 8635).
 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2007 al 24.04.2007).
 

Finiment del termini: 25.04.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007.
 

Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 200-00005/08 

Ponència per a elaborar l’Informe 

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en sessió 
tinguda el dia 11 d’abril de 2007, ha nomenat la ponèn
cia que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya i les esmenes presen
tades, d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada 
pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Carles Sala i Roca 

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya 

Pere Aragonès i Garcia 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

M. Ángeles Olano i García 

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

Dolors Clavell i Nadal 

Grup Mixt 

Albert Rivera Díaz 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2007 

El secretari La presidenta de la Comissió 
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal 

3.01.01. 
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Projecte de llei de contractes de con
reu 
Tram. 200-00006/08 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 12, tinguda el dia 18.04.2007 (DSPC-P 15) 

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

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 12, 
tinguda el dia 18.04.2007 (DSPC-P 15). 

Tramesa a la Comissió 

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 23.01.2007. 

Termini per a proposar compareixences 

Termini: 5 dies hàbils (del 24.04.2007 al 30.04.2007). 

Finiment del termini: 02.05.2007; 9:30 hores. 

Projecte de llei de regulació del servei 
públic d’atenció de trucades d’urgèn
cia i de creació de l’entitat de dret pú
blic Centre d’Atenció i Gestió de Tru
cades d’Urgència 112 Catalunya 
Tram. 200-00007/08 

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

Sol·licitud: Grup Mixt i Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 8328, 8330 i 8635). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2007 al 24.04.2007). 

Finiment del termini: 25.04.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007. 

Projecte de llei del Consell de la Cultu
ra i de les Arts de Catalunya 
Tram. 200-00010/08 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 12, tinguda el dia 18.04.2007 (DSPC-P 15) 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Cultural. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 23.01.2007. 

Termini per a proposar compareixences 

Termini: 5 dies hàbils (del 24.04.2007 al 30.04.2007). 

Finiment del termini: 02.05.2007; 9:30 hores. 

3.01.01. 
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Projecte de llei pel qual es crea el Cen
tre d’Estudis d’Opinió i se’n regulen els 
procediments i el funcionament 
Tram. 200-00011/08 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 12, tinguda el dia 18.04.2007 (DSPC-P 15) 

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

Lluís Postigo i Garcia 

Grup Mixt 

José Domingo Domingo 

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2007 

La secretària en funcions La presidenta  de la Comissió 
M. Assumpció Laïlla i Jou  Carme Figueras i Siñol 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 06.02.2007. 

Termini per a proposar compareixences 

Termini: 5 dies hàbils (del 24.04.2007 al 30.04.2007). 

Finiment del termini: 02.05.2007; 9:30 hores. 

Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut 
Tram. 200-00012/08 

Ponència per a elaborar l’Informe 

COMISSIÓ DE SALUT 

La Comissió de Salut, en sessió tinguda el dia 12 d’abril 
de 2007, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’In
forme sobre el Projecte de llei reforma de l’Institut Ca
talà de la Salut, d’acord amb l’article 109.1 i els concor
dants del Reglament del Parlament. La Ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Francesc Sancho i Serena 

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 

Núria Segú Ferré 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya 

Uriel Bertran Arrué 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

M. Belén Pajares i Ribas 
3.01.01. 

Propostes de compareixença d’organit
zacions i grups socials presentades pels 
grups parlamentaris 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
sessió del 12.04.2007 

GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, GRUP 

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

CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR 

DE CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER 

CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA I 

GRUP MIXT 

Proposta de compareixença del director general de la 
Unió Catalana d’Hospitals (tram. 352-00118/08) 

Proposta de compareixença del president del Consorci 
Hospitalari de Catalunya (tram. 352-00119/08) 

Proposta de compareixença del director general de 
l’Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris (tram. 
352-00120/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Co
missió Obrera Nacional de Catalunya (tram. 352
00121/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya (tram. 352
00122/08) 

Proposta de compareixença de representants del Sindi
cat de Metges de Catalunya (tram. 352-00123/08) 

Proposta de compareixença de representants del Secre
tariat Autonòmic de Catalunya del Sindicat d’Inferme
ria SATSE (tram. 352-00124/08) 

Proposta de compareixença de representants de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya (tram. 352
00125/08) 

Proposta de compareixença de representants de la 
Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya 
(tram. 352-00126/08) 

Proposta de compareixença de representants del Con
sell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (tram. 
352-00127/08) 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi Oficial de Metges de Barcelona (tram. 352-00128/08) 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi Oficial de Metges de Tarragona (tram. 352-00129/08) 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi Oficial de Metges de Lleida (tram. 352-00130/08) 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi Oficial de Metges de Girona (tram. 352-00131/08) 

Proposta de compareixença de representants del 
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (tram. 352
00132/08) 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi Oficial de Diplomats en Infermeria de Tarragona 
(tram. 352-00133/08) 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi Oficial de Diplomats en Infermeria de Lleida (tram. 
352-00134/08) 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona (tram. 
352-00135/08) 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya (tram. 352-00136/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Coor
dinadora d’Usuaris de la Sanitat (tram. 352-00137/08) 

Proposta de compareixença del director gerent de l’Ins
titut Català de la Salut, Francesc José María i Sánchez 
(tram. 352-00138/08) 

Acord de la Comissió sobre les comparei
xences proposades 
Comissió de Salut, 12.04.2007 (DSPC-C 79) 

COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

ACORDADES 

Compareixença del director general de la Unió Catala
na d’Hospitals amb relació al Projecte de llei de refor
ma de l’Institut Català de la Salut (tram. 353-00044/08) 

Compareixença del president del Consorci Hospitala
ri de Catalunya amb relació al Projecte de llei de refor
ma de l’Institut Català de la Salut (tram. 353-00045/08) 

Compareixença del director general de l’Agrupació 
Catalana d’Establiments Sanitaris amb relació al Pro
jecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut 
(tram. 353-00046/08) 

Compareixença de representants de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 353
00047/08) 

Compareixença de representants de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 
353-00048/08) 

Compareixença de representants del Sindicat de Metges 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de reforma 
de l’Institut Català de la Salut (tram. 353-00049/08) 

Compareixença de representants del Secretariat Auto
nòmic de Catalunya del Sindicat d’Infermeria SATSE 
amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut (tram. 353-00050/08) 

Compareixença de representants de la Intersindical 
Alternativa de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 353
00051/08) 

Compareixença de representants de la Intersindical -
Confederació Sindical de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut 
(tram. 353-00052/08) 

Compareixença de representants del Consell de Col·le
gis de Farmacèutics de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut 
(tram. 353-00053/08) 

Compareixença de representants del Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 353
00054/08) 

Compareixença de representants del Col·legi Oficial de 
Metges de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 353
00055/08) 

Compareixença de representants del Col·legi Oficial de 
Metges de Lleida amb relació al Projecte de llei de refor
ma de l’Institut Català de la Salut (tram. 353-00056/08) 

Compareixença de representants del Col·legi Oficial de 
Metges de Girona amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 353
00057/08) 

Compareixença de representants del Col·legi Oficial 
d’Infermeria de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 
353-00058/08) 

Compareixença de representants del Col·legi Oficial de 
Diplomats en Infermeria de Tarragona amb relació al 
Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la 
Salut (tram. 353-00059/08) 

Compareixença de representants del Col·legi Oficial de 
Diplomats en Infermeria de Lleida amb relació al Pro
jecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut 
(tram. 353-00060/08) 

Compareixença de representants del Col·legi Oficial de 
Diplomats en Infermeria de Girona amb relació al Pro
jecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut 
(tram. 353-00061/08) 

Compareixença de representants del Col·legi Oficial de 
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 353-00062/08) 

3.01.01. 
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Compareixença de representants de la Coordinadora 
d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 353
00063/08) 

Compareixença del director gerent de l’Institut Català 
de la Salut amb relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut (tram. 353-00064/08) 

Projecte de llei de mesures fiscals i fi
nanceres 
Tram. 200-00019/08 

Tramitació pel procediment d’urgència 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 9261). 

D’acord amb l’article 96 del Reglament, s’acorda que 
sigui tramitat pel procediment d’urgència i que els ter
minis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats amb 
caràcter ordinari, des del termini actual de presentació 
d’esmenes a la totalitat. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.04.2007. 

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI 

Proposició de llei de la Corporació Ca
talana de Mitjans Audiovisuals 
Tram. 202-00005/08 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 12, tinguda el dia 18.04.2007 (DSPC-P 15) 

Termini per a proposar compareixences 

Termini: 5 dies hàbils (del 24.04.2007 al 30.04.2007). 

Finiment del termini: 02.05.2007; 9:30 hores. 

Projecte de llei sobre l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya 
Tram. 200-00020/08 

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat 

Termini: 10 dies hàbils (del 24.04.2007 al 08.05.2007). 

Finiment del termini: 09.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.04.2007. 

Proposició de llei de modificació dels 
articles 85 i 86 de la Llei 13/1989, del 
14 de desembre, d’organització, proce
diment i règim jurídic de l’Administra
ció de la Generalitat de Catalunya 
Tram. 202-00013/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 5470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.04.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Piqué i Camps, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Francesc 
Vendrell i Bayona, Portaveu, Daniel Sirera i Bellés, Por
taveu adjunt, Belén Pajares i Ribas, Àngels Olano i 
Garcia, Montserrat Nebrera González, Maria Dolors 
Montserrat i Culleré, Carina Mejías Sánchez, Jordi 
Montanya i Mías, Joan Bertomeu i Bertomeu, Enric 
Millo i Rocher, Rafel Luna i Vivas, Santi Rodríguez i 
Serra, i Rafael López i Rueda, Diputades i Diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 100, apartat b), del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo
sició de llei: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

I 

El règim jurídic de l’Administració de la Generalitat es 
regula actualment a la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’Organització, Procediment i Règim Jurídic de l’Ad

3.01.02. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

      
  

     
   

 

 

 

17 

II 

Núm. 60 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 d’abril de 2007 

ministració de la Generalitat de Catalunya. Aquest text 
legal va ser objecte d’una important reforma legislati
va a través de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, que 
va tenir com a objectiu bàsic adequar el règim del silen
ci administratiu a Catalunya a les modificacions que en 
aquest sentit havia introduït en l’ordenament jurídic la 
Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Adminis
tratiu Comú. 

Ara bé, aquesta modificació legislativa va ser parcial, 
atès que no va adaptar en la seva totalitat la llei catala
na a les previsions de la legislació bàsica de l’Estat, 
deixant de banda l’adequació en àmbits tant importants 
com el del sistema de recursos administratius. És per 
aquest motiu que hom contempla la necessitat de mo
dificar novament la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
en allò que fa referència al Capítol 6 de la llei («normes 
complementàries sobre el règim de recursos») amb la 
finalitat de regular abastament el règim de recursos 
administratius aplicable a l’Administració de la Gene
ralitat i d’adequar-lo a les previsions de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de ge
ner, i això en ares de preservar els drets i les garanties 
jurídiques dels ciutadans i ciutadanes que tenen en els 
recursos administratius la eina més important, eficaç i 
de fàcil accés per dirimir les seves controvèrsies amb 
els òrgans de l’Administració. 

Cal afegir, que la solució idònia hagués estat la regula
ció del règim jurídic i el procediment administratiu 
aplicable a l’Administració de la Generalitat a través 
d’una nova llei que substituís íntegrament a la Llei 13/ 
1989, de 14 de desembre. Però davant de la impossibi
litat de fer-ho durant la VII legislatura i la falta de pri
oritat d’aquesta matèria en l’agenda del Govern durant 
aquesta VIII legislatura, s’opta per presentar una nova 
reforma parcial que, juntament amb l’efectuada per la 
Llei 23/2002, de 18 de novembre, doni un nou impuls 
a la regulació del règim jurídic i el procediment admi
nistratiu a Catalunya a través d’una norma jurídica in
tegrada plenament en el «corpus iuris» que composa 
avui dia el dret públic de Catalunya, sense tenir que fer 
necessàriament remissió a la legislació de l’Estat en una 
qüestió de tanta importància pràctica com aquesta. 
Aconseguirem, a més, que la llei 13/1989 deixi de ser 
una mera norma d’organització administrativa –que és, 
en realitat, el que ara és– i es converteixi en una veri
table disposició de règim jurídic i procediment admi
nistratiu aplicable a l’Administració catalana. 

Finalment, cal destacar que tant la Reforma de l’Esta
tut d’Autonomia de Catalunya, aprovada per Llei orgà
nica 6/2006, de 19 de juliol, com l’Estatut d’Autono
mia de 1979, venen a reconèixer la competència de la 
Generalitat en matèria de règim jurídic de la seva Ad
ministració i en matèria de normes de procediment ad
ministratiu que derivin de les particularitats pròpies del 
seu dret substantiu o de les especialitats de la seva or

ganització, per la qual cosa no existeix cap impediment 
per impulsar una nova reforma en aquesta matèria. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya presenta la següent 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 85 I 
86 DE LA LLEI 13/1989, DE 14 DE DESEMBRE, D’ORGANIT
ZACIÓ, PROCEDIMENT I RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRA
CIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

ARTICLE PRIMER 

L’enunciat del Capítol 6 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’Organització, Procediment i Règim Jurí
dic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
queda amb el següent redactat: 

«Capítol 6 

El règim de recursos administratius». 

ARTICLE SEGON 

L’article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’Organització, Procediment i Règim Jurídic de l’Ad
ministració de la Generalitat de Catalunya, queda re
dactat de la següent manera: 

«Article 85 

1. Posen fi a la via administrativa: 

a) Les resolucions dels recursos d’alçada. 

b) Les resolucions del Govern, del President de la Ge
neralitat, del conseller o consellera primer, si n’hi ha, 
i dels consellers. 

c) Les resolucions i acords de les Comissions de Go
vern en cas que n’hi haguessin. 

d) Les resolucions dels altres òrgans administratius 
quan una disposició de rang legal o reglamentari així 
ho disposi. 

e) Les resolucions dels secretaris o secretàries generals 
i dels directors o directores generals en matèria de 
personal. 

f) Els acords, convenis o contractes que tinguin la con
sideració d’acte de finalització del procediment admi
nistratiu. 

g) Les resolucions dels procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge, en els 
termes establerts en l’article 107.2 de la legislació so
bre el procediment administratiu comú». 

2. Contra les resolucions que no posin fi a la via admi
nistrativa, i contra els actes administratius de tràmit 
que decideixin directa o indirectament en fons de l’as
sumpte, generin indefensió o causin un perjudici irre
parable a drets i interessos legítims o determinin la 
impossibilitat de continuació del procediment, les per
sones interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant l’òrgan superior jeràrquic del que els hagi dic
tat. L’esmentat recurs es podrà interposar directament 
davant l’òrgan superior jeràrquic o bé davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte impugnat. 
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3. El recurs d’alçada s’ha d’interposar en el termini 
d’un mes, si es contra una resolució expressa, o de tres 
mesos, si es contra un acte produït per silenci adminis
tratiu. En tots dos casos el termini màxim per resoldre 
i notificar el recurs és de tres mesos, entenent-se des
estimat si transcorregut l’esmentat termini no s’ha dic
tat resolució expressa. 

4. El procediment per tramitar el recurs s’inicia amb la 
presentació d’un escrit en què han de constar les dades 
del recurrent, l’acte objecte del recurs, el lloc, data i sig
natura del recurrent i la causa de nul·litat o anul·la
bilitat en que hom fonamenta el recurs. Tot seguit, l’òr
gan que ha dictat l’acte recorregut elevarà un informe 
a l’òrgan competent per resoldre en el què valorarà les 
pretensions del recurrent, i es donarà tràmit d’audièn
cia per un termini de quinze dies sempre que s’hagin de 
tenir en compte fets o documents nous no recollits a 
l’expedient o hagin terceres persones interessades. 

5. La resolució que posi fi al procediment en via de 
recurs d’alçada es pronunciarà necessàriament sobre 
la seva estimació, desestimació o inadmissió a tràmit, 
i contra la mateixa no es podrà interposat cap altre 
recurs tret l’extraordinari de revisió en els termes i per 
les causes establertes a l’article 118 de la legislació 
sobre el procediment administratiu comú». 

ARTICLE TERCER 

L’article 86 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’Organització, Procediment i Règim Jurídic de l’Ad
ministració de la Generalitat de Catalunya, queda re
dactat de la següent manera: 

«Article 86 

1. Contra els actes administratius que exhaureixen la 
via administrativa, es podrà interposar recurs de repo
sició, amb caràcter potestatiu, o impugnar-se directa
ment davant els òrgans competents de la jurisdicció 
contenciosa administrativa en els termes establerts en 
la legislació de l’esmentada jurisdicció. 

En cas que s’interposi recurs de reposició les persones 
interessades no podran impugnar l’acte davant la ju
risdicció contenciosa administrativa fins que aquell 
s’hagi resolt expressament o s’hagi desestimat per si
lenci administratiu. 

2. El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini 
d’un mes, si es contra una resolució expressa, o de tres 
mesos, si es contra un acte dictat per silenci adminis
tratiu. En tots dos casos el termini màxim per resoldre 
i notificar el recurs és d’un mes, entenent-se desestimat 
si transcorregut l’esmentat termini no s’ha dictat reso
lució expressa. 

3. Contra la resolució d’un recurs de reposició no pro
cedeix cap altre recurs administratiu, tret el procedi
ment contenciós administratiu. 

4. El recurs extraordinari de revisió procedeix en els 
supòsits establerts a l’article 118 de la llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi
ment administratiu comú, i tindrà la tramitació prevista 
en aquesta llei». 

3.01.02. 

DISPOSICIÓ FINAL 

1. S’autoritza el Govern per que en el termini de tres 
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei aprovi el 
text refós de les disposicions vigents en matèria de rè
gim jurídic i procediment administratiu de l’Adminis
tració de la Generalitat. 

2. Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca
talunya. 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Josep Piqué i Camps, Francesc Vendrell i Bayona, Daniel 
Sirera i Bellés, Belén Pajares i Ribas, Àngels Olano i 
Garcia, Carina Mejías Sánchez, Montserrat Nebrera 
González, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Jordi 
Montanya i Mías, Joan Bertomeu i Bertomeu, Enric 
Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i 
Vivas, Rafael López i Rueda 

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat 

Termini: 10 dies hàbils (del 24.04.2007 al 08.05.2007).
 

Finiment del termini: 09.05.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.04.2007.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS 

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
 
de Catalunya (reg. 8669).
 

Pròrroga: 1 dia hàbil
 

Finiment del termini: 18.04.2007: 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007.
 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 18.04.2007 

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. 7674) 

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a reque
rir al Govern de l’Estat que acceleri la implantació de 
l’aplicatiu informàtic Inforeg III, per tal de permetre la 
interfície en les llengües oficials als registres civils de 
Catalunya.» 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 8555). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2007 al 16.04.2007). 

Finiment del termini: 17.04.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2007. 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta
dans pel Canvi (reg. 8555 i 8556). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2007 al 16.04.2007). 

Finiment del termini: 17.04.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
 
de Catalunya (reg. 8669).
 

Pròrroga: 1 dia hàbil
 

Finiment del termini: 18.04.2007: 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació 
a cinc anys de la cobertura de la pòlis
sa multirisc per a cobrir danys i desper
fectes i de la pòlissa de caució en els 
contractes de lloguer facilitats per les 
borses d’habitatge per a joves 
Tram. 250-00155/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 8555). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2007 al 16.04.2007). 

Finiment del termini: 17.04.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
 
de Catalunya (reg. 8669).
 

Pròrroga: 1 dia hàbil
 

Finiment del termini: 18.04.2007: 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007.
 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 8555). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2007 al 16.04.2007). 

Finiment del termini: 17.04.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
 
de Catalunya (reg. 8669).
 

Pròrroga: 1 dia hàbil
 

Finiment del termini: 18.04.2007: 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007.
 

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
57) 

Al BOPC 57, a la pàg. 32 (concessió de pròrroga de 
presentació d’esmenes, termini: dia 17.04.2007). 

On diu: 

«Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8489).» 

Ha de dir: 

«Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8489) i 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya (reg. 8555).» 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
 
de Catalunya (reg. 8669).
 

Pròrroga: 1 dia hàbil
 

Finiment del termini: 18.04.2007: 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007.
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Proposta de resolució sobre la reober
tura de la línia de ferrocarril entre Reus 
i Roda de Barà 
Tram. 250-00159/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta
dans pel Canvi (reg. 8555 i 8556). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2007 al 16.04.2007). 

Finiment del termini: 17.04.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 8665 i 8669). 

Pròrroga: 1 dia hàbil
 

Finiment del termini: 18.04.2007: 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007.
 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
 
pel Canvi (reg. 8784).
 

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
 

Finiment del termini: 19.04.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 17.04.2007.
 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta
dans pel Canvi (reg. 8555 i 8556). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2007 al 16.04.2007). 

Finiment del termini: 17.04.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
 
de Catalunya (reg. 8669).
 

Pròrroga: 1 dia hàbil
 

Finiment del termini: 18.04.2007: 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007.
 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta
dans pel Canvi (reg. 8555 i 8556). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2007 al 16.04.2007). 

Finiment del termini: 17.04.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2007. 
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Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 8665 i 8669). 

Pròrroga: 1 dia hàbil
 

Finiment del termini: 18.04.2007: 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007.
 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 8665 i 8669). 

Pròrroga: 1 dia hàbil
 

Finiment del termini: 18.04.2007: 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2007.
 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
 
pel Canvi (reg. 8784).
 

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
 

Finiment del termini: 19.04.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 17.04.2007.
 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
 
pel Canvi (reg. 8784).
 

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
 

Finiment del termini: 19.04.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 17.04.2007.
 

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta
dans pel Canvi (reg. 8555 i 8556). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.04.2007 al 16.04.2007). 

Finiment del termini: 17.04.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2007. 

Proposta de resolució sobre el nombre 
d’efectius del Cos de Mossos d’Esqua
dra a la Regió Policial de Ponent 
Tram. 250-00187/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
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Proposta de resolució sobre la gestió 
i l’ús de les instal·lacions elèctriques 
de l’enllumenat públic 
Tram. 250-00188/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

Proposta de resolució sobre la tramesa 
de correspondència per mitjans elec
trònics 
Tram. 250-00190/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment d’un servei de mediació entre pro
pietaris i llogaters d’habitatges 
Tram. 250-00189/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

Proposta de resolució sobre les dife
rències de rendiment en la promoció al 
segon cicle d’educació secundària en 
funció del sexe 
Tram. 250-00191/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
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Proposta de resolució sobre la creació 
d’un grup de treball en l’àmbit parla
mentari sobre les causes de l’absten
ció a Catalunya 
Tram. 250-00192/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Proposta de resolució sobre el mante
niment d’una dotació dels bombers de 
la Generalitat a la Bisbal d’Empordà 
(Baix Empordà) quan entri en funcio
nament el parc de bombers de la Pera 
Tram. 250-00194/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini de presentació d’esmenes 
Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007). 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores. Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007). 
Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007. Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores. 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un pla de modernització de les 
oficines de treball de la Generalitat 
Tram. 250-00193/08 

Tramesa a la Comissió 

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007. 

Proposta de resolució sobre l’accés al 
Cos de Mossos d’Esquadra dels aspi
rants procedents dels cossos i les for
ces de seguretat de l’Estat 
Tram. 250-00195/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
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Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’una residència per a la gent 
gran a Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental) 
Tram. 250-00196/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 8347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.04.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya i Rafael López 
i Rueda, Diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presen
ten la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Sant Cugat del Vallès és un municipi del Vallès Occi
dental que compte amb 73.774 habitants (Idescat - de
sembre de 2006). Una part important de la població té 
més de 65 anys i aquestes persones requereixen d’unes 
atencions especials en centres especialitzats com són 
els centres de dia o les residències per a la gent gran, 
però que a l’actualitat no poden gaudir d’aquestes ser-
veis i assistència especial. 

Malgrat comptar amb residències privades per a la ter
cera edat, els ciutadans de Sant Cugat tenen el dret a 
poder gaudir dels serveis públics adients i més, els sec
tors de la població menys afavorits entre els que podem 
trobar a la gent gran. 

L’evolució de la població i el creixement de la ciutat fa 
preveure que en els propers anys augmenti el nombre 
de persones que requereixen els serveis socials esmen
tats i les diferents administracions han de garantir que 
aquestes necessitats socials siguin cobertes. 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
iniciar les obres d’una residència per a la gent gran a 
Sant Cugat del Vallès. 

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2007 

Daniel Sirera i Bellés Rafael López i Rueda 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra
ció. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió interdepartamental per 
a definir els objectius estratègics de 
futur de l’aeroport de Barcelona 
Tram. 250-00197/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 8348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.04.2007 

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, Enric Millo i Rocher, Dolors Mont
serrat i Culleré, diputat i diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenten la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’aeroport del Prat és un actiu estratègic de Catalunya. 
En els darrers mesos es ve especulant molt sobre quin 
ha de ser el futur de l’aeroport i s’han llençat múltiples 
propostes, algunes més encertades que d’altres. 

Aquest fet va portar a que una àmplia representació del 
que s’ha vingut a anomenar la societat civil catalana, 
plantegés un acte reivindicatiu a l’IESE de Barcelona al 
que van assistir prop de vuit-centes persones del món 
empresarial, sindical, social i acadèmic de Catalunya. 

El debat sobre el futur de l’aeroport té una important 
dimensió política, però no ha de ser estrictament polí
tic. És sobretot un debat estratègic, social i econòmic. 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



  

 

  

  

 

26 

23 d’abril de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 60 

Sobre el futur d’aquesta important infraestructura per 
Catalunya, s’hauran de prendre pròximament impor
tants decisions. Malgrat que en principi, bona part de 
les decisions no estan en mans de la Generalitat, ni el 
Govern, ni les institucions de la societat civil catalana, 
ni els partits polítics catalans poden mantenir-se com a 
mers espectadors de la situació. Han de treballar en la 
definició d’un model de funcionament de l’aeroport 
que vagi més enllà del simple canvi de titularitat de la 
gestió d’una administració a un altre. La definició d’a
quest model haurà de tenir com a primer objectiu la 
recerca d’un model eficaç i competitiu i haurà de tenir 
en compte els complicats processos i canvis empresa
rials i competitius que es venen succeint darrerament en 
el sector aeronàutic arreu del món i dels quals l’aero
port del Prat no està al marge. 

La societat civil catalana ha donat el primer pas per 
cridar l’atenció sobre la necessitat de definir aquest 
model per l’aeroport de Barcelona. Cal ara que l’Admi
nistració de la Generalitat prengui la iniciativa per tal de 
que, amb les aportacions de tots, es comenci a treballar 
en la definició, amb un horitzó a mitjà i llarg termini, 
del futur de l’aeroport. 

En aquest sentit, es considera que el Govern ha de crear 
una comissió interdepartamental, per una banda, amb 
representació del Govern, i per l’altre, amb la partici
pació de les entitats econòmiques i socials destacades 
de la societat civil catalana i amb la presència de tots els 
Grups Parlamentaris amb representació al Parlament de 
Catalunya, que abordi la definició dels objectius estra
tègics de futur per l’aeroport del Prat de Barcelona. 

Per aquest motius, el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
crear una comissió interdepartamental, per una banda, 
amb representació del Govern, i per l’altre, amb la par
ticipació de les entitats econòmiques i socials destaca-
des de la societat civil catalana i amb la presència de 
tots els Grups Parlamentaris amb representació al Par
lament de Catalunya, que abordi la definició dels objec
tius estratègics de futur per l’aeroport del Prat de Bar
celona. 

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2007 

Josep Piqué i Camps, Francesc Vendrell i Bayona, 
Enric Millo i Rocher, Dolors Montserrat i Culleré 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

Proposta de resolució sobre el port de 
les Cases d’Alcanar, a Alcanar (Montsià) 
Tram. 250-00198/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 8355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.04.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Francesc Sancho i Sere
na diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

A causa dels temporals de llevant ocorreguts els mesos 
d’octubre i novembre de 2002, es varen produir grans 
desperfectes al port de les Cases d’Alcanar. Els desper
fectes més visibles ja van ser reparats però també es va 
produir la colmatació del port. 

Aquest fet provoca que les embarcacions ja no estiguin 
segures cada cop que hi ha un temporal per petit que 
sigui, havent de marxar les barques a refugiar-se al port 
de la Ràpita, amb el consegüent perjudici que represen
ta per als pescadors de les Cases d’Alcanar cada cop 
que es produeix aquest fet. 

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
 

1. Procedir al dragat del port de les Cases d’Alcanar, de 
forma urgent, o en tot cas, a les accions que es consi
derin necessàries, per tal que les embarcacions estiguin 
protegides i no hagin de marxar a cap altre port, per 
protegir-les dels temporals. 

2. Procedir a l’ampliació del port de les Cases d’Alca
nar d’acord amb el Pla especial del port de les Cases 
d’Alcanar ja aprovat. 

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2007 

Felip Puig i Godes Francesc Sancho i Serena 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 
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Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

Proposta de resolució sobre la creació 
dels jutjats de primera instància i ins
trucció de Sant Cugat del Vallès (Va
llès Occidental) 
Tram. 250-00199/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 8487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.04.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya i Montserrat 
Nebrera i González, Diputada del Grup Parlamentari 
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre
senten la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El darrer mes de març, el Ple de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès va aprovar una Declaració Institucio
nal per la qual tots els Grups Municipals reclamaven 
per unanimitat la creació dels jutjats de primera instàn
cia i instrucció a la ciutat. 

Aquesta petició s’arrossega des de l’any 1988 quan el 
Ple va reclamar per primera vegada al Ministeri de Jus
tícia la creació dels esmentats jutjats. 

Des d’aleshores, el Consistori s’ha pronunciat en diver
ses ocasions sobre aquest assumpte sense obtenir cap 
resultat positiu. 

En els últims temps, aquesta sol·licitud s’ha fet directa
ment a membres del Govern que han visitat la ciutat. 
Alguns d’ells han reconegut la «necessitat que la ciu

tat compti amb jutjats propis» i que aquesta és una «de
manda prou fonamentada». 

Però el Departament de Justícia aposta per l’ampliació 
dels jutjats de Rubí i no construir aquestes noves de
pendències. 

La societat civil: associacions de veïns, empresaris, grups 
polítics i el Col·legi d’Advocats de Terrassa segueixen 
defensant però, tenir les seves pròpies dependències 
judicials. 

Fins i tot l’Ajuntament ha cedit un edifici municipal per 
a poder construir-hi els jutjats de primera instància i 
instrucció. 

Els motius al·legats per insistir en la seva petició són di
versos: Sant Cugat és l’única ciutat amb més de 70.000 
habitants que no té jutjats propis; la ciutat segueix crei
xent i segons les darreres dades, el 50% dels assump
tes civils i el 40% dels penals que es tracten a Rubí, 
provenen de Sant Cugat; la saturació d’aquests jutjats 
fa que els casos puguin trigar fins a dos anys en jutjar-se. 

La manca de jutjats augmenta el clima d’inseguretat 
a més de ser un greuge comparatiu amb altres ciutats 
d’igual o menor nombre d’habitants. 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern que dugui a 
terme les negociacions necessàries amb el Ministeri de 
Justícia per tal de crear els jutjats de primera instància 
i instrucció a Sant Cugat del Vallès. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2007 

Daniel Sirera i Bellés Montserrat Nebrera i González 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
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Proposta de resolució sobre la rehabi
litació del campanar de l’església de 
Sant Jaume, a Creixell (Tarragonès) 
Tram. 250-00200/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 8562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.04.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Rafael Luna i Vivas, diputat, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent Proposta de Resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El campanar de l’Església de Sant Jaume de Creixell, 
obra de l’arquitecte Josep Maria Jujol, es troba en un 
estat molt precari de conservació, fins el punt que 
l’Ajuntament considera que hi ha un risc considerable 
que alguna part del mateix es desprengui i caigui sobre 
els vianants del carrer. 

El problema afecta especialment a les peces de ceràmi
ca i a l’oxidació dels elements metàl·lics que sustenten 
la part més alta del campanar. Aquests elements reque
reixen una actuació urgent per evitar els riscos de des
preniment. 

Tot i que el titular del campanar és l’Arquebisbat, el 
campanar requereix d’una rehabilitació urgent en la 
qual s’impliqui tant l’administració local com la Gene
ralitat. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a que d’acord amb l’Ajuntament de Creixell i 
l’Arquebisbat de Tarragona, titular de l’Església de 
Sant Jaume de Creixell, es realitzin les actuacions ur
gents de rehabilitació del campanar d’aquesta església. 

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona Rafael Luna i Vivas 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Cultural. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

3.10.25. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

Proposta de resolució sobre la progra
mació televisiva de la franja horària in
fantil 
Tram. 250-00201/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 8607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.04.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Ma. Pelegrí i Aixut, 
Portaveu Adjunt, i Joana Ortega i Alemany, Diputada 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145, 146 i 171 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Propos
ta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els alumnes de 4rt d’ESO del CEIP Jaume Miret, de 
Soses (Segrià), han publicat una carta en un mitjà de 
comunicació de Lleida on posen de manifest el tipus 
de programació que s’emet en franges horàries en les 
quals ells poden veure la televisió, i expressen el seu 
neguit pel tipus de programes, el seu contingut, i el 
comportament que tenen els personatges que hi aparei
xen: discussions sense cap ordre, insults, violència, 
crits, etc. 

La seva reflexió s’interpreta en el sentit que en la seva 
etapa formativa i quan s’estan educant, estan reben uns 
inputs per part dels mitjans televisius (cal entendre’s 
que són els públics i els privats), que no son precisa
ment conductes a imitar, ni valors a internalitzar. 

Cal que els poders públics vetllin continuadament per 
garantir el drets dels menors i facin tot allò que estigui 
al seu abast per evitar aquestes distorsions i aquestes 
falles del sistema especialment en aquelles persones 
més fràgils de la nostra societat, com ho són, entre d’al
tres, els menors. 

Certament els pares han de vetllar també en aquest pro
cés formatiu dels seus fills, però aquest és un àmbit en 
el qual l’administració no pot entrar en la intimitat de 
les famílies, però si que pot fer campanyes informati
ves i divulgatives per intentar incidir en la preservació 
d’un be comú com és la convivència i els valors. 
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És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, proposa la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

A. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Au
diovisual de Catalunya (CAC) a: 

1. Elaborar un informe sobre la valoració de la progra
mació que s’emet en la franja horària infantil, vetllant 
especialment per tal que la programació sigui el més 
educativa possible, i que el llenguatge emprat sigui el 
que correspon a una televisió de servei públic. 

2. Elaborar un informe sobre la revisió dels criteris de 
programació de determinades emissions que es produ
eixen en horari susceptible de ser visualitzat per me
nors, i emparar aquest dret fonamental per a ells i per 
a la seva formació. 

B. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Promoure la revisió de la programació de les televi
sions públiques catalanes que s’emet en la franja horà
ria infantil, vetllant especialment per tal que sigui el 
més educativa possible, i que el llenguatge emprat si
gui el que correspon a una televisió de servei públic, 
d’acord amb els objectius establerts pel CAC. 

2. Promoure que les televisions públiques catalanes di
vulguin en la seva programació habitual, en les dife
rents franges horàries, infantils o no, el material infor
matiu elaborat pel CAC, informant de la normativa, 
criteris, etc. sobre les emissions de programació televi
siva en horari infantil, i recomanacions de la programa
ció que poden o que han de veure o no han de veure els 
menors. 

Palau del Parlament, 16 de març de 2007 

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Ma. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Joana Ortega i Alemany, diputada del G. P. de CiU 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actua
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

Proposta de resolució relativa a l’aug
ment d’empreses d’intermediació de 
crèdits que ofereixen la possibilitat de 
reagrupar tots els préstecs a un tipus 
d’interès més baix 
Tram. 250-00202/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 8608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.04.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Antoni Fernàndez Teixidó, 
i Xavier Dilmé i Vert, diputats, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen
ten la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RELATIVA A L’AUGMENT D’EM
PRESES D’INTERMEDIACIÓ DE CRÈDITS QUE OFEREIXEN LA 

POSSIBILITAT DE REAGRUPAR TOTS ELS PRÉSTECS A UN 

TIPUS D’INTERÈS MÉS BAIX 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En els darrers mesos han proliferat de forma exponen
cial el nombre d’empreses d’intermediació de crèdits 
que ofereixen la possibilitat de reagrupar tots els prés
tecs a un tipus d’interès més baix. Normalment aquest 
tipus d’empreses solen actuar a través de franquícies i 
utilitzen publicitat cada cop més agressiva i que apor
ta informació poc veraç sobre el servei que ofereixen 
als consumidors. 

Paral·lelament, en els darrers anys s’ha produït un aug
ment de l’endeutament de les llars catalanes, lligat en
tre d’altres aspectes a l’augment dels preus de l’habitat
ge, tant en règim de compra-venda com en règim de 
lloguer. L’oferta de reagrupament de crèdits en un de 
sol té a priori l’atractiu d’un tipus d’interès més baix. 
De tota manera, la contractació d’aquest tipus de rea
grupament de préstecs acaba comportant un augment 
de l’endeutament familiar, ja que les entitats mediado
res cobren comissions que oscil·len entre el 6% i el 30% 
de l’import a finançar. La utilització de clàusules abu
sives o l’ocultació al consumidor d’informació relle
vant sobre contractes i preus, fa que a la llarga el que 
semblava ser un contracte profitós per alleugerir l’en
deutament de les famílies s’acabi convertint en una 
nova càrrega econòmica. 

La manca de regulació d’aquest sector específic d’em
preses deixa indefensos a molts consumidors que, un 
cop contractats els esmentats serveis, s’adonen que les 
condicions no són tant profitoses com podia semblar en 
un principi. Per altra banda, els organismes competents 
no poden actuar de forma fluïda per tal de combatre 
aquest tipus d’actuacions. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent: 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern:
 

a) Elaborar un estudi informatiu sobre el sector de les 
empreses d’intermediació de crèdits que ofereixen als 
seus clients la possibilitat de reagrupar tots els préstecs 
a un tipus d’interès més baix. 

b) Realitzar una campanya informativa dirigida als con
sumidors per tal d’informar-los del funcionament de les 
empreses d’intermediació de crèdits que ofereixen la 
possibilitat de reagrupar tots els préstecs a un tipus 
d’interès més baix i dels riscos que pot comportar la 
subscripció d’aquest tipus de reagrupament de préstecs 
per les famílies. 

c) Impulsar els processos arbitrals de consum per tal de 
minimitzar els possibles efectes nocius que pugui tenir 
pel consumidor aquest tipus de servei de reagrupació 
de préstecs. 

d) Elaborar un codi de bones pràctiques que vinculi les 
empreses d’intermediació de crèdits i els consumidors. 

e) Garantir, a través de l’Agència Catalana de Consum, 
que els contractes d’unificació de préstecs entre les ci
tades empreses i els particulars s’adeqüin a la legalitat 
vigent. 

Palau del Parlament, 16 de març de 2007 

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Antoni 
Fernàndez Teixidó, diputat del G. P. de CiU; Xavier 
Dilmé i Vert, diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un jutjat mercantil en el partit judici
al de Terrassa (Vallès Occidental) 
Tram. 250-00203/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 8613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.04.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Rull i Andreu i 
Núria de Gispert i Català, Diputats del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam
bra, presenten la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CREACIÓ D’UN JUTJAT 

MERCANTIL EN EL PARTIT JUDICIAL DE TERRASSA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Durant els darrers deu anys s’han anat creant i terri
torialitzant els jutjats penal i socials, per tal d’apropar 
la justícia al ciutadà i d’evitar l’acumulació i els retards 
en el coneixement dels temes judicials. 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

No cal recordar de nou que s’han iniciat les divisions 
dels jutjats mixtos, que s’han creat Jutjats del Conten
ciós a totes les capitals de província, i Jutjats de Menors 
per donar resposta a la llei de responsabilitat del menor, 
així com jutjats mixtos per anar consolidant les neces
sitats de planta judicial. 

Però les necessitats de Catalunya en l’àmbit judicial 
continuen essent grans i diversificades. És el cas dels 
Jutjats Mercantils, el nombre dels quals s’hauria d’ajus
tar a l’estructura territorial, de població i econòmica del 
Principat, i anar més enllà del criteri d’un jutjat mercan
til per capital de província. 

L’actual marc legat així ho permet: la darrera modifica
ció de la Llei 38/1998, de demarcació i planta judicial 
va incloure un nou article 19 bis que preveu la possibi
litat d’establir Jutjats Mercantils en poblacions que no 
siguin capital de província, quan criteris de població, 
industrials o mercantils ho aconsellin. 

Els col·legis d’advocats i procuradors de Terrassa, així 
com d’altres institucions ciutadanes, coincidint amb la 
tramitació en les Corts de les normes esmentades, van 
iniciar tot un seguit d’actuacions per justificar la peti
ció del Jutjat Mercantil per al partit judicial de Terrassa. 

En efecte, actualment Terrassa i les poblacions del seu 
partit judicial estan experimentant un creixement im
portant quant a població. Hi ha un gran nombre d’in
dústries i serveis ubicades en aquest entorn, amb un 
volum rellevant d’activitat econòmica i, per tant, una 
potencial conflictivitat, que no pot quedar exempta 
d’aquesta provisió concreta de justícia per mitjà d’un 
jutjat mercantil propi. Els actuals afers i litigis mercan
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tils s’han d’anar a resoldre a la ciutat de Barcelona, amb 
les consegüents pèrdues de temps degut als desplaça
ments. 

És, doncs, important d’avançar en el procés d’especi
alització en l’Administració de la Justícia a fi de garan
tir la qualitat tècnica en la resolució dels assumptes dins 
l’àmbit de la seva jurisdicció. En aquest context, la cen
tralització dels jutjats mercantils a Barcelona suposa un 
greuge tenint en compte l’esmentat volum d’activitat 
empresarial de Terrassa i comarca, així com l’evident 
conflictivitat subsegüent la qual té una envergadura 
comparable o superior al de moltes capitals de provín
cia. 

El 10 de maig de 2005, la Comissió de Justícia del 
Congrés dels Diputats va aprovar, amb els únics vots 
contraris del Grup Socialista, una proposició no de llei 
relativa a la creació de nous jutjats mercantils a Cata
lunya, en què s’instava el Govern de l’Estat a «garan
tir la creació i corresponent dotació de, com a mínim, 
un Jutjat Mercantil a cada partit judicial de més de cent 
mil habitants». Aquesta proposició no de llei s’ha in
complert de manera flagrant. 

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
la creació d’un Jutjat mercantil en el partit judicial de 
Terrassa en la proposta de creació de nous òrgans judi
cials a Catalunya per a l’any 2007 que ha de fer el Mi
nisteri de Justícia». 

Parlament de Catalunya, 12 d’abril de 2007 

Felip Puig i Godes, Portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, Diputat del G. P. de CiU; Núria de Gis
pert i Català, Diputada del G. P. de CiU 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

Proposta de resolució sobre l’arranja
ment de les esquerdes provocades per 
les obres de la línia 5 del metro en di
versos habitatges del barri de la Teixo
nera, de Barcelona 
Tram. 250-00204/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 8614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.04.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Rull i Andreu, i 
M. Rosa Fortuny i Torroella, diputats del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb allò que 
es preveu a l’article 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’EXIGÈNCIA QUE EL 

GOVERN DE LA GENERALITAT INICIÏ AMB URGÈNCIA LES 

ACTUACIONS PER ARRANJAR LES ESQUERDES APAREGUDES 

EN DIVERSOS HABITATGES DEL BARRI DE LA TEIXONERA DE 

BARCELONA PROVOCADES PER LES OBRES DE LA LÍNIA 5 
DEL METRO 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’any 2004 al barri de la Teixonera de Barcelona van 
començar a aparèixer esquerdes provocades per les 
obres de construcció de la línia 5 del metro. 

Les primeres escletxes que els veïns ja van detectar sis 
mesos abans de l’esfondrament del Carmel, encara no 
s’han arranjat. En els últims mesos, segons els veïns, 
n’han aparegut de noves. 

El Departament de Política Territorial, després dels re
queriments i la insistència de les organitzacions veïnals, 
va reconèixer la relació causal entre les obres de la lí
nia 5 del metro i les esquerdes que van aparèixer en 
molts habitatges del barri de la Teixonera, en acceptar 
d’arreglar-ne els danys, el mes de desembre de 2005. 
Concretament l’empresa pública GISA es va compro
metre a solucionar les esquerdes que havien aparegut 
en diversos habitatges d’aquests barri de Barcelona si
tuat al costat del Carmel. 

Tres anys després de l’aparició de les esquerdes, i més 
de 15 mesos després que el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i GISA es comprometes-
sin a actuar sobre els habitatges per eliminar les esquer
des i el perill que aquestes suposen per a la integritat 
física de les persones que hi viuen, encara no s’ha fet 
cap altra actuació que instal·lar-hi testimonis i bigues 
provisionals de reforç. No s’han tapat els forats. No 
s’han iniciat les obres definitives. 

Cal subratllar, també, que els veïns del barri de la Tei
xonera de Barcelona afectats per les obres de la línia 5 
del metro, demanen al Govern de la Generalitat rebre 
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indemnitzacions pels danys causats fins avui, de la 
mateixa manera que van rebre indemnitzacions els 
veïns del barri del Carmel també afectats per les obres 
de la línia 5 del metro. 

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a execu
tar amb urgència les obres d’arranjament de les esquer
des aparegudes des de l’any 2004 a diversos habitatges 
del barri de la Teixonera (Barcelona) com a conseqüèn
cia de la construcció de la línia 5 del metro. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a resoldre 
indemnitzar els veïns del barri de la Teixonera afectats 
per les obres de la línia 5 del metro.» 

Parlament de Catalunya, 10 d’abril de 2007 

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU; M. Rosa For
tuny i Torroella, diputada del G. P. de CiU 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 19.04.2007. 

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SIN
DICATURA DE COMPTES 

Procediment relatiu a l’Informe de fis
calització 8/2005: Agència d’Avaluació 
de Tecnologia i Recerca Mèdiques 
(AATRM). Exercici 2003; a l’Informe de 
fiscalització 10/2005: Entitat Autòno
ma del Diari Oficial i de Publicacions 
(EADOP). Costos. Exercici 2003; a l’In
forme de fiscalització 13/2005: Subven
cions a la integració sociolaboral, del 
Departament de Benestar i Família. 
Exercici 2003 
Tram. 256-00028/07, 256-00029/07 i 256-00031/07 

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris 
Reg. 8458, 8459, 8460, 8481, 8482, 8483, 8484 
i 8486 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 
12.04.2007 

PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8458, 8459 I 8460) 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2007 al 03.05.2007).
 

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2007.
 

COMPTES 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposa l’article 164.5 del Regla
ment del Parlament, presenten la següent Proposta de 
resolució subsegüent al Debat de l’Informe de fiscalit
zació 8/2005: Agència d’Avualuació de Tecnologia i 
Recerca Mèdiques (AATRM). Exercici 2003. (Tram. 
256-00028/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis
calització 8/2005: Agència d’Avualuació de Tecnologia 
i Recerca Mèdiques (AATRM). Exercici 2003. (Tram. 
256-00028/07). 

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, 11 d’abril de 2007 

Felip Puig i Godes Jordi Turull i Negre 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMP
TES 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposa l’article 164.5 del Regla
ment del Parlament, presenten la següent Proposta de 
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resolució subsegüent al Debat de l’Informe de fiscalit
zació 10/2005: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions (EADOP). Costos. Exercici 2003 (Tram. 
256-00029/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis
calització 10/2005: Entitat Autònoma del Diari Oficial 
i de Publicacions (EADOP). Costos. Exercici 2003. 
(Tram. 256-00029/07). 

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, 11 d’abril de 2007 

Felip Puig i Godes Jordi Turull i Negre 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMP
TES 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposa l’article 164.5 del Regla
ment del Parlament, presenta la següent Proposta de 
resolució subsegüent al Debat de l’Informe de fiscalit
zació 13/2005: Subvencions a la integració sociolabo
ral, del Departament de Benestar i Família. Exercici 
2003. (Tram. 256-00031/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis
calització 13/2005: Subvencions a la integració socio-
laboral, del Departament de Benestar i Família. Exer
cici 2003. (Tram. 256-00031/07). 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe esmentat. 

Felip Puig i Godes Jordi Turull i Negre 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

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. 8481) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

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 8/2005: Agència d’Avaluació de Tecnolo
gia i Recerca Mèdiques (AATRM), Exercici 2003 
(Tram. 256-00028/07); a l’informe de fiscalització 10/ 
2005: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publica
cions (EADOP), Costos, Exercici 2003 (Tram. 256

00029/07) i a l’informe de fiscalització 13/2005: Sub
vencions a la integració sociolaboral, del Departament 
de Benestar i Família, Exercici 2003 (Tram. 256
00031/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 

El Parlament de Catalunya:
 

1. Aprova els Informes 8/2005 sobre l’Agència d’Ava
luació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM), 
Exercici 2003 (Tra. 256-00028/07); 10/2005 sobre 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 
(EADOP), Costos, Exercici 2003 (Tram. 256-00029/ 
07) i 13/2005 sobre les Subvencions a la integració 
sociolaboral, del Departament de Benestar i Família, 
Exercici 2003 (Tram. 256-00031/07) i insta al Govern 
de Catalunya a seguir les recomanacions de la Sindica
tura de Comptes. 

2. Respecte a l’Informe 13/2005 sobre les Subvencions 
a la integració sociolaboral del Departament de Benes
tar i Família - Exercici 2003, el Parlament de Catalunya 
insta al Govern a continuar en les actuacions, que va 
endegar el nou govern, de revisió dels circuits adminis
tratius i de control en la concessió de determinades 
subvencions per tal de corregir les deficiències detec
tades a l’informe. 

3. Respecte a l’Informe 8/2005 sobre l’Agència d’Ava
luació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) -
Exercici 2003, el Parlament de Catalunya expressa la 
seva preocupació per les considerables deficiències i 
mancances comptables i formals que es posen de ma
nifest al esmentat informe de la Sindicatura de Comp
tes i insta al Govern a: 

a) Assegurar el compliment de la normativa comptable 
i contractual que és d’aplicació a l’AATRM, i en espe
cial al que fa referència a l’aplicació estricta de la nor
mativa contemplada al Pla General de Comptabilitat. 

b) L’establiment de mecanismes efectius de control 
intern, que assegurin l’adequada formalització dels 
encàrrecs de prestació de serveis, el compliment de les 
clàusules dels convenis establerts, l’emissió efectiva de 
les factures i l’establiment d’uns preus pels serveis 
prestats que cobreixin el cost del servei. 

c) La implementació d’una adequada gestió del perso
nal i en la contractació de béns i serveis, amb criteris de 
transparència i subjecció al marc legal vigent. 

d) La correcció dels incompliments detectats en matè
ria de protecció de dades de caràcter personal. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GSOC-CPC; Joan 
Ridao i Martín, Portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EA 
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PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

(REG. 8482, 8483 I 8484) 

A LA  MESA DE LA  COMISSIÓ DE LA  SINDICATURA DE 

COMPTES 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que 
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra, 
presenta les següents Propostes de Resolució subse
güents al procediment relatiu als informes de fiscalitza
ció relatius a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions (EADOP). Costos, Informe 10/2005 rela
tiu al exercici 2003 (NT 256-00029/07) 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ: 

1. El Parlament de Catalunya aprova els Informes de 
fiscalització 10/2005 i assumeix plenament les seves 
conclusions. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 
Portaveu GP PPC 

A LA  MESA DE LA  COMISSIÓ DE LA  SINDICATURA DE 

COMPTES 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que 
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra, 
presenta les següents Propostes de Resolució subse
güents al procediment relatiu als informes de fiscalitza
ció relatius a Subvencions a la integració sociolaboral, 
del Departament de Benestar i Família, Informe 13/ 
2005 relatiu al exercici 2003 (NT.256-00031/07). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ: 

1. El Parlament de Catalunya aprova els Informes de 
fiscalització 13/2005 i assumeix plenament les seves 
conclusions. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a que: 

a) Amb caràcter previ a l’establiment de subvencions es 
concreti en un pla estratègic els objectius, efectes, ter
mini, costos previsibles i les seves fonts de finança
ment. 

b) La totalitat d’obligacions i condicionats a complir 
per les entitats beneficiàries estiguin incloses dins les 
Bases de la convocatòria. 

c) Comprovi amb caràcter previ a la publicació de les 
bases de les convocatòries de subvencions que el con
junt de clàusules s’ajusten a la normativa de subvenci
ons. 

d) Les bases de les convocatòries supeditin l’atorga
ment o el pagament d’aquestes subvencions a l’aplica
ció de les mesures correctores posades de manifest a 
l’informe d’auditoria dels comptes anuals. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 
Portaveu GP PPC 

3.10.60. 

A LA  MESA DE LA COMISSIÓ DE LA  SINDICATURA DE 

COMPTES 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que 
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra, 
presenta les següents Propostes de Resolució subse
güents al procediment relatiu als informes de fiscalitza
ció relatius a l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i 
Recerca Mèdiques, Informe 8/2005 relatiu al exercici 
2003 (NT.256-00028/07) 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ: 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis
calització 8/2005 i assumeix plenament les seves 
conclusions. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a que respecte l’Agència d’Avaluació de 
Tecnologia i Recerca Mèdiques: 

a) Consideri que la gestió economico-financera de 
l’agència no ha estat correcta. 

b) Compleixi els principis bàsics establerts en la legis
lació vigent respecte a la elaboració de la comptabili
tat pública de la Generalitat de Catalunya i les normes 
compreses en l’esmentat pla. 

c) Compleixi la normativa laboral vigent, i especial
ment la relativa a contractació, observança del conve
nis laborals, i aplicació de la llei de prevenció de riscos 
laborals. 

d) Compleixi la normativa vigent en matèria de con
tractació i procediment administratiu. 

e) Compleixi la normativa i les obligacions inherents a 
la normativa fiscal aplicable. 

f) Compleixi la normativa vigent referent a la protecció 
de dades de caràcter personal. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 
Portaveu GP PPC 

PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP MIXT (REG. 8486) 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Mixto, perteneciente a Ciutadans-Partido de la Ciuda
danía, de conformidad con lo que dispone el artículo 
145 y concordantes del Reglamento de la Cámara, pre
senta la Propuesta de resolución subsiguiente al deba
te de los procedimientos relativos a los siguientes infor
mes de fiscalización presentados por la Sindicatura de 
Cuentas: 8/2005, tramitación 256-00028/07, corres
pondiente a la Agència d’Avaluació de Tecnología i 
Recerca Mèdiques; 10/2005, tramitación 256-00029/ 
07, correspondiente a la Entidad Autónoma del Diario 
Oficial y de Publicaciones; y 13/2005, tramitación 256
00031/07 sobre subvenciones a la integración socio-
laboral del Departamento de Bienestar y Familia. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Parlamento de Cataluña: 

1. Aprueba los informes de fiscalización 8/2005, trami
tación 256-00028/07, correspondiente a la Agència 
d’Avaluació de Tecnología i Recerca Mèdiques; 10/ 
2005, tramitación 256-00029/07, correspondiente a la 
Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicacio
nes; y 13/2005, tramitación 256-00031/07 sobre sub
venciones a la integración sociolaboral del Departa
mento de Bienestar y Familia. 

2. Respecto al informe de fiscalización 8/2005 corres
pondiente a la Agència d’Avaluació de Tecnologia i 
Recerca Mèdiques: 

a) Muestra su preocupación por la gestión económico-
financiera y contable de la mencionada Agencia, que se 
encuentra muy lejos de los parámetros mínimos exigi
bles a cualquier ente público. Así mismo, insta al go
bierno a comprobar la persistencia o no de dichas 
irregularidades y a tomar las medias oportunas para sub
sanarlas. 

b) También muestra su preocupación por la deteriorada 
situación patrimonial que se desprende de los estados 
contables ajustados y que indican unos fondos propios 
negativos, e insta al Gobierno para que se impulsen las 
medidas oportunas que permitan superar la situación de 
deterioro patrimonial creciente 

3. Respecto al informe 13/2005 de fiscalización corres
pondiente a Subvenciones a la integración sociolaboral, 
del Departamento de Bienestar y Familia: 

Insta al gobierno a que adopte las medidas oportunas 
para que en los procesos de otorgamiento de subvencio
nes por parte de este departamento directamente o a 
través del ICASS se cumpla de forma escrupulosa tanto 
con la legislación vigente como con las bases que regu
lan las propias convocatorias, y se eviten las irregula
ridades cometidas al respecto en el ejercicio 2003. 

Palau del Parlament, 12 de abril de 2007 

José Domingo Domingo 
Portavoz adjunto del Grupo Mixto 

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el Pla de millora per a 
l’educació secundària 
Tram. 302-00022/08 

Esmenes presentades 
Reg. 8817 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 18.04.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8817) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el Pla de millora per a l’educació secundària (tram. 
302-00022/08) 

ESMENA NÚM. 1 
1 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió 

Al punt núm. 1 de la Moció 

«1. Avançar en l’avaluació periòdica i sistemàtica dels 
resultats obtinguts en els centres de secundària per tal 
d’establir un seguiment adequat de les millores i pro
gressos en el rendiment escolar del seu alumnat». 

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2007 

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la seguretat als centres 
educatius 
Tram. 302-00023/08 

Esmenes presentades 
Reg. 8697 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 18.04.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 8697) 

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 i 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 la seguretat als centres educatius» 
(N. T. 302-00023/08). 

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

Del Punt 1. 

«trasladar a otros centros educativos a aquellos que 
demuestren comportamientos agresivos» 

ESMENA NÚM. 2 
De modificació 2 
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

Del Punt 2. 

Modificar el Decreto 279/06, de 4 de julio, sobre 
«Drets i Deures dels alumnes i regulació de la convi
vència als centres educatius de Catalunya» para: 

1. Impulsar las competencias del profesorado, facilitan
do la toma de decisiones para actuar en casos de indis
ciplina. 

2. Fomentar actuaciones formativas dirigidas al profe
sorado en todo lo referente a la mejora de la conviven
cia en las aulas y los centros educativos, potenciando 
especialmente la acción tutorial y el trabajo del equi
po docente. 

3. Garantizar la asistencia jurídica al profesorado y a 
todos los profesionales de la educación, de manera ágil 
y eficaz, especialmente en los momentos en que se pro
ducen agresiones en la tarea educativa. 

4. Agilizar los trámites burocráticos y administrativos 
en la instrucción y resolución de los expedientes disci
plinarios. 

5. Reforzar la autoridad del profesorado ante actitudes 
agresivas de los alumnos ante los profesores. 

ESMENA NÚM. 3 
De supressió 3 
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

Del Punt 3. 

ESMENA NÚM. 4 
De supressió 
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

Del Punt 4. 

ESMENA NÚM. 5 
5 De supressió 

G. P. del Partit Popular de Catalunya 

Del Punt 5. 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política informativa 
Tram. 302-00024/08 

Esmenes presentades 
Reg. 8812 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 18.04.2007 

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 

UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 8812) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Grups parlamentaris sotasignants, fent ús del que es 
determina a l’article 139.4 del Reglament de la Cam
bra, presenten les següents esmenes al text de la Moció 
subsegüent a la interpel·lació sobre política informati
va (302-00024/08). 

ESMENA NÚM. 1 
1 De supressió 

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 l’apartat A. 

ESMENA NÚM. 2 
2 De supressió 

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

A la presentació de l’apartat B. 

D’altra banda, vist l’imminent i anunciat tancament per 
part del Govern de la Generalitat Valenciana dels canals 
digitals 55 i 47, a través dels quals es veien les emissi
ons dels canals de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió (CCRTV), fruit de l’acord entre el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç del Govern de l’Estat i 
Acció Cultural del País Valencià el darrer trimestre de 
2005, el Parlament de Catalunya: 

3.15. 
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ESMENA NÚM. 3 
De modificació 3 
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 l’apartat 1 

1. Dóna suport i reconeix a la tasca desenvolupada per 
Acció Cultural del País Valencià durant les darreres 
dues dècades, que ha fet possible l’emissió dels canals 
de televisió de la CCRTV al País Valencià. 

ESMENA NÚM. 4 
De modificació 4 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

Dels apartats 2 i 3 finals amb aquest redactat alternatiu: 

2. Afirma que cal preservar i potenciar l’existència de 
l’espai comú de cultura, llengua i comunicació a tots 
els territoris de parla catalana a través de l’accés, en
tre altres mitjans, de les emissions de les televisions 
públiques i, en especial, de les emissores de televisió de 
la CCRTV. 

ESMENA NÚM. 5 
De modificació 5 
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 transaccional dels punts 1 i 2 finals amb el re
dactat següent: 

Continuar fent les gestions necessàries davant del Go
vern de la Generalitat valenciana per tal de garantir la 
reciprocitat en les emissions de la Corporació Catala
na de Ràdio i Televisió en territori valencià i de les 
emissions de la Radiotelevisió valenciana en territori 
català. 

Palau del Parlament, 17 d’abril del 2007 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu SOC-CpC; Joan Ridao 
i Martín, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, por
taveu ICV-EA 

4. INFORMACIÓ 

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA 

Situació de compatibilitat o d’incompa
tibilitat de diputats 
Tram. 234-00015/08 

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats 

AL PLE DEL PARLAMENT 

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin
guda el dia 18 d’abril de 2007, ha acordat d’establir el 
dictamen següent: 

Una vegada examinades les dades declarades per la 
diputada Rosa Maria Ferrer i Valls relatives a la profes
sió que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord 
amb l’article 16.1.b i 2 del Reglament i en compliment 
del que disposa l’article 11.2 del Reglament, la Comis
sió proposa al Ple la situació de compatibilitat de la 
diputada Rosa Maria Ferrer i Valls. 

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2007 

El secretari El president de la Comissió 
David Pérez Ibáñez Ramon Espadaler i Parcerisas 

Delegació de funcions del president 
del Parlament 
Tram. 246-00008/08 

RESOLUCIÓ 

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament, 
atès que he d’absentar-me de Catalunya del 24 al 28 
d’abril de 2007. 

RESOLC: 

Delegar les funcions que em corresponen com a presi
dent del Parlament, en el vicepresident primer, Sr. 
Higini Clotas i Cierco, del 24 al 28 d’abril de 2007, o 
eventualment fins al meu retorn (tram. 246-00008/08). 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2007 

Ernest Benach i Pascual 

4.40. 
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Declaració del Parlament de Catalunya 
amb motiu de la I Setmana Mundial de 
Seguretat Viària de les Nacions Unides 
Tram. 401-00005/08 

Lectura en el Ple 
Sessió núm. 12, 19.04.2007, DSPC-P 16 

La setmana del 23 al 29 d’abril ha estat declarada per 
les Nacions Unides I Setmana Mundial de la Seguretat 
Viària, amb la intenció de millorar la seguretat dels in
fants i del jovent de fins a vint-i-cinc anys, ja que aquest 
col·lectiu és víctima del 40% de les morts en accidents 
de trànsit d’arreu del món. 

Els infants i el jovent que circulen com a vianants, ci
clistes, motoristes, passatgers o joves conductors són el 
col·lectiu al qual van destinades especialment les ac
cions de la I Setmana Mundial de la Seguretat Viària, 
encara que, evidentment, també pretén tenir incidència 
en la reducció del nombre de morts i en la minimitza
ció de les lesions per accidents de trànsit de tota la po
blació. 

Cada any, a Catalunya, més de cinc-centes persones 
perden la vida a causa dels accidents de trànsit i prop de 
vint-i-cinc mil més en resulten ferides, moltes de les 
quals amb lesions irreversibles. Però, a més, els acci
dents de trànsit deixen també unes altres víctimes: les 
amistats i la família dels qui n’han patit les conseqüèn
cies directes, que veuen afectades greument llurs vides 
amb unes seqüeles que les estadístiques no tenen en 
compte i que són poc estudiades i gens reconegudes. 

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya: 

a) Demana que es prengui consciència de l’enorme 
impacte que els accidents de trànsit tenen en la vida de 
milers i milers de persones a Catalunya, i en la de mi
lions de persones al món, i de la viabilitat de reduir 
dràsticament aquestes xifres si actuem sobre diversos 
factors, com ara l’hàbit de fer servir el casc en el cas 
dels motoristes i els ciclistes, i els cinturons de seguretat 
i els seients infantils en el dels automobilistes, i la pro
moció de la circulació a una velocitat adequada i de la 
conducció sense alcohol. 

b) Demana que es fomenti el transport públic i que 
s’emprenguin actuacions de millora de la senyalització 
i del disseny de les vies públiques, com també de llurs 
elements de protecció dels conductors. 

c) S’adhereix a la I Setmana Mundial de la Seguretat 
Viària, ja que entén la conveniència d’estudiar les ac
tuacions més adequades per a millorar la seguretat vi
ària a Catalunya i de reformular les estadístiques per a 
fer visibles les conseqüències que aquestes no prenen 
en consideració, i, alhora, demana a tots els ciutadans 
una conducció responsable i respectuosa amb tothom. 

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2007 

4.45.10. 

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA 

COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS 

Composició de la Comissió de Peti
cions 
Tram. 412-00002/08 

Ratificació del president 

COMISSIÓ DE PETICIONS 

La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 17 
d’abril de 2007, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del 
Reglament del Parlament, ha ratificat com a president 
el diputat Antoni Comín Oliveres per a proveir la va
cant causada per la renúncia del diputat Ferran Masca
rell i Canalda. 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2007 

El secretari El president de la Comissió 
Josep Maria Freixanet i Mayans Antoni Comín Oliveres 

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI 

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

Elecció de la secretària 

COMISSIÓ D’ESTUDI DE LA SITUACIÓ DE LES PERSONES 

AMB DISCAPACITATS 

La Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats, en la sessió tinguda el dia 12 d’abril 
de 2007, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del Regla
ment del Parlament, ha elegit secretària la diputada 
Maria Dolores López Ortega per a proveir la vacant 
causada per la renúncia del diputat Joan Ferran i Sera
fini. 

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2007 

La secretària La presidenta de la Comissió 
M. Dolores López Ortega Irene Rigau i Oliver 

4.45.10. 

4. INFORMACIÓ 
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO
CIONS 

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS4.50.01. 

Compliment de la Resolució 221/VII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’elabo
ració d’un segon estudi sobre joventut 
i seguretat basat en els estudiants de 
secundària i de primària 
Tram. 335-00003/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 8336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.04.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Saura i Laporta, conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, i Ernest Maragall i Mira, 
conseller d’Educació, pel que fa al compliment de la 
Resolució 221/VII del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un segon estudi sobre joventut i seguretat 
basat en els estudiants de secundària i de primària, amb 
núm. de tramitació 290-00152/07, i d’acord amb el que 
disposa l’article 146.4 en relació amb el 140.3 del Re
glament del Parlament, 

INFORMEM: 

Que presentem el document definitiu de l’Enquesta de 
convivència escolar i seguretat a Catalunya, curs 2005/ 
2006, del qual adjuntem còpia per al vostre coneixe
ment i de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciu
tadana. Aquest document substitueix l’anterior presen
tat el passat mes de desembre de 2006. 

Barcelona, 3 d’abril de 2007 

Joan Saura i Laporta Ernest Maragall i Mira 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament. 

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS 

Control de compliment de la Moció 3/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre el 
retorn a Catalunya de la documentació 
confiscada durant el franquisme que 
encara està dipositada a l’Arxiu Gene
ral de la Guerra Civil Espanyola, a Sa
lamanca 
Tram. 390-00003/08 

Designació de la Comissió competent 

Comissió competent: Comissió de Política Cultural. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 10.04.2007 

Control de compliment de la Moció 4/VIII 
del Parlament de Catalunya, de suport 
i agraïment als diferents cossos de se
guretat presents a Catalunya i en me
mòria d’un agent de la Guàrdia Civil 
Tram. 390-00004/08 

Designació de la Comissió competent 

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 10.04.2007 

Control de compliment de la Moció 5/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre les 
actuacions necessàries per a millorar 
la seguretat ciutadana 
Tram. 390-00005/08 

Designació de la Comissió competent 

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 10.04.2007 

4.50.01. 

4. INFORMACIÓ 
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES 

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA 4.53.05. 

Proposta de compareixença del direc
tor general de la Unió Catalana d’Hos
pitals amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 352-00118/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Proposta de compareixença del presi
dent del Consorci Hospitalari de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 352-00119/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de compareixença del direc
tor general de l’Agrupació Catalana 
d’Establiments Sanitaris amb relació al 
Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut 
Tram. 352-00120/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Comissió Obrera Nacio
nal de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de reforma de l’Institut Català 
de la Salut 
Tram. 352-00121/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Sindicat de Metges de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei 
de reforma de l’Institut Català de la 
Salut 
Tram. 352-00123/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treba
lladors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut 
Tram. 352-00122/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Secretariat Autonòmic de 
Catalunya del Sindicat d’Infermeria 
SATSE amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 352-00124/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 12.04.2007 (DSPC-C 79). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Intersindical Alternativa 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de reforma de l’Institut Català de 
la Salut 
Tram. 352-00125/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut 
Tram. 352-00127/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Intersindical - Confede
ració Sindical de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut 
Tram. 352-00126/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de reforma de l’Institut Català de 
la Salut 
Tram. 352-00128/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 12.04.2007 (DSPC-C 79). 

4.53.05. 

4. INFORMACIÓ 



43 

Núm. 60 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 d’abril de 2007 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Metges 
de Tarragona amb relació al Projecte 
de llei de reforma de l’Institut Català de 
la Salut 
Tram. 352-00129/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Metges 
de Girona amb relació al Projecte de 
llei de reforma de l’Institut Català de la 
Salut 
Tram. 352-00131/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Metges 
de Lleida amb relació al Projecte de llei 
de reforma de l’Institut Català de la 
Salut 
Tram. 352-00130/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial d’Inferme
ria de Barcelona amb relació al Projec
te de llei de reforma de l’Institut Català 
de la Salut 
Tram. 352-00132/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 12.04.2007 (DSPC-C 79). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Diplo
mats en Infermeria de Tarragona amb 
relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut 
Tram. 352-00133/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Diplo
mats en Infermeria de Girona amb rela
ció al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut 
Tram. 352-00135/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Acord sobre la sol·licitudAcord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el diala Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79).12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Diplo
mats en Infermeria de Lleida amb rela
ció al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut 
Tram. 352-00134/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Diplo
mats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut 
Tram. 352-00136/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 12.04.2007 (DSPC-C 79). 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Coordinadora d’Usuaris 
de la Sanitat amb relació al Projecte de 
llei de reforma de l’Institut Català de la 
Salut 
Tram. 352-00137/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Proposta de compareixença del direc
tor gerent de l’Institut Català de la Sa
lut, Francesc José María i Sánchez, 
amb relació al Projecte de llei de refor
ma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 352-00138/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 8106). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 12.04.2007. 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN 

Sessió informativa de la Comissió d’Es
tudi de la Situació de les Persones amb 
Discapacitats amb la consellera d’Ac
ció Social i Ciutadania sobre les línies 
d’actuació del Departament en aquest 
àmbit 
Tram. 355-00022/08 

Substanciació 

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis
sió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Disca
pacitats, del 12.04.2007 (DSPC-C 81). 

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

Compareixença de representants de la 
Federació de Cooperatives d’Habitat
ges de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Ca
talunya 
Tram. 353-00002/08 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.04.2007 
(DSPC-C 78). 

Compareixença de representants de la 
Federació Catalana de Promotors Cons
tructors d’Edificis amb relació al Projec
te de llei del dret a l’habitatge a Catalu
nya 
Tram. 353-00003/08 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.04.2007 
(DSPC-C 78). 
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Compareixença de representants del 
Col·legi d’Administradors de Finques de 
Barcelona i Lleida amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Cata
lunya 
Tram. 353-00004/08 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.04.2007 
(DSPC-C 78). 

Compareixença de representants de la 
Plataforma per al Dret a un Habitatge 
Digne amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00013/08 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.04.2007 
(DSPC-C 78). 

Compareixença de representants del 
Consell Nacional de la Joventut de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00005/08 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.04.2007 
(DSPC-C 78). 

Compareixença del director general de 
la Unió Catalana d’Hospitals amb rela
ció al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00044/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Consell de Col·legis Oficials d’Agents 
de la Propietat Immobiliària de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00006/08 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.04.2007 
(DSPC-C 78). 

Compareixença del president del Con
sorci Hospitalari de Catalunya amb re
lació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00045/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants de 
l’Associació Espanyola de Promotors 
Públics d’Habitatge i Sòl - Secció Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 353-00012/08 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió de Medi Ambient i Habitatge, del 11.04.2007 
(DSPC-C 78). 

Compareixença del director general de 
l’Agrupació Catalana d’Establiments Sa
nitaris amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00046/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

4.53.15. 

4. INFORMACIÓ 



47 

Núm. 60 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 d’abril de 2007 

Compareixença de representants de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00047/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de refor
ma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00051/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants de la 
Unió General de Treballadors de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00048/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants de la 
Intersindical - Confederació Sindical 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de reforma de l’Institut Català de 
la Salut 
Tram. 353-00052/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Sindicat de Metges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00049/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Consell de Col·legis de Farmacèutics 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de reforma de l’Institut Català de 
la Salut 
Tram. 353-00053/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Secretariat Autonòmic de Catalunya 
del Sindicat d’Infermeria SATSE amb 
relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00050/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de refor
ma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00054/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 
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Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Metges de Tarragona 
amb relació al Projecte de llei de refor
ma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00055/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Inferme
ria de Tarragona amb relació al Projec
te de llei de reforma de l’Institut Català 
de la Salut 
Tram. 353-00059/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Metges de Lleida amb 
relació al Projecte de llei de reforma de 
l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00056/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Infer
meria de Lleida amb relació al Projec
te de llei de reforma de l’Institut Cata
là de la Salut 
Tram. 353-00060/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Metges de Girona 
amb relació al Projecte de llei de refor
ma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00057/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Infer
meria de Girona amb relació al Projec
te de llei de reforma de l’Institut Cata
là de la Salut 
Tram. 353-00061/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelo
na amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00058/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de 
reforma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00062/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 
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Compareixença de representants de la 
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat 
amb relació al Projecte de llei de refor
ma de l’Institut Català de la Salut 
Tram. 353-00063/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença del director gerent de 
l’Institut Català de la Salut amb relació 
al Projecte de llei de reforma de l’Insti
tut Català de la Salut 
Tram. 353-00064/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
12.04.2007 (DSPC-C 79). 

Compareixença de Maribel Càrdenas, 
experta en violència, davant la Comis
sió sobre els Drets de les Dones per
què exposi les seves consideracions 
amb relació a la violència de gènere i a 
la Llei de l’Estat contra la violència de 
gènere 
Tram. 357-00005/08 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 17.04.2007 (DSPC-C 
84). 

Compareixença de Núria Milà, advoca
da, membre de Dones Juristes i vice
presidenta de la Federació de Dones 
per la Igualtat, davant la Comissió so
bre els Drets de les Dones perquè ex
posi les seves consideracions amb 
relació a la violència de gènere i a la 
Llei de l’Estat contra la violència de 
gènere 
Tram. 357-00007/08 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 17.04.2007 (DSPC-C 
84). 

Compareixença d’Hubert Vedrine, ex
ministre d’Afers Exteriors de França i 
consultor en política internacional, 
davant la Comissió d’Acció Exterior i 
de la Unió Europea perquè exposi les 
seves previsions sobre la Unió Euro
pea i la política internacional 
Tram. 357-00024/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en 
la sessió núm. 3, tinguda el dia 12.04.2007 (DSPC-C 
80). 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 12.04.2007 
(DSPC-C 80). 
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Compareixença del president del Con
sell Regulador de la Denominació d’Ori
gen Terra Alta davant la Comissió d’A
gricultura, Ramaderia i Pesca perquè 
expliqui els objectius d’aquest consell 
Tram. 357-00025/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la 
sessió núm. 5, tinguda el dia 12.04.2007 (DSPC-C 82). 

4.89. JUNTA DE CONTROL DE LA INICIATIVA LE
GISLATIVA POPULAR 

Proposició de llei de mesures urgents 
per a l’habitatge 
Tram. 202-00018/08 

Obertura de la tramitació 
Reg. 7758 i 8113 / Mesa del Parlament, 10.04.2007 

Acord: De conformitat amb el que estableixen, concor
dadament, els articles 1 al 6 de la Llei 1/2006, de 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 100.d) i 
concordants del Reglament s’acorda d’admetre a tràmit 
la iniciativa; així mateix, de conformitat amb l’article 
6.5 s’acorda de comunicar-ho a la Comissió de Control 
i a la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa 
Popular, representada pel senyor Chakir El Homrani 
Lesfar, perquè la perfeccioni amb la recollida d’un 
mínim de 50.000 signatures degudament autenticades, 
de conformitat amb el que disposa la damunt dita llei. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’habitatge és la principal preocupació de la nostra 
societat, que veu com en els últims anys els preus 
d’aquest bé de primera necessitat augmenta molt per 
sobre dels seus salaris. Des de l’any 2000, el preu del 
metre quadrat a Catalunya ha augmentat un 114%, i ha 
passat de 1.730 euros/m2 a 3.700 euros/m2. A Espanya, 
l’evolució ha estat similar, i ha passat de 1.300 a 2.700 
euros/m2. (Font: Sociedad de Tasación). El cost salari
al total (brut) per treballador i mes ha augmentat un 
13% en el mateix període (2000-06), i ha passat de 
1.430 a 1.620 euros de mitjana. Per tant, ens trobem 
que els preus dels pisos s’han incrementat un 114%, 
mentre que els salaris ho han fet en un 13%. (Font: 
INE: Encuesta de costes totales laborales). Això obli

4.89. 

ga les famílies, en el millor dels casos, a endeutar-se 
fins a límits insostenibles. 

Ara com ara, l’oferta d’habitatges de lloguer és mani
festament insuficient o resulta no competitiva, atès que 
les rendes són elevades en comparació amb les quotes 
hipotecàries a llarg termini. En conseqüència, cada cop 
més els sectors socials sensibles com els joves, la gent 
gran, els immigrants i les persones en situació de risc 
pateixen situacions d’exclusió del dret a l’habitatge. 

Les causes d’aquesta realitat les trobem en el fracàs de 
les polítiques d’habitatge, les anteriors i les actuals. Un 
clar exemple del fracàs d’aquestes polítiques és el deute 
històric d’inversió en Habitatge de Protecció Oficial 
(HPO). Catalunya és la segona Comunitat Autònoma 
amb el preu més car del metre quadrat (un 39% més car 
que la mitjana espanyola). En canvi, ocupa la 16a po
sició en HPO per habitant (HPO iniciats des del 98 i 
fins a setembre del 2006), un 46% menys que la mitja
na espanyola. Per tant, podem dir que la segona Comu
nitat amb més necessitat de construcció de vivenda pro
tegida és precisament la que menys ha construït durant 
els darrers anys en relació a la seva població. Una dada 
que encara ens confirma més la inexistència d’unes 
polítiques properes a les necessitats de la ciutadania del 
nostre país. 

Atesa aquesta situació proposem l’aprovació d’una Llei 
de mesures urgents per a l’habitatge que se sustenta en 
dos canvis legislatius. El primera proposa la substitució 
de l’article 57.3 del text refós de la Llei d’urbanisme 
1/2005. Amb aquesta substitució proposem l’increment 
al 65% de la reserva en els plans d’ordenació urbanís
tica municipal, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable 
per a la construcció d’habitatges de protecció oficial. 
Amb aquesta proposta el que perseguim és augmentar 
la producció d’habitatge de protecció oficial, el que 
hauria de significar un increment en l’oferta d’habitatge 
de protecció pública dirigida als ciutadans amb dificul
tat per accedir a un habitatge. Alhora aquest augment 
d’habitatges de protecció pública també faria de contra
pès al mercat lliure de l’habitatge, reduint els grans in
crements de preus anuals en el sector de l’habitatge 
lliure. En aquest articulat també impulsem la regularit
zació dels règims dels habitatges de protecció pública 
que s’han de construir, demanant que un 70% sigui en 
règim de lloguer i un 30% en règim de compra. Consi
derem que aquesta regularització facilitaria l’impuls del 
lloguer com un model d’accés a l’habitatge menys rí
gid i que facilitaria la mobilitat de la població, a la ve
gada que crearia un veritable parc d’habitatges socials 
de l’Administració. 

El segon canvi legislatiu que proposem és una disposi
ció addicional a la Llei de finances públiques de Cata
lunya, en la que es regula que la Generalitat de Catalu
nya destinarà un percentatge no inferior al 7% del seu 
pressupost a les polítiques públiques d’habitatge. Amb 
aquesta disposició perseguim l’objectiu de dotar pres
supostàriament les polítiques públiques d’habitatge per 
als posteriors exercicis, de manera que aquestes modi
ficacions legislatives i les altres actuacions que es rea
litzen en matèria d’habitatge per part de la Generalitat 
de Catalunya tinguin una incidència real. 
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PROPOSTA DE LLEI DE MESURES URGENTS PER L’HABITATGE 

LLEI DE MESURES URGENTS PER L’HABITATGE 

Substitució de l’article 57.3 del text refós de la Llei 
d’urbanisme 1/2005. 

ARTICLE 1 

Els plans d’ordenació urbanística municipal han de re
servar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública, amb caràcter general, com a mínim, el sòl cor
responent al 65% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com 
en sòl urbanitzable. 

D’aquest 65%, el 70% dels habitatges construïts es re
servaran per habitatges de protecció pública en règim 
de lloguer, i el 30% restant en règim de protecció pú
blica en règim de compra. 

Els plans d’ordenació urbanística municipal també 
poden qualificar sòl per a la construcció d’habitatges 
assequibles establerts per la legislació corresponent. 

En el cas de plans d’ordenació urbanística municipal de 
municipis de més de deu mil habitants i capitals de 
comarca, i de modificacions de plans d’ordenació urba
nística municipal de qualsevol municipi, que compor
tin un canvi en la classificació del sòl no urbanitzable, 
s’ha de reservar per la construcció d’habitatge objecte 
d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible, 
com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre que 
es qualifiqui per l’ús residencial de nova implantació, 
tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable. 

Les comissions territorials d’urbanisme, a proposta 
municipal, poden disminuir les reserves que estableix 
aquest apartat en els sectors amb densitats inferiors a 
vint-i-cinc habitatges per hectàrea que, per llur tipolo
gia, no siguin aptes per a la construcció d’habitatges 
protegits. 

Disposició addicional a la Llei de finances públiques 
de Catalunya 

ARTICLE. 2 

S’afegeix una disposició addicional a la Llei de finan
ces públiques de Catalunya, amb el següent redactat: La 
Generalitat de Catalunya destinarà un percentatge del 
seu pressupost no inferior al 7% a les polítiques públi
ques d’habitatge. 

Barcelona, 22 i 30 de març de 2007 

Chakir El Homrani Lesfar, José Garcia Pinteño, Sílvia 
Abad Moreno, Daniel Barajas Navarro, Rosa Jiménez 
Pérez, Maite Garcia Zafra, membres de la Comissió 
Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular 

4.90. RÈGIM INTERIOR 

CÀRRECS I PERSONAL4.90.10. 

Concurs específic de mèrits i capaci
tats per a la provisió definitiva del lloc 
de treball de cap de la Unitat de Selec
ció i Provisió de Llocs del Departa
ment de Recursos Humans 
Tram. 500-00003/08 

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
55) 

AL BOPC 55.
 

A la pàgina 33. A la base 6. Primera fase.
 

Atès que els punts b) i c) fan tots dos referència a «For
mació i perfeccionament», se suprimeix el punt c). Per
 
consegüent, el punt d) esdevé c) i el punt e) esdevé d).
 
Així doncs: 

On diu: 

«a) Treball desenvolupat 

[...] 

b) Formació i perfeccionament 

[...] 

c) Cursos de formació i perfeccionament 

[...] 

d) Antiguitat 

[...] 

e) Titulacions acadèmiques 

[...]» 

Ha de dir: 

»a) Treball desenvolupat 

[...] 

b) Formació i perfeccionament 

[...] 

c) Antiguitat 

[...] 

d) Titulacions acadèmiques 

[...] 

A la pàgina 34. A la base 9.2. 

On diu: 

«9.2 La Comissió Tècnica d’Avaluació ha de fer pú
blics el dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per 

4.90.10. 
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la base sisena en el mateix moment, si s’escau, de la 
publicació de les qualificacions de la prova de llengua 
catalana, tot convocant els aspirants, amb una antelació 
mínima de dos dies.» 

Ha de dir: 

«9.2 La Comissió Tècnica d’Avaluació ha de fer pú
blics el dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per 
la base sisena amb una antelació mínima de dos dies.» 

Concurs per a proveir temporalment el 
lloc de treball de tècnic o tècnica de 
coordinació de la producció de publi
cacions del Departament d’Edicions 
del Parlament 
Tram. 500-00007/08 

Convocatòria 
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.04.2007 

CONVOCATÒRIA 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 
d’abril de 2007, convoca un concurs per a proveir tem
poralment el lloc de treball de tècnic o tècnica de coor
dinació de la producció de publicacions del Departa
ment d’Edicions del Parlament de Catalunya, grup 
A/B, nivell 12, d’acord amb el que estableixen els ar
ticles 33, 34, 53 i 54 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, l’article 20 de 
l’Acord sobre les condicions de treball del personal del 
Parlament per als anys 2005-2008 i la normativa corres
ponent sobre la funció pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con
sisteixen a assistir el cap del Departament d’Edicions 
en la coordinació de la producció del Departament i 
exercir les competències que li delega. S’encarrega de 
la recepció, quan escaigui, i la distribució de la docu
mentació. Estableix la previsió de la producció i n’efec
tua el seguiment a fi de complir els terminis previstos. 
Vetlla per la immediatesa i la qualitat de la difusió edi
torial. Determina els criteris d’emmagatzematge dels 
suports informàtics per a optimar l’ús i el control pos
teriors dels materials emprats en les tasques de produc
ció. Coordina, d’acord amb les directrius del cap del 
Departament, el personal de l’Àrea de Publicacions 
Oficials per assegurar la bona marxa i la productivitat 
dels processos de preimpressió i postedició. 

BASES 

1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcio
nari, interí o contractat que presta serveis al Parlament 
de Catalunya en un nivell igual o inferior al del lloc de 
treball a proveir i que compleix els requisits següents: 

4.90.10. 

a) Tenir el títol de doctor, de llicenciat, d’enginyer, d’ar
quitecte o equivalent o el títol d’enginyer tècnic, de 
diplomat universitari de primer cicle, d’arquitecte tèc
nic, de formació professional de tercer grau o equiva
lent. 

b) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català 
(C) o un altre d’equivalent, que ha d’acreditar en el 
decurs del procediment. 

2. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 

1. Les persones interessades han de presentar la sol·li
citud corresponent al Registre del Parlament de Catalu
nya mitjançant la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un mo
del normalitzat els exemplars del qual són a disposició 
de les persones interessades al Departament de Recur
sos Humans del Parlament de Catalunya. 

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir. 

c) La documentació acreditativa de la titulació requeri
da i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats 
per la Comissió Tècnica d’Avaluació d’acord amb el 
barem establert per la base 7. 

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 4.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objec
te de valoració, tal com assenyala la base 4.2. 

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del 
nivell de suficiència de català (C) o un altre d’equiva
lent, d’acord amb el que estableix el Decret 161/2002, 
de l’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del 
català i l’aranès en els processos de selecció de perso
nal i de provisió de llocs de treball de les administraci
ons públiques de Catalunya. 

f) Una memòria redactada pel candidat o candidata 
d’acord amb les especificacions contingudes en la base 
7.2. 

2. El fet de no presentar el currículum implica que l’òr
gan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte de 
la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir en 
compte els mèrits no acreditats documentalment. 

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

La sol·licitud per a prendre part en el concurs i la docu
mentació que l’acompanyi s’han d’adreçar a la Direc
ció de Govern Interior i es poden presentar, fins al dia 
4 de maig de 2007, al Registre del Parlament de Cata
lunya. 

4. ACREDITACIÓ DELS MÈRITS 

1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini. 
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2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjan
çant els certificats corresponents. Es pot substituir la 
certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol al
tre mitjà admès en dret. 

3. Els certificats esmentats per la base 4.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de 
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del 
Parlament de Catalunya. 

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada. 

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que 
correspongui, en el supòsit d’altres mèrits. 

5. COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ 

La Comissió Tècnica d’Avaluació és formada per: 

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la 
cap del Departament de Recursos Humans. 

b) El cap del Departament d’Edicions. 

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una 
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de la 
seva especialització, tenint en compte les funcions del 
lloc de treball a proveir. 

6. PROCEDIMENT D’ACTUACIONS 

1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elabo
rar i fer pública, d’acord amb el que estableixen les 
bases 6.4 i 6.5, en el termini de quinze dies, la llista de 
persones admeses i excloses, amb la indicació de si 
resten exemptes o no de fer la prova de llengua catala
na, i també dels motius d’exclusió, si escau. 

2. La Comissió Tècnica d’Avaluació, en el termini de 
cinc dies d’ençà de la publicació de la llista de perso
nes admeses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora 
i el lloc per a fer la prova o les proves de coneixement 
suficient de la llengua catalana, per als candidats que no 
l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos 
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no 
apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que establei
xen les bases 6.4 i 6.5. 

3. La Comissió Tècnica d’Avaluació, en el termini d’un 
mes d’ençà de la publicació de la llista de persones 
admeses i excloses, ha d’elaborar una relació ordena
da dels candidats admesos a la convocatòria, amb les 
puntuacions atorgades, la qual es fa pública al tauler 
d’anuncis del Parlament. 

4. Totes les comunicacions i les notificacions derivades 
d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
que es publiquin també en el BOPC, d’acord amb el 
que estableixin aquestes bases. 

5. La valoració del concurs i, si escau, de la prova de 
coneixements de llengua catalana es fan públiques, als 
efectes del que estableix l’article 59.5.b de la Llei de 
l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificat per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, al tauler d’anuncis del Parla
ment de Catalunya. Amb aquesta publicació es consi
dera feta la notificació oportuna a les persones interes
sades i s’inicien els terminis als efectes dels possibles 
recursos. 

7. MÈRITS I CAPACITATS A VALORAR 

1. Primera fase. Valoració de mèrits 

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els docu
ments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la Comissió Tècnica d’Avalu
ació en dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les 
quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50 
punts, segons els criteris i els barems següents: 

a) Treball desenvolupat 

Pel treball desenvolupat, en funció de la permanència 
en cada lloc de treball i atenent en tot cas la similitud 
entre el contingut tècnic i l’especialització de les tas
ques acomplertes respecte a les pròpies del lloc de tre
ball convocat, la proximitat funcional o sectorial de les 
àrees en què els concursants prestin o hagin prestat ser-
veis respecte a l’àrea de destinació i, si escau, la proxi
mitat de nivell entre el lloc d’origen i el de destinació: 
fins a 45 punts. 

b) Antiguitat 

Pel temps de serveis prestats en el Parlament o en qual
sevol administració pública o ens públic, atenent els 
grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: 
fins a 5 punts, a raó de 0,5 punts per any complet de 
serveis. Els serveis efectivament prestats en el Parla
ment puntuen el doble que els prestats en altres admi
nistracions. Es computen els serveis efectius prestats i 
reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de 
desembre, i les disposicions concordants, tenint en 
compte que el temps de serveis prestats simultàniament 
només es pot computar una vegada. 

c) Formació i perfeccionament 

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
directament relacionades amb les funcions pròpies del 
lloc de treball convocat: fins a 10 punts. 

d) Titulacions acadèmiques 

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són relle
vants per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En 
cap cas no s’avalua la titulació requerida per a partici
par en el concurs, ni les titulacions acadèmiques de ni
vell inferior que poden conduir a l’assoliment d’altres 
titulacions de nivell superior que s’al·leguen com a 
mèrit, llevat del cas que es presenti la titulació de doc
torat, en què pot ésser valorada independentment la ti
tulació de llicenciatura i la del doctorat. 

e) Coneixement de català 

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. 

4.90.10. 

4. INFORMACIÓ 



  

      

 

54 

23 d’abril de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 60 

2. Segona fase. Memòria 

Els aspirants han d’elaborar una proposta de gestió 
sobre el contingut funcional del lloc a proveir, els ob
jectius i les fases per a assolir-los. Aquest document ha 
de tenir una extensió màxima de cinc pàgines DIN A4, 
i ha d’ésser presentat al Departament de Recursos Hu
mans, dins el termini màxim de set dies naturals a 
comptar de l’endemà de la data de finalització del ter
mini de presentació de sol·licituds. Així mateix, els can
didats han d’exposar la memòria fins a un màxim de 
trenta minuts davant la Comissió Tècnica d’Avaluació, 
sempre que aquesta ho consideri convenient, i els mem
bres de la Comissió Tècnica d’Avaluació poden efectu
ar-los les preguntes o demanar-los els aclariments que 
considerin oportuns. 

La memòria, que no té caràcter eliminatori, es valora 
amb un màxim de 15 punts. 

8. RESOLUCIÓ DEL CONCURS 

1. El concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les ca
pacitats que especifica la base 7. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció en comissió de serveis del fun
cionari o funcionària al lloc de treball convocat, amb 
les funcions descrites. En el cas que la persona propo
sada no fos funcionària de carrera, la provisió adopta el 
caràcter d’interina. 

2. L’empat en la puntuació global s’ha de dirimir, si 
escau, d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris 
següents: 

a) A favor de l’aspirant que tingui la condició de fun
cionari. 

b) Si la situació d’empat es produeix entre dos aspirants 
en igualtat de condicions laborals, a favor de qui ha 
obtingut la puntuació més alta en la valoració dels 
mèrits establerts per la base 7. 

c) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha 
obtingut la puntuació més alta, tenint en compte l’ordre 
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats 
establert per la base 7. 

3. El concurs pot ésser declarat desert. 

9. TERMINIS D’INCORPORACIÓ I DE PRESA DE POSSESSIÓ 

1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació és 
de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de 
la publicació de la resolució del concurs en el BOPC. 

2. El termini per a la presa de possessió de la nova des
tinació, que ha d’acreditar la cap del Departament de 
Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc de 
treball anterior. Si aquesta resolució comporta el rein
grés al servei actiu, el termini de presa de possessió 
s’ha de comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta. Així mateix, per causes justificades per ne
cessitats del centre gestor d’origen, que el cap o la cap 
del dit centre gestor ha de valorar en cada cas, es pot 
concedir una pròrroga de fins a deu dies. 

10. RÈGIM D’IMPUGNACIONS 

1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden interpo
sar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del 
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu
blicació o la notificació, o directament un recurs con
tenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis
trativa. 

2. Contra els actes de tràmit de la Comissió Tècnica 
d’Avaluació que decideixin directament o indirecta
ment sobre el fons de l’assumpte, que determinin la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu o que pro
dueixin indefensió o un perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims, les persones interessades poden 
interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parla
ment en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la publicació dels dits actes al tauler d’anuncis del Par
lament. 

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2007 

Imma Folchi i Bonafonte 
Secretària general 
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