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S
1.
1.10.

U

TRAMITACIONS CLOSES AMB
TEXT APROVAT O CLOSES EN LA
FORMULACIÓ
Resolucions

Resolució 40/VIII del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració de protocols de lluita
contra els maltractaments a persones grans (tram.
p. 7
250-00073/08). Adopció en comissió.
Resolució 42/VIII del Parlament de
Catalunya, per la qual es designen sis vocals del
Consell Assessor de l’Institut Català de Finances
p. 7
(tram. 284-00005/08). Adopció.
1.15.

Mocions

Moció 7/VIII del Parlament de Catalu
nya, sobre la política universitària i de recerca (tram.
p. 7
302-00027/08). Aprovació pel Ple.
Moció 8/VIII del Parlament de Catalu
nya, sobre mesures relatives al Cos de Mossos d’Es
p. 8
quadra (tram. 302-00028/08). Aprovació pel Ple.
Moció 9/VIII del Parlament de Catalu
nya, sobre el sector professional de la infermeria
p. 8
(tram. 302-00029/08). Aprovació pel Ple.
1.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política
p. 9
universitària (tram. 300-00037/08). Substanciació.
Interpel·lació al Govern sobre els crite
ris d’actuació en matèria de recerca (tram. 300
p. 9
00038/08). Substanciació.
Interpel·lació al Govern sobre la refor
ma de l’atenció primària (tram. 300-00039/08).
p. 9
Substanciació.
Interpel·lació al Govern sobre la im
plantació de la sisena hora en el sistema educatiu
p. 9
(tram. 300-00040/08). Substanciació.
Interpel·lació al Govern sobre les polí
tiques socials (tram. 300-00041/08). Substanciació. p. 9
2.
2.01.
2.01.02.

TRAMITACIONS CLOSES PER RE
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏ
MENT
Projectes i proposicions de llei i
altres propostes de norma
Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Adminis
tració ambiental (tram. 202-00006/08). Debat de
totalitat. Aprovació de l’esmena a la totalitat de de
p. 10
volució.

M

A

R

I

Proposició de llei sobre l’accés social
als gossos d’assistència per a persones amb disca
pacitat (tram. 202-00007/08). Debat de totalitat.
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució. p. 10
2.10.
2.10.25.

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

Proposta de resolució sobre la contrac
tació de persones amb discapacitat (tram. 250
p. 10
00076/08). Rebuig.
Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un institut d’ensenyament secundari a
Vacarisses (Vallès Occidental) (tram. 250-00099/
p. 10
08). Rebuig.
Proposta de resolució sobre la inclusió
del centre educatiu Montclar en la zona d’influència
d’Igualada (Anoia) (tram. 250-00101/08). Rebuig. p. 11
Proposta de resolució sobre el trans
port escolar no obligatori per als alumnes de muni
cipis de l’Alt Penedès que tenen diversos nuclis de
p. 11
població (tram. 250-00109/08). Rebuig.
Proposta de resolució sobre la reduc
ció del termini per a l’atorgament del reconeixement
p. 11
de la disminució (tram. 250-00113/08). Rebuig.
Proposta de resolució sobre la situació
d’irreversibilitat dels graus definitius de discapacitat
p. 11
(tram. 250-00115/08). Rebuig.
Proposta de resolució sobre la creació
d’un observatori per a detectar situacions de risc i
d’exclusió social de les persones sense llar (tram.
p. 11
250-00145/08). Rebuig.
Proposta de resolució sobre la creació
dels protocols específics de coordinació i treball en
xarxa per a les persones sense llar (tram. 250
p. 11
00146/08). Rebuig.
Proposta de resolució sobre la detec
ció precoç de la sordesa i sobre la cobertura de les
necessitats que genera (tram. 250-00157/08). Re
p. 11
buig.
2.15.

Mocions subsegüents a interpel·la
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre els criteris i les polítiques en matèria
p. 12
de gent gran (tram. 302-00026/08). Rebuig.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el pas del tren d’alta velocitat per
Barcelona (tram. 302-00030/08). Rebuig.
3.
3.01.
3.01.01.

TRAMITACIONS EN CURS
Projectes i proposicions de llei i
altres propostes de norma
Projectes de llei

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

p. 12

Projecte de llei de contractes de con
reu (tram. 200-00006/08). Pròrroga del termini per
a proposar compareixences.
Projecte de llei del Consell de la Cultura i de les Arts de Catalunya (tram. 200-00010/08).
Pròrroga del termini per a proposar compareixen
ces.
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).
Pròrroga del termini per a proposar compareixen
ces.
Projecte de llei de reforma de l’Institut
Català de la Salut (tram. 200-00012/08). Tinguda de
les compareixences. Termini esmenes a l’articulat.
Projecte de llei de l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 200-00013/08). Debat
de totalitat. Tramesa a la Comissió. Termini per a
proposar compareixences.
Projecte de llei del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (tram. 200-00016/08).
Ponència per a elaborar l’Informe. Informe de la
Ponència de la Comissió.
Projecte de llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2007 (tram. 200
00018/08). Debat de totalitat. Rebuig de les esmenes a la totalitat. Comissions en què s’han de tra
mitar les esmenes a la totalitat de les seccions.
Projecte de llei de mesures fiscals i fi
nanceres (tram. 200-00019/08). Debat de totalitat.
Tramesa a la Comissió. Termini per a proposar
compareixences. Rebuig de les esmenes a la tota
litat.
3.10.
3.10.25.

p. 13

p. 13

p. 13

p. 13

p. 14

p. 15

p. 25

p. 26

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

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

SUMARI

p. 12

p. 26

Proposta de resolució sobre la col·la
boració de les comunitats catalanes de la zona de
Frankfurt en la Fira Internacional del Llibre (tram.
250-00170/08). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.

p. 26

Proposta de resolució sobre els pisos
amb sobreocupació (tram. 250-00172/08). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes.

p. 26

Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge de Castellbell i el Vilar - Sant Vicenç de Castellet fins a l’acabament de les obres de
la carretera C-55 (tram. 250-00173/08). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes.

p. 27

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de les bonificacions per als usuaris del peatge
de les Fonts de l’autopista C-16 (tram. 250-00174/
08). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

p. 27

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la carretera TV-7211, entre Reus i
Constantí (tram. 250-00178/08). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

p. 27

Proposta de resolució sobre la política
antiterrorista del Govern de l’Estat (tram. 250
00181/08). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.

p. 27

Proposta de resolució sobre la millora
de les freqüències de pas a les estacions de la línia de rodalia C-4 en el tram comprès entre Sant
Miquel de Guanteres - Viladecavalls i Castellbell i el
Vilar - Monistrol de Montserrat (tram. 250-00183/
08). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

p. 27

Proposta de resolució sobre els terminis d’execució de les obres d’ampliació de l’autopis
ta C-58 (tram. 250-00184/08). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes.

p. 27

Proposta de resolució sobre la posada
en marxa de l’escola d’adults de Bufalà, de Bada
lona (Barcelonès) (tram. 250-00185/08). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes.

p. 28

Proposta de resolució sobre la gestió
i l’ús de les instal·lacions elèctriques de l’enllumenat
públic (tram. 250-00188/08). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes.

p. 28

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un servei de mediació entre propietaris i llo
gaters d’habitatges (tram. 250-00189/08). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes.

p. 28

Proposta de resolució sobre la trame
sa de correspondència per mitjans electrònics
(tram. 250-00190/08). Pròrroga del termini de pre
sentació d’esmenes.

p. 28

Proposta de resolució sobre les diferències de rendiment en la promoció al segon cicle
d’educació secundària en funció del sexe (tram.
250-00191/08). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.

p. 28

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un pla de modernització de les oficines de treball de la Generalitat (tram. 250-00193/08). Pròrro
ga del termini de presentació d’esmenes.

p. 28

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). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

p. 29

Proposta de resolució sobre l’accés al
Cos de Mossos d’Esquadra dels aspirants procedents dels cossos i les forces de seguretat de l’Es
tat (tram. 250-00195/08). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes.

p. 29
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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). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.
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). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes.
Proposta de resolució sobre el port de
les Cases d’Alcanar, a Alcanar (Montsià) (tram.
250-00198/08). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.
Proposta de resolució sobre la creació
dels jutjats de primera instància i instrucció de Sant
Cugat del Vallès (Vallès Occidental) (tram. 250
00199/08). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.
Proposta de resolució sobre la rehabi
litació del campanar de l’església de Sant Jaume,
a Creixell (Tarragonès) (tram. 250-00200/08). Pròr
roga del termini de presentació d’esmenes.
Proposta de resolució sobre la progra
mació televisiva de la franja horària infantil (tram.
250-00201/08). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes.

cions Esportives Catalanes (tram. 250-00216/08).
Presentació.
3.15.
p. 29

p. 36

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la política universitària i de recerca
(tram. 302-00027/08). Esmenes presentades.

p. 36

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el desplegament dels Mossos d’Es
quadra (tram. 302-00028/08). Esmenes presentades.

p. 37

p. 29

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el sector professional de la inferme
ria (tram. 302-00029/08). Esmenes presentades.

p. 38

p. 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el pas del tren d’alta velocitat per
Barcelona (tram. 302-00030/08). Esmenes presen
tades.

p. 38

p. 29

p. 29

4.
4.40.
p. 30

p. 30

Proposta de resolució sobre la creació
d’un jutjat mercantil en el partit judicial de Terrassa
(Vallès Occidental) (tram. 250-00203/08). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes.

p. 30

Proposta de resolució sobre una con
vocatòria de beques per a cicles formatius adreça
da a persones de zones de baixa densitat de pobla
ció (tram. 250-00211/08). Presentació.
Proposta de resolució sobre la convo
catòria de la provisió de llocs de treball de coman
dament, singulars i de lliure designació de l’Admi
nistració de la Generalitat (tram. 250-00212/08).
Presentació.
Proposta de resolució sobre la planifi
cació i el dimensionament dels recursos humans,
l’oferta pública d’ocupació i les convocatòries de
selecció de personal al servei de l’Administració de
la Generalitat (tram. 250-00213/08). Presentació.

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

Situació de compatibilitat o d’incompa
tibilitat de diputats (tram. 234-00015/08).
4.53.
4.53.05.

p. 39

Sessions informatives i comparei
xences
Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del direc
tor general de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió amb relació a la Proposició de llei de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram.
352-00139/08). Sol·licitud.

p. 39

Proposta de compareixença del presi
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb
relació a la Proposició de llei de la Corporació Ca
talana de Mitjans Audiovisuals (tram. 352-00140/
08). Sol·licitud.

p. 40

p. 30

Proposta de compareixença de repre
sentants de Teleespectadors Associats de Catalu
nya amb relació a la Proposició de llei de la Corpo
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram.
352-00141/08). Sol·licitud.

p. 40

p. 31

Proposta de compareixença del direc
tor general de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió amb relació a la Proposició de llei de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram.
352-00142/08). Sol·licitud.

p. 40

p. 32

Proposta de compareixença del presi
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb
relació a la Proposició de llei de la Corporació Ca
talana de Mitjans Audiovisuals (tram. 352-00143/
08). Sol·licitud.

p. 40

Sol·licitud de compareixença dels
membres de la Junta Directiva de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya davant la
Comissió de Benestar i Immigració perquè presen
tin els treballs i les conclusions del 1r Congrés del
Tercer Sector Social de Catalunya (tram. 356
00057/08). Acord sobre la sol·licitud.

p. 40

p. 30

Proposta de resolució sobre la publi
cació de la relació de llocs de treball del personal
funcionari, laboral i eventual de l’Administració de
la Generalitat (tram. 250-00214/08). Presentació.

p. 33

Proposta de resolució sobre la gestió
del conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
(tram. 250-00215/08). Presentació.

p. 34

Proposta de resolució sobre la subvenció de la Generalitat a la Plataforma Pro Selec

Mocions subsegüents a interpel·la
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre els criteris i les polítiques en matèria
de gent gran (tram. 302-00026/08). Esmenes pre
sentades.

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). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

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). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.

p. 35

Sol·licitud de compareixença de Josep
Borrell Fontelles, expresident del Parlament Euro
peu, davant la Comissió d’Acció Exterior i de la
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Unió Europea perquè faci una valoració de la seva
presidència (tram. 356-00058/08). Acord sobre la
sol·licitud.
Sol·licitud de compareixença de Javier
Elzo, catedràtic de sociologia de la Universitat de
Deusto, davant la Comissió d’Educació i Universi
tats perquè informi sobre l’estudi de joventut i segu
retat a Catalunya (tram. 356-00060/08). Acord so
bre la sol·licitud.
Sol·licitud de compareixença de Bernat
Joan i Marí, diputat al Parlament Europeu per Es
querra Republicana de Catalunya, davant la Comis
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè faci
una valoració de la seva tasca al Parlament Euro
peu (tram. 356-00065/08). Acord sobre la sol·licitud.
4.53.10.

Sessió informativa de la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea amb el conse
ller de la Vicepresidència sobre les línies d’actua
ció en relacions internacionals i sobre l’organigrama
de la Secretaria d’Afers Exteriors (tram. 355-00024/
08). Substanciació.
Sessió informativa del conseller de la
Vicepresidència davant la Comissió d’Acció Exteri
or i de la Unió Europea perquè informi sobre l’actu
ació prevista al capdavant del Departament (tram.
355-00025/08). Substanciació.
Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb els conse
llers d’Interior, Relacions Institucionals i Participa
ció i de Medi Ambient i Habitatge sobre les actua
cions del Govern en matèria de prevenció i extinció
d’incendis, especialment pel que fa a la campanya
per a l’estiu del 2007 (tram. 355-00031/08). Sol·lici
tud i tramesa a la Comissió.

p. 41

p. 41

p. 41

p. 41

p. 41

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

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). Substanciació.

p. 42

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). Substanciació.

p. 42

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). Subs
tanciació.

p. 42

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). Substan
ciació.

p. 42

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). Substan
ciació.

SUMARI

p. 41

Sessions informatives i comparei
xences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea amb el conse
ller de la Vicepresidència sobre les línies d’actua
ció en matèria d’afers exteriors (tram. 355-00021/
08). Substanciació.

4.53.15.

p. 40

p. 42

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). Substanciació.

p. 42

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). Substanciació.

p. 42

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). Substanciació.

p. 42

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).
Substanciació.

p. 43

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). Subs
tanciació.

p. 43

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). Substanciació.

p. 43

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). Substanciació.

p. 43

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). Substanciació.

p. 43

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). Substanciació.

p. 43

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). Substanciació.

p. 43

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).
Substanciació.

p. 43

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

p. 44

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).
Substanciació.

p. 44

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). Substanciació.

p. 44
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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). Substanciació.
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). Substanciació.
Compareixença de Josep Borrell
Fontelles, expresident del Parlament Europeu, da
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Euro
pea perquè faci una valoració de la seva presidèn
cia (tram. 357-00028/08). Acord de tenir la sessió
de compareixença.
Compareixença de Bernat Joan i Marí,
diputat al Parlament Europeu per Esquerra Repu
blicana de Catalunya, davant la Comissió d’Acció
Exterior i de la Unió Europea perquè faci una valo
ració de la seva tasca al Parlament Europeu (tram.
357-00029/08). Acord de tenir la sessió de compa
reixença.
Compareixença de Javier Elzo, cate
dràtic de sociologia de la Universitat de Deusto,
davant la Comissió d’Educació i Universitats perquè
informi sobre l’estudi de joventut i seguretat a Ca
talunya (tram. 357-00030/08). Acord de tenir la ses
sió de compareixença.
4.70.
4.70.01.

4.70.10.
p. 44

Informe del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre l’observança del pluralisme en la
televisió i la ràdio corresponent al febrer del 2007
(tram. 337-00014/08). Presentació.
4.87.

p. 44

p. 44

4.87.30.

p. 45

p. 45

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

Recurs d’inconstitucionalitat 8045/
2006, interposat per més de cinquanta diputats del
Grup Parlamentari Popular del Congrés dels Dipu
tats contra determinats articles de la Llei orgànica
6/2006, del 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’au
tonomia de Catalunya (tram. 385-00001/07). Inter
locutòria del Tribunal Constitucional que desestima
la recusació del magistrat Rodríguez-Zapata.
4.90.
4.90.10.

p. 44

Altres comunicacions

p. 46

Règim interior
Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capaci
tats per a la provisió definitiva del lloc de cap de
l’Àrea de Parc Mòbil del Departament d’Infraes
tructures, Equipaments i Seguretat (tram. 500
00004/08). Adscripció definitiva.

p. 49

Eleccions del Consell de Personal del
Parlament de Catalunya. Proclamació dels mem
bres del Consell de Personal.

p. 50

Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern, i d’altres
òrgans
Composició del Govern, delegaci
ons de funcions i encàrrecs de
despatx

Encàrrec del despatx del conseller
d’Educació a la consellera de Salut (tram. 330
00010/08). Coneixement.

p. 45

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.

1.10.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

Resolució 42/VIII del Parlament de Ca
talunya, per la qual es designen sis
vocals del Consell Assessor de l’Insti
tut Català de Finances

RESOLUCIONS

Tram. 284-00005/08

Adopció: Ple del Parlament
Resolució 40/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’elaboració de proto
cols de lluita contra els maltracta
ments a persones grans
Tram. 250-00073/08

Adopció: Comissió de Benestar i Immi
gració
Sessió núm. 5, 26.04.2007, DSPC-C 91

COMISSIÓ DE BENESTAR I IMMIGRACIÓ
La Comissió de Benestar i Immigració, en sessió tingu
da el dia 26 d’abril de 2007, ha estudiat el text de la
Proposta de resolució sobre la confecció de protocols
de detecció i intervenció en casos de maltractament a la
gent gran (tram. 250-00073/08), presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, i l’esmena pre
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
5565).

Sessió núm. 14, 03.05.2007, DSPC-P 18

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 3 de maig
de 2007, d’acord amb l’article 26 del Decret legislatiu
4/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Institut Català de Finances i l’arti
cle 22 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures
fiscals i administratives, ha adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya designa Georgina Arderiu i
Munill, Joan Cals Güell, Joan Costa i Font, Emilio
Álvarez Pérez-Bedia, Josep Canal Codina i Almudena
Semur Correa vocals del Consell Assessor de l’Institut
Català de Finances.
Palau del Parlament, 3 de maig de 2007
El secretari segon
Antoni Castellà i Clavé

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent
RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya:

1.15.

a. Reconeix la tasca duta a terme per la Comissió Tèc
nica que va crear la Comissió de Seguiment del Proto
col de Lluita contra els Maltractaments, a la demarca
ció de Girona, per a l’elaboració del Protocol de lluita
contra els maltractaments a persones grans.
b. Insta el Govern a continuar la tasca de coordinació i
impuls dels treballs de la Comissió de Seguiment del
Protocol de Lluita contra els Maltractaments en l’àm
bit de les persones grans i a estudiar la possibilitat de
generalitzar aquests treballs a tot el territori català.
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2007
La secretària
Laura Massana i Mas

La presidenta de la Comissió
Marta Cid i Pañella

MOCIONS

Moció 7/VIII del Parlament de Catalu
nya, sobre la política universitària i de
recerca
Tram. 302-00027/08

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 14, 03.05.2007, DSPC-P 18

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 3 de maig
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 universitària i de recerca (tram.
302-00027/08), presentada pel diputat Antoni Castellà
i Clavé, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci
alistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Es
querra Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 10277).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
1.10.
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MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir la presència del Comissionat per a Univer
sitats i Recerca en les sessions del Govern, d’acord amb
l’article 10.2 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Ad
ministració de la Generalitat de Catalunya.
b) Presentar-li el pla d’actuació relatiu a infraestructu
res i equipaments científics, durant el període de sessi
ons actual.

c) Continuar la negociació iniciada per a regular la se
gona activitat dels agents del Cos de Mossos d’Esqua
dra i, fins que no se n’acordi la regulació definitiva,
aplicar mesures transitòries similars a les d’altres cos
sos o forces de seguretat.
Palau del Parlament, 3 de maig de 2007
El secretari quart
Rafel Luna i Vivas

c) Presentar-li el pla d’actuació relatiu als centres de
recerca, i en concret als contractes programa, durant el
període de sessions actual.

Moció 9/VIII del Parlament de Catalu
nya, sobre el sector professional de la
infermeria

Palau del Parlament, 3 de maig de 2007
El secretari tercer
Jordi Miralles i Conte

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Tram. 302-00029/08

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 14, 03.05.2007, DSPC-P 18

Moció 8/VIII del Parlament de Catalu
nya, sobre mesures relatives al Cos de
Mossos d’Esquadra
Tram. 302-00028/08

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 14, 03.05.2007, DSPC-P 18

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 3 de
maig de 2007, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el desplegament dels Mossos d’Esquadra
(tram. 302-00028/08), presentada pel diputat Jaume
Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 10241).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 3 de maig
de 2007, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre el sector professional de la infermeria (tram.
302-00029/08), presentada per la diputada M. Assump
ció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parla
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10278).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer públiques, en el termini d’un any, les dades de les
plantilles d’infermeria i les ràtios actualitzades en
l’atenció primària, a més de les dades de contingents
d’infermeria per especialitats en els hospitals d’aguts.

Segon. El Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya,
amb competències amb relació al Cos de Mossos d’Es
quadra i a les policies locals.

b) Elaborar, en el termini més breu possible, no supe
rior a divuit mesos, juntament amb el Consell de la Pro
fessió d’Infermeria, òrgan consultiu i de participació
activa dels professionals d’infermeria –col·legis profes
sionals, associacions científiques i professionals, repre
sentants de l’àmbit de la docència i sindicats–, atesa la
complexitat i l’especialització creixent de la dita profes
sió, un pla de recursos humans per a un període de deu
anys, les recomanacions del qual han d’ésser incorpo
rades en el Pla d’innovació de l’atenció primària i co
munitària, en els plans directors i els plans funcionals
en l’hospitalització i en el Mapa sanitari, sociosanitari
i de salut pública.

Tercer. El Programa contra la violència de gènere, en el
marc d’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra.

c) Crear, en el marc de l’Institut d’Estudis de la Salut,
el Programa d’infermeria del Departament de Salut.

b) Convocar la Junta de Seguretat de Catalunya abans
del 31 d’octubre per a promoure les actuacions neces
sàries per a millorar la seguretat ciutadana, impulsades
per la Moció 5/VIII.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2007

MOCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar impulsant:
Primer. El Consell de Seguretat de Catalunya, com a via
de participació de la societat civil en l’àmbit de la se
guretat ciutadana.

La secretària primera
Lídia Santos i Arnau

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

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual
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1.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les polí
tiques socials
Tram. 300-00041/08

Interpel·lació al Govern sobre la política universitària
Tram. 300-00037/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el dia 03.05.2007
(DSPC-P 18).

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el dia 03.05.2007
(DSPC-P 18).

Interpel·lació al Govern sobre els crite
ris d’actuació en matèria de recerca
Tram. 300-00038/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el dia 03.05.2007
(DSPC-P 18).

Interpel·lació al Govern sobre la refor
ma de l’atenció primària
Tram. 300-00039/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el dia 03.05.2007
(DSPC-P 18).

Interpel·lació al Govern sobre la im
plantació de la sisena hora en el siste
ma educatiu
Tram. 300-00040/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el dia 03.05.2007
(DSPC-P 18).

1.20.
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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

Aprovació de l’esmena a la totalitat de
devolució
2.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMA

2.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 3/1998, de la intervenció integral
de l’Administració ambiental

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 14, tinguda el
dia 03.05.2007 (DSPC-P 18), ha aprovat l’esmena a la
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le
gislativa resta rebutjada.

Tram. 202-00006/08

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

Debat de totalitat: Ple del Parlament

2.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Sessió núm. 14, tinguda el dia 03.05.2007 (DSPC-P 18)
Proposta de resolució sobre la con
tractació de persones amb discapaci
tat
Tram. 250-00076/08

Aprovació de l’esmena a la totalitat de
devolució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 14, tinguda el
dia 03.05.2007 (DSPC-P 18), ha aprovat l’esmena a la
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le
gislativa resta rebutjada.

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

Debat de totalitat: Ple del Parlament

Sessió núm. 14, tinguda el dia 03.05.2007 (DSPC-P 18)

2.01.02.
2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració
en la sessió núm. 5, tinguda el dia 26.04.2007 (DSPC
C 91).

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un institut d’ensenyament
secundari a Vacarisses (Vallès Occi
dental)
Tram. 250-00099/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats
en la sessió núm. 4, tinguda el dia 27.04.2007 (DSPC
C 95).
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Proposta de resolució sobre la inclu
sió del centre educatiu Montclar en la
zona d’influència d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-00101/08

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

Rebuig
Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats
en la sessió núm. 4, tinguda el dia 27.04.2007 (DSPC
C 95).

Proposta de resolució sobre el trans
port escolar no obligatori per als alum
nes de municipis de l’Alt Penedès que
tenen diversos nuclis de població
Tram. 250-00109/08

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració
en la sessió núm. 5, tinguda el dia 26.04.2007 (DSPC
C 91).

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

Rebuig
Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats
en la sessió núm. 4, tinguda el dia 27.04.2007 (DSPC
C 95).

Proposta de resolució sobre la reduc
ció del termini per a l’atorgament del
reconeixement de la disminució
Tram. 250-00113/08

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració
en la sessió núm. 5, tinguda el dia 26.04.2007 (DSPC
C 91).

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

Rebuig
Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració
en la sessió núm. 5, tinguda el dia 26.04.2007 (DSPC
C 91).

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració
en la sessió núm. 5, tinguda el dia 26.04.2007 (DSPC
C 91).

Proposta de resolució sobre la situa
ció d’irreversibilitat dels graus defini
tius de discapacitat
Tram. 250-00115/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració
en la sessió núm. 5, tinguda el dia 26.04.2007 (DSPC
C 91).

2.10.25.
2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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2.15.

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre els criteris i les políti
ques en matèria de gent gran
Tram. 302-00026/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 14,
tinguda el dia 03.05.2007 (DSPC-P 18).

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 de Convergència i Unió
(reg. 10153).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el pas del tren d’alta ve
locitat per Barcelona
Tram. 302-00030/08

Finiment del termini: 04.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2007.

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 14,
tinguda el dia 03.05.2007 (DSPC-P 18).
Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Mixt (reg. 10296).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 07.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 10134) i Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió (reg. 10153).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2
dies hàbils (del 04.05.2007 al 07.05.2007).
Finiment del termini: 08.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2007.

2.15.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 10318).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia
hàbil, última.
Finiment del termini: 09.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.

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

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 10152).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3
dies hàbils (del 02.05.2007 al 04.05.2007).
Finiment del termini: 07.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2007.

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

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 10152).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 02.05.2007 al 08.05.2007).
Finiment del termini: 09.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2007.

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

Tinguda de les compareixences d’organit
zacions i grups socials

COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS
– Compareixença del director general de la Unió Cata
lana d’Hospitals amb relació al Projecte de llei de refor
ma de l’Institut Català de la Salut (tram. 353-00044/08).
Comissió de Salut, el 27.04.2007.

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

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 10152).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.05.2007 al 08.05.2007).
Finiment del termini: 09.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2007.

– 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).
Comissió de Salut, el 26.04.2007.
– 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). Comissió de Salut, el
26.04.2007.
– 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). Comissió de Salut, el 26.04.2007.
– 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). Comissió de Salut, el 26.04.2007.
– 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). Comissió de Salut, el 26.04.2007.
– Compareixença de representants del Secretariat Au
tonòmic de Catalunya del Sindicat d’Infermeria SATSE
amb relació al Projecte de llei de reforma de l’Institut
3.01.01.
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Català de la Salut (tram. 353-00050/08). Comissió de
Salut, el 26.04.2007.

reforma de l’Institut Català de la Salut (tram. 353
00063/08). Comissió de Salut, el 26.04.2007.

– 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). Comissió de Salut, el 26.04.2007.

– 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). Co
missió de Salut, el 27.04.2007.

– 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). Comissió de Salut, el
26.04.2007.
– 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). Comissió de Salut, el
26.04.2007.
– 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). Comissió de Salut, el 26.04.2007.
– 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). Comissió de Salut, el 26.04.2007.
– 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). Comissió de Salut, el 26.04.2007.

Termini de presentació d’esmenes a l’ar
ticulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies
hàbils (del 08.05.2007 al 17.05.2007).
Finiment del termini: 18.05.2007, 9:30 hores.

Projecte de llei de l’Institut Català In
ternacional per la Pau
Tram. 200-00013/08

Debat de totalitat: Ple del Parlament

Sessió núm. 14, tinguda el dia 03.05.2007 (DSPC-P 18)

– 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). Comissió de Salut, el 26.04.2007.
– 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). Comissió de Salut, el 26.04.2007.
– 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). Comissió de Salut, el
26.04.2007.
– Compareixença de representants del Col·legi Oficial
de Diplomats en Infermeria de Lleida amb relació al
Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la
Salut (tram. 353-00060/08). Comissió de Salut, el
26.04.2007.
– Compareixença de representants del Col·legi Oficial
de Diplomats en Infermeria de Girona amb relació al
Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la
Salut (tram. 353-00061/08). Comissió de Salut, el
26.04.2007.
– Compareixença de representants del Col·legi Oficial
de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de
Catalunya amb relació al Projecte de llei de reforma de
l’Institut Català de la Salut (tram. 353-00062/08). Co
missió de Salut, el 26.04.2007.
– Compareixença de representants de la Coordinadora
d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de llei de
3.01.01.
3. TRAMITACIONS EN CURS

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 08.05.2007 al 14.05.2007).
Finiment del termini: 15.05.2007, 9:30 hores.
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Parlament, han designat ponent relatora Montserrat
Capdevila i Tatché.

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

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS
La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el
dia 25 d’abril de 2007, ha nomenat la ponència que ha
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i les esmenes
presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els concor
dants del Reglament del Parlament. La Ponència és in
tegrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Ha assessorat la Ponència el lletrat Ismael E. Pitarch i
Segura i l’assessor lingüístic Enric Tudó i Rialp, i l’ha
assistida el gestor parlamentari Eduard Principal i Galí.
Després d’estudiar el Projecte de llei del Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del
Reglament del Parlament, la Ponència ha establert l’In
forme següent:

PROJECTE DE LLEI DEL DIARI OFICIAL DE LA GENERALI
TAT DE CATALUNYA
TRAM. 200-00016/08

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Pilar Pifarré i Matas

ARTICLE 1

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

TEXT PRESENTAT

Montserrat Capdevila i Tatché

ARTICLE 1. CONTINGUT

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya

1. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en
endavant DOGC) és el mitjà de publicació oficial de les
lleis de Catalunya i de les normes, les disposicions de
caràcter general, els acords, les resolucions, els edictes,
les notificacions, els anuncis i els altres actes del Go
vern i de l’Administració de la Generalitat, així com
d’altres organismes o administracions públiques, i par
ticulars, quan així estigui previst a l’ordenament jurídic.

Patrícia Gomà i Pons
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
M. Belén Pajares Ribas
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
Lluís Postigo i García
Grup Mixt
Albert Rivera i Díaz
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2007
El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Pere Aragonès i García
Núria de Gispert i Català

2. També es publiquen al DOGC els documents de les
administracions públiques i els particulars d’inserció
voluntària, d’acord amb les previsions d’aquesta Llei i
la normativa que la desplegui.
3. Els documents publicats al DOGC digital tenen la
consideració d’oficials i autèntics.
4. La data de publicació consta a la capçalera del
DOGC i determina el còmput de l’entrada en vigor de
les normes i de l’efectivitat i terminis dels actes admi
nistratius i altres actes.
ESMENES PRESENTADES

Informe de la Ponència de la Comissió
d’Afers Institucionals

1
A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS
Les diputades Pilar Pifarré i Matas, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió; Montserrat Capdevila i
Tatché, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi; Patrícia Gomà i Pons, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya; M. Belén
Pajares Ribas, del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, i el diputat Lluís Postigo i Garcia, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, membres de la Ponència
nomenada el dia 25 d’abril de 2007, s’han reunit al
Palau del Parlament el mateix dia 25 i, de conformitat
amb el que estableix l’article 109.4 del Reglament del

ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (24)

«Cal modificar el terme “Diari Oficial de la Generali
tat de Catalunya” pel terme “DOGC” a partir de l’art.
1.2 fins el que resta de Llei, amb coherència amb l’ar
ticle 1.1 quan ens diu “1. El Diari Oficial de la Gene
ralitat de Catalunya (en endavant DOGC)”; amb ex
cepció de l’article 5, que es mantindrà de la següent
manera «. la denominació “Diari Oficial de la Genera
litat de Catalunya”».
3.01.01.
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APARTAT 1

2

del format digital, que n’és el prototip i el garant de la
seva autenticitat i dels seus efectes jurídics.
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (5)

«1. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en
endavant, DOGC) és el mitjà de publicació oficial de
les lleis de Catalunya i de les normes, les disposicions
de caràcter general, els acords, les resolucions, els edic
tes, les notificacions, els anuncis i els altres actes del
Parlament de Catalunya, del Govern i de l’Administra
ció de la Generalitat, i de l’Administració de Justícia,
així com d’altres òrgans, organismes o administracions
públiques, i particulars, quan així estigui previst a l’or
denament jurídic.»
APARTAT 2

3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (6)

2. El DOGC és un servei públic d’accés universal i gra
tuït.
3. L’edició digital del DOGC se sotmet al principi de
continuïtat. No obstant això, si incidències greus de
caràcter tècnic i general afecten la xarxa i ocasionen la
impossibilitat d’accedir al DOGC digital a través
d’internet, l’Administració de la Generalitat, d’acord
amb l’article 10, ha de posar a disposició pública còpies
de les imatges de pàgina del DOGC que conté els do
cuments autèntics.
4. L’òrgan gestor del DOGC garanteix l’autenticitat i la
integritat de tots els continguts del DOGC editats
digitalment i la confidencialitat en els accessos a
aquests continguts.
5. Prèvia comunicació de l’òrgan competent, es pot li
mitar l’accés a les dades de caràcter estrictament perso
nal quan hagi transcorregut el termini d’exposició pú
blica previst a la norma que n’exigeix la publicació.
ESMENES PRESENTADES
TÍTOL DE L’ARTICLE

4

«2. Els documents publicats en el DOGC han de tenir
format de text, gràfic, d’imatge o qualsevol altre sus
ceptible de ser digitalitzat i que sigui idoni per comu
nicar.»

ESMENA NÚM. 4
De modificació tècnica
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (7)

«Article 3. Principis, format d’edició i garanties»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

APARTAT 1

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 1, 2 i 3.

5
ARTICLE 2
TEXT PRESENTAT
ARTICLE 2. FINALITAT
El DOGC és l’instrument de la Generalitat de Catalu
nya que garanteix els principis constitucionals de publi
citat de les normes i de seguretat jurídica.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

ARTICLE 3
TEXT PRESENTAT
ARTICLE 3. FORMAT D’EDICIÓ I GARANTIES
1. El DOGC s’edita oficialment en format digital acces
sible per internet al web ubicat a l’adreça electrònica
que el Govern de la Generalitat determini. Les eventu
als edicions o reproduccions en suports físics deriven
3.01.01.
3. TRAMITACIONS EN CURS

ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (8)

«1. El DOGC s’edita oficialment en format digital ac
cessible a través de les xarxes i canals de comunicació
electrònica i de les adreces i portals d’aquesta natura
lesa que el Govern determini, d’acord amb criteris de
divulgació multicanal i d’interoperabilitat. Les eventu
als edicions o reproduccions en suports físics deriven
del format digital, que n’és el prototip i el garant de la
seva autenticitat i dels seus efectes jurídics.»
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ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena

«[...] Les eventuals edicions [...]»
ARTICLE 5
APARTAT 2

7

TEXT PRESENTAT
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (9)

«2. El DOGC és un servei públic d’accés universal i
gratuït. Es garanteix el dret dels ciutadans a accedir
gratuïtament als documents publicats al DOGC i a la
base de dades que en faciliti la cerca.»

ARTICLE 5. ESTRUCTURA DEL DOGC
L’estructura de l’edició del DOGC s’ha de regular per
reglament. A la capçalera hi figura com a mínim el se
nyal de la Generalitat de Catalunya i la denominació
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
ESMENES PRESENTADES

10

APARTAT 5

8

ESMENA NÚM. 8
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

ESMENA NÚM. 10
De modificació tècnica
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (11)

«L’estructura de l’edició del DOCG s’ha d’establir per
reglament. A la [...]»

«[...] de l’òrgan competent, es limitaran l’accés [...]»
ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

9

ESMENA NÚM. 9
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (10)

11

ESMENA NÚM. 11
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (3)

«[...] i la denominació “Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya” a més de la data de la publicació i el
número de butlletí.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 10 i 11

«6. Informaran el DOGC digital els principis generals
següents:
a) Neutralitat tecnològica.

CAPÍTOL II. PROCEDIMENTS DE PUBLICACIÓ

b) Adaptació al progrés de la tècnica.

ARTICLE 6

c) Usabilitat i accessibilitat.

TEXT PRESENTAT

d) Qualitat i responsabilitat.»

ARTICLE 6. UTILITZACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 4, 5,
6, 7, 8 i 9

ARTICLE 4
TEXT PRESENTAT
ARTICLE 4. LLENGUA DE PUBLICACIÓ
El DOGC digital s’edita oficialment en versió catalana
i castellana, i les disposicions i els actes que afecten
exclusivament la Vall d’Aran s’hi publiquen també en
versió aranesa.

1. El Govern i l’Administració de la Generalitat han
d’impulsar la utilització dels mitjans electrònics en la
tramesa dels documents a publicar en el DOGC i en la
prestació dels serveis del DOGC, garantint en tot cas
l’autenticitat, integritat, conservació i la recepció per la
persona destinatària dels documents en les seves diver
ses tipologies.
2. La gestió dels documents que es publiquen en el
DOGC es basa en les transmissions electròniques amb
signatura electrònica reconeguda i la seva constància en
el registre telemàtic habilitat a l’efecte.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena
3.01.01.
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ARTICLE 7
TEXT PRESENTAT
ARTICLE 7. OBLIGACIÓ DE PUBLICAR
1. Es publiquen en el DOGC les lleis de Catalunya, les
disposicions i els actes del Govern, de les diverses Ad
ministracions públiques i de l’Administració de justícia
que hi hagin de ser inserits en virtut d’una disposició
legal o reglamentària, siguin d’inserció obligatòria o
voluntària, així com els altres actes o anuncis que aque
lles administracions hi remetin, sense perjudici del rè
gim econòmic establert al capítol III.
L’ordre d’inserció correspon a l’òrgan del Parlament,
del Govern o de l’Administració que tingui atribuïda
aquesta competència i ha de ser acomplerta sempre que
es donin els requisits establerts en aquesta Llei i en les
disposicions que la despleguin.
2. Els anuncis particulars també s’han d’inserir en el
DOGC en els supòsits en què així ho estableixi la nor
mativa d’aplicació.
ESMENES PRESENTADES

La publicació de les disposicions i actes administrati
us es fa en la forma que determini el desplegament re
glamentari d’aquesta Llei.
3. Llevat que es produeixin retards per causes no impu
tables als serveis del DOGC, la publicació dels docu
ments s’ha de fer en el termini màxim de quinze dies
hàbils de la recepció de l’ordre d’inserció o, si escau,
del pagament de la taxa corresponent. En el cas d’apli
cació de la taxa d’urgència, el termini màxim de publi
cació és de tres dies.
Els documents rebuts en els serveis del DOGC tenen
caràcter reservat, i no se’n pot facilitar informació prè
via a la publicació, excepte si hi ha autorització expres
sa del remitent.
4. Si algun document es publica amb errades que n’al
terin o modifiquin el contingut, s’ha de reproduir cor
rectament en la seva totalitat o en la part necessària.
Si l’errada és atribuïble als serveis del DOGC, la cor
recció d’errada s’ha de publicar per iniciativa del ma
teix Diari Oficial. En un altre cas, la correcció l’ha de
redactar i trametre l’organisme o càrrec emissor. En tots
els casos, la publicació de la correcció d’errades s’ha de
fer tan bon punt es detecten o es comuniquen.

APARTAT 1

12

ESMENA NÚM. 12
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (12)

ESMENES PRESENTADES
APARTAT 1

14

«S’han de publicar al DOGC les lleis, disposicions i
actes que esmenta l’apartat 1 de l’article 1.»
APARTAT 2

13

ESMENA NÚM. 13
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (4)

«1. Els documents s’han de publicar tal com hagin es
tat lliurats pel remitent [...]»
APARTAT 3

«Els anuncis dels particulars [...]»

15
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 12 i
13.

ARTICLE 8
TEXT PRESENTAT
ARTICLE 8. PUBLICACIÓ DE DOCUMENTS
1. Els documents s’han de publicar tal com hagin estat
redactats pel remitent, i no es poden modificar llevat
que l’òrgan remitent ho autoritzi de manera fefaent.
2. La publicació en el DOGC de les lleis aprovades pel
Parlament s’ha de fer en la forma prevista a l’Estatut
d’autonomia.
3.01.01.
3. TRAMITACIONS EN CURS

ESMENA NÚM. 14
De modificació tècnica
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (13)

ESMENA NÚM. 15
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (5)

«[...] en el termini de deu dies hàbils [...]»

16

ESMENA NÚM. 16
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (14)

«3. Llevat que es produeixin retards per causes no im
putables als serveis del DOGC, la publicació dels do
cuments s’ha de fer en el termini màxim de deu dies
hàbils [...]»

Núm. 66

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

7 de maig de 2007
19

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

ESMENES PRESENTADES

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 14

APARTAT 1

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre les esmenes 15 i 16 amb la següent redacció:

PARÀGRAF SEGON

«3. Llevat que es produeixin retards per causes no im
putables als serveis del DOGC, la publicació de docu
ments en el diari oficial s’ha de fer en el termini màxim
de deu dies hàbils [...]»

17

ESMENA NÚM. 17
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (6)

«Aquesta obligació és extensiva a les entitats locals, a
les oficines d’atenció al ciutadà, les universitats cata
lanes i les biblioteques de la xarxa pública.»

ARTICLE 9
TEXT PRESENTAT
ARTICLE 9. ACREDITACIÓ DE LES PERSONES QUE ORDENEN

18

LES INSERCIONS

Les autoritats i funcionariat facultats per signar
electrònicament l’ordre d’inserció dels documents des
tinats a la publicació en el DOGC han de constar en un
registre.
Amb aquest objecte, els òrgans corresponents del Par
lament, del Govern, de les administracions públiques o
de l’Administració de justícia han d’acreditar, segons la
seva normativa específica, les persones facultades per
ordenar les insercions, així com les modificacions que
s’hi puguin produir.

ESMENA NÚM. 18
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (15)

«Aquesta obligació és extensiva a les entitats locals i a
les universitats i biblioteques públiques de Catalunya.»
APARTAT 3

19

ESMENA NÚM. 19
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (7)

«[...] i els possibles fitxers que conformen [...]»

ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 19.

ARTICLE 10

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre les esmenes 17 i 18 amb la següent redacció:

TEXT PRESENTAT
ARTICLE 10. CONSULTA,
L’EDICIÓ DEL DOGC

DISTRIBUCIÓ I CUSTÒDIA DE

1. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar la
consulta pública i gratuïta del DOGC digital. Els llocs
i les formes de consulta es determinen reglamentària
ment.
Aquesta obligació és extensiva a les entitats locals i a
les universitats públiques de Catalunya.
2. Les persones interessades poden obtenir una còpia
en paper o una descàrrega en format digital de les edi
cions del DOGC, expedides o obtingudes a través de
mitjans de la Generalitat, sens perjudici del règim eco
nòmic corresponent.

«Aquesta obligació és extensiva als ens locals, a les
oficines d’atenció als ciutadans i a les universitats i
biblioteques públiques.»

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE 11
TEXT PRESENTAT
ARTICLE 11. SUBSCRIPCIONS
El DOGC pot oferir serveis complementaris al servei
bàsic regulat a l’article 3.2. La recepció dels serveis
complementaris requereix la sol·licitud corresponent
per part de les persones interessades i l’acceptació de
les condicions que s’estableixin.

3. S’han d’adoptar les mesures de seguretat que calgui
per tal que totes les dades de caire informàtic i els pos
sibles fitxers que conformen cada edició digital del
DOGC siguin custodiats de manera que se’n garantei
xi l’arxivament, la conservació i la inalterabilitat.
Amb la mateixa finalitat s’ha de regular, si cal, el pro
cediment per a l’obtenció d’impressions en format pa
per de l’edició digital.
3.01.01.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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ESMENES PRESENTADES

ARTICLE 13
TEXT PRESENTAT

20

ESMENA NÚM. 20
De modificació tècnica
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (16)

«El DOGC pot oferir tota mena de serveis addicionals
o complementaris al servei bàsic regulat a l’article
3.2»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 20.

ARTICLE 13. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
1. L’Administració de la Generalitat i les altres admi
nistracions públiques poden subscriure convenis de
col·laboració per tal d’establir sistemes específics per a
la realització de la liquidació i pagament global de les
taxes per publicació de documents.
2. Amb la mateixa finalitat, es poden subscriure conve
nis per al pagament de les taxes corresponents a la pu
blicació d’anuncis particulars.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.
ADDICIÓ DE NOUS ARTICLES

ARTICLE 12
TEXT PRESENTAT
ARTICLE 12. TAXA DE PUBLICACIÓ D’ANUNCIS

23

ESMENA NÚM. 23
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (9)

1. La taxa de publicació d’anuncis es regula a la legis
lació sobre taxes de la Generalitat de Catalunya.

«Article 14. Accés per a persones amb discapacitat

2. Estan exemptes del pagament de la taxa els edictes
i anuncis de jutjats i tribunals, quan la inserció s’orde
na d’ofici o bé quan així ho disposa la legislació sobre
assistència jurídica gratuïta.

El DOGC serà accessible a les persones amb discapa
citat i gent gran. En aquest sentit, els punts de consul
ta de l’edició digital previstos en l’article 10.1 han de
garantir aquest accés.»

ESMENES PRESENTADES

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

APARTAT 2

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal amb l’esmena 23 amb la següent redacció:

21

ESMENA NÚM. 21
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (8)

«[...] la legislació sobre assistència jurídica gratuïta o
qualsevol altra disposició legal.»

22

ESMENA NÚM. 22
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (17)

«[...] assistència jurídica gratuïta i tots aquells altres
casos que ho determini la normativa aplicable.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccio
nal entre les esmenes 21 i 22 amb la següent redacció:
«[...] assistència jurídica gratuïta o qualsevol altra
normativa aplicable.»
3.01.01.
3. TRAMITACIONS EN CURS

«Article 14. Accés al DOGC per a persones amb disca
pacitat
El DOGC ha d’ésser accessible a les persones amb
discapacitat. Els punts de consulta de l’edició digital a
què es refereix l’article 10.1 han de garantir aquesta
accessibilitat.»

DISPOSICIONS ADDICIONALS
TEXT PRESENTAT
PRIMERA. INTEGRACIÓ DELS BUTLLETINS OFICIALS DE LES
PROVÍNCIES
1. El DOGC pot integrar els butlletins oficials de les
províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
amb l’acceptació prèvia de la diputació provincial res
pectiva.
2. Un cop feta la integració, el que disposa l’article 2
s’entén sens perjudici de la titularitat dels butlletins
oficials de les províncies.
3. A l’encapçalament del DOGC hi ha de figurar que
inclou els butlletins oficials de les províncies respecte
dels quals s’hagi produït la integració.
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ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.
TEXT PRESENTAT
SEGONA. MITJANS ELECTRÒNICS
El Govern i l’Administració de la Generalitat han
d’impulsar la innovació i millora en la tramesa dels
documents a publicar en el DOGC i en la prestació
dels seus serveis. A aquests efectes, es podran adme
tre nous mitjans electrònics, en la forma que s’esta
bleixi reglamentàriament, sempre que estigui garanti
da l’autenticitat, integritat, conservació i recepció per
part del destinatari.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.
ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS ADDICIONALS

24

ESMENA NÚM. 24
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (10)

«Tercera. Creació del registre telemàtic

tat 6 de la disposició transitòria vuitena del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol.
3. La versió traduïda de les normes urbanístiques s’ha
de publicar també en el DOGC. L’edicte que ordeni
aquesta publicació ha d’incorporar la referència al
DOGC en el que va ser publicada la versió original de
les normes urbanístiques.
4. En el cas que les normes urbanístiques a què fa re
ferència l’apartat 1 hagin estat posteriorment modifi
cades s’ha de publicar la versió originària i les succes
sives modificacions en el mateix diari oficial,
ordenades per ordre cronològic de major a menor an
tiguitat.
5. La regulació que estableixen els apartats anteriors,
s’entén sense perjudici de la possibilitat que els ajun
taments puguin publicar les normes urbanístiques
d’instruments de planejament urbanístic a l’empara
d’allò que disposa l’apartat 4 de la disposició transi
tòria vuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
i de les obligacions derivades de l’aplicació dels apar
tats 1 a 3 de la mateixa disposició transitòria.»

26

El Govern, en el termini màxim de dos mesos, ha de
crear el registre telemàtic previst a l’article 6.2
d’aquesta llei, que dependrà del departament que es
determini reglamentàriament.»

25

ESMENA NÚM. 25
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (18)

«Tercera. Publicació de normes urbanístiques
1. L’Administració de la Generalitat ha de publicar en
el DOGC les normes urbanístiques de les figures de
planejament urbanístic que hagi aprovat definitivament
entre l’entrada en vigor de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i la de la Llei
2/2002, que encara no hagin estat publicades i que no
estiguin derogades.
2. Les normes urbanístiques a què fa referència l’apar
tat 1 es publiquen en el DOGC mitjançant un sistema
de reproducció exacta del document original. En la
doble edició del DOGC, corresponent a cadascuna de
les llengües oficials, s’ha d’inserir l’edicte pel qual
s’ordena la publicació de les normes urbanístiques, i
s’ha de proporcionar accés telemàtic a la versió de les
normes en la llengua en què van ser redactades.
L’edicte ha d’indicar també que les normes urbanísti
ques seran objecte posteriorment de traducció a l’altra
llengua oficial a l’efecte de garantir els drets lingüís
tics. La publicació de les normes urbanístiques i
d’aquest edicte produeix els efectes que preveu l’apar

ESMENA NÚM. 26
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (19)

«Quarta. Digitalització dels diaris oficials històrics
1. En el termini màxim d’un any des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, el DOGC ha de traslladar a for
mat digital el DOGC durant l’etapa republicana i l’exi
li, i en garantirà l’accés universal i gratuït.
2. En el mateix termini previst per l’apartat anterior, el
DOGC ha de garantir als usuaris l’accés homogeni als
seus continguts publicats a partir del restabliment de la
Generalitat el 1977 d’acord amb l’establert a l’article
3.2 d’aquesta Llei.»

27

ESMENA NÚM. 27
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (20)

«Cinquena. Autorització per a l’edició de versions en
suport paper
El Govern ha d’autoritzar a l’entitat gestora del DOGC
a editar versions en suport paper amb caràcter oficial,
si raons tecnològiques excepcionals fan impossible,
temporalment, accedir a la versió digital o acreditar la
integritat i autenticitat dels documents digitals.»
3.01.01.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 25, 26
i 27

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 30.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
TEXT PRESENTAT
ÚNICA. ESTRUCTURA DEL DOGC
En tant que aquesta Llei no es desplegui mitjançant
reglament, de conformitat amb el que preveu l’article 5,
el DOGC es publica amb l’actual estructura en secci
ons.

TEXT PRESENTAT
Queden derogades les disposicions de caràcter norma
tiu del mateix rang o de rang inferior en tot el que con
tradiguin el que disposa aquesta Llei o s’hi oposin.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.

ESMENES PRESENTADES
DISPOSICIONS FINALS

28

ESMENA NÚM. 28
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (12)

TEXT PRESENTAT
PRIMERA. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 15/1997, DE 24 DE
DESEMBRE, DE TAXES I PREUS PÚBLICS DE LA GENERALI
TAT DE CATALUNYA

«L’actual Disposició transitòria única passa a ser la
Disposició transitòria primera.»

1. El capítol II del títol II de la Llei 15/1997, de 24 de
desembre, passa a denominar-se de la manera següent:

ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

«Taxa per la publicació d’anuncis al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, gestionat per l’Entitat Autò
noma del Diari Oficial i de Publicacions de la Genera
litat de Catalunya».

29

ESMENA NÚM. 29
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (11)

«Segona
Durant un termini no superior a un any, el DOGC
s’editarà en format digital i en format paper, amb l’ob
jectiu de facilitar la difusió i adaptació dels usuaris al
format digital tal com preveu aquesta llei.»

30

ESMENA NÚM. 30
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (21)

«Segona. Període transitori per la versió impresa
Un cop entri en vigor aquesta llei, es mantindrà tempo
ralment l’edició impresa del DOGC, la qual tindrà el
mateix caràcter oficial que l’edició electrònica.
Les edicions electrònica i impresa han de tenir el ma
teix contingut i s’han de publicar el mateix dia. Això no
obstant, les normes urbanístiques a què fa referència la
disposició addicional tercera s’han de publicar exclu
sivament en l’edició electrònica, i en l’edició impresa
únicament s’hi ha d’incloure l’edicte pel qual s’orde
na la publicació.
El Govern ha de determinar, mitjançant un acord que
s’ha de publicar al DOGC, la data en què ha de fina
litzar l’edició impresa del DOGC. Aquesta data en cap
cas pot ser posterior al dia 31 de desembre de 2007.»
3.01.01.
3. TRAMITACIONS EN CURS

2. Es modifica l’article 52 de la Llei 15/1997, de 24 de
desembre, que queda redactat de la manera següent:
«Constitueix el fet imposable de la taxa la publicació
d’anuncis de l’edició digital del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC).»
3. Es modifica l’article 53 de la Llei 15/1997, de 24 de
desembre, que queda redactat de la manera següent:
«És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurí
dica que sol·licita la publicació d’anuncis en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.»
4. Es suprimeix el número 1 de l’article 55 de la Llei
15/1997, de 24 de desembre.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.
TEXT PRESENTAT
SEGONA. DESPLEGAMENT DE LA LLEI
El Govern de la Generalitat i la persona titular del de
partament competent per raó de la matèria, en l’àmbit
de les competències respectives, han de dictar les nor
mes necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta Llei.
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.
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ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS FINALS

31

ESMENA NÚM. 31
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (22)

«Cal afegir una Tercera Disposició final, per la qual es
modifica la disposició transitòria vuitena, apartat 6, del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, amb el
següent redactat:
»Tercera. Normes urbanístiques anteriors a la Llei 2/
2002
6. La manca de publicació prèvia de les normes urba
nístiques dels instruments de planejament urbanístic
aprovats definitivament per l’Administració de la Ge
neralitat abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/2002
no és motiu de nul·litat de ple dret de les disposicions
i actes d’aplicació que s’hagin dictat a l’empara de la
seva aprovació definitiva, sempre i quan s’hagués pu
blicat l’anunci de l’aprovació dels esmentats instru
ments.
La publicació en un diari oficial de les normes urbanís
tiques dels instruments del planejament urbanístic
aprovats definitivament abans de l’entrada en vigor de
la Llei 2/2002 valida la tramitació i l’aprovació de les
disposicions i actes d’aplicació que s’hagin dictat a
l’empara de la seva aprovació definitiva i també llur
eficàcia plena des de la data de publicació en el DOGC
de l’anunci de l’aprovació definitiva dels esmentats
instruments.»

32

ESMENA NÚM. 32
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (23)

«Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publi
cació al DOGC.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 31
i 32.

PREÀMBUL
TEXT PRESENTAT
I
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) té els seus antecedents històrics en el Butlle
tí de la Generalitat de Catalunya, el número 1 del qual

aparegué el 3 de maig de 1931 amb la instauració de la
Generalitat republicana. A partir del 31 de desembre
següent passà a anomenar-se Butlletí Oficial de la Ge
neralitat de Catalunya, fins que, el 26 d’agost de 1936,
esdevingué Diari Oficial de la Generalitat de Catalu
nya. El darrer número d’aquesta època fou publicat el
25 de gener de 1939. De tota manera, la voluntat de
supervivència a l’exili es manifestà en l’edició de tres
números que sortiren amb la mateixa capçalera del
Diari Oficial, publicats pel president Josep Tarradellas
a França. El número 1 porta data de juny de 1956; el
número 2, de maig de 1977, i el número 3, d’agost del
mateix any.
Amb el restabliment de la Generalitat de Catalunya el
5 d’octubre de 1977, s’inicià la segona època de la
Generalitat contemporània i es reprengué la publicació
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: el 5
de desembre de 1977 aparegué el número 1, amb la
publicació del Reial decret llei 41/1977, de 29 de se
tembre, de restabliment provisional de la Generalitat de
Catalunya. En el número 2, de 12 de gener de 1978, es
publicà, entre altres, l’Ordre del president de 7 de ge
ner de 1978 per la qual s’oficialitzava la represa de la
publicació del Diari Oficial de la Generalitat i es feia
extensiva al núm. 1, ja editat. Així, el DOGC es conver
tia novament en «òrgan d’edició oficial de les disposi
cions d’interès i observança general emanades d’aquest
organisme d’autogovern».
II
La publicitat de les normes és un principi general del
dret, garantit a l’article 9.3 de la Constitució, com a
requisit general per a l’eficàcia de les normes dictades
pels poders públics, i com a garantia del principi de
seguretat jurídica.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en el seu article
65, estableix el requisit de la publicitat de les lleis de
Catalunya en el Diari Oficial de la Generalitat i, a l’ar
ticle 68.5, disposa que totes les normes, disposicions i
actes emanats del Govern o de l’Administració de la
Generalitat seran publicats en el Diari Oficial. Aquests
requeriments també estan expressats als articles 52 i 60
de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les Administracions públiques i del procedi
ment administratiu comú.
III
El temps transcorregut des de l’Ordre de 7 de gener de
1978 i l’experiència acumulada en la seva aplicació i el
posterior desenvolupament amb eines informàtiques
aconsellen una nova regulació del DOGC, d’acord amb
les exigències socials actuals, i dotar de validesa jurídi
ca la versió digital del Diari Oficial accessible per
internet, en coherència amb l’article 45 de la Llei 30/
1992.
L’anomenada societat del coneixement, és a dir, la ple
na incorporació de les tecnologies de la informació i la
comunicació a les activitats socials i econòmiques,
constitueix un factor estratègic essencial per al desen
volupament del país en un escenari de vertiginós avenç
tecnològic i de mundialització de les comunicacions i
de la informació. A més, les administracions públiques
3.01.01.
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estan cridades a realitzar un paper fonamental per acon
seguir una efectiva extensió i implantació de l’ús de les
eines informàtiques entre els ciutadans i les ciutadanes.
Els poders públics poden contribuir més que cap altre
agent o entitat a la generalització d’una «cultura digi
tal» mitjançant els serveis públics electrònics, a la pos
sibilitat de relacionar-se amb l’Administració a través
dels esmentats mitjans i a la seva aplicació als proces
sos interns de treball i de gestió.
En aquest sentit, un dels eixos fonamentals d’aquesta
Llei és el reconeixement del Diari Oficial com a servei
públic universal i gratuït, lliurement accessible a
internet per tots els ciutadans i ciutadanes mitjançant
l’edició en format digital, que la present Llei oficialit
za i dota de plena autenticitat i validesa jurídica. D’al
tra banda, la gratuïtat de l’edició digital obliga a modi
ficar també el règim econòmic del DOGC, amb la
supressió de la taxa d’adquisició i subscripció a l’edi
ció impresa.
IV
Atès que la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels
butlletins oficials de les províncies, ho autoritza, la pre
sent Llei també preveu la possibilitat d’integració dins
el DOGC dels butlletins oficials de les províncies de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, amb l’acord
previ de les diputacions provincials respectives, a fi que
les institucions i les administracions públiques catala
nes disposin d’un mitjà de publicació conjunt.
Igualment, convé diferenciar les normes reguladores
del DOGC digital, compreses en aquesta Llei, de les
normes que afecten l’organització, el funcionament i el
finançament de l’entitat de la Generalitat que el gesti
ona, que queden fora de l’àmbit d’aquesta Llei.
ESMENES PRESENTADES

PARÀGRAF III

34

ESMENA NÚM. 34
De modificació tècnica
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (2)

Cal substituir el terme «eines informàtiques» dins la
frase «A més, les administracions públiques estan cri
dades a realitzar un paper fonamental per aconseguir
una efectiva extensió i implantació de l’ús de les eines
informàtiques entre els ciutadans [...]» pel terme «no
ves tecnologies».
ADDICIÓ DE NOUS PARÀGRAFS

35

ESMENA NÚM. 35
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (3)

Cal afegir un nou paràgraf entre els paràgrafs segon i
tercer de l’apartat III del Preàmbul, amb el següent
contingut:
«L’article 53 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
ordena els poders públics a facilitar el coneixement de
la societat de la informació i a impulsar l’accés a la
comunicació i a les tecnologies de la informació en tots
els àmbits de la vida social, inclòs el laboral, en con
dicions d’igualtat.»

PARÀGRAF II

33

ESMENA NÚM. 33
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (1)

Cal afegir un tercer paràgraf en aquest apartat, redac
tat de la següent manera:
«Així mateix, l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya fa referència al dret d’accés als serveis pú
blics i a un bona administració, i l’article 71.4 de la
mateixa norma fonamental el principi de transparèn
cia, a l’afectivitat dels quals hi contribuirà l’existència
i l’adequada regulació de l’edició digital del DOGC.»

36

ESMENA NÚM. 36
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
de Convergència i Unió i G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa (4)

Cal incorporar un nou paràgraf al final del punt III del
Preàmbul, amb el següent redactat:
«Així mateix, i seguint el mandat previst a l’article 46.1
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que preveu que
els poders públics han de vetllar per la protecció del
medi ambient per mitjà de l’adopció de polítiques pú
bliques basades en el desenvolupament sostenible, es
pot afirmar que l’edició del Diari Oficial de la Gene
ralitat de Catalunya únicament en versió digital, ha
d’ajudar a assolir l’esmentat objectiu mediambiental.»
RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 33, 34,
35 i 36.
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TÍTOL DE LA LLEI
TEXT PRESENTAT
Projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya
ESMENES PRESENTADES
No hi ha presentada cap esmena.
TÈCNICA LEGISLATIVA: RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA
Així mateix, de conformitat amb l’article 109.2 del
Reglament del Parlament, els ponents eleven a la Co
missió les esmenes de tècnica legislativa i d’adequació
a les regles i als usos formals i lingüístics del Parlament
proposades pels serveis jurídics i d’assessorament lin
güístic que s’annexen.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2007
Pilar Pifarré i Matas, Montserrat Capdevila i Tatché,
Patrícia Gomà i Pons, Lluís Postigo i Garcia, M. Belén
Pajares Ribas

Projecte de llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2007
Tram. 200-00018/08

Debat de totalitat: Ple del Parlament

Sessió núm. 14, tinguda el dia 02.05.2007 (DSPC-P 17)

Rebuig de les esmenes a la totalitat pre
sentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Parlamentari
de Convergència i Unió i Grup Parlamen
tari Mixt

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 14,
tinguda el dia 02.05.2007 (DSPC-P 17).

a) La Comissió d’Afers Institucionals ha de tramitar les
esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries
corresponents al Departament de la Vicepresidència i al
Departament de Governació i Administracions Públi
ques.
b) La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost ha
de tramitar les esmenes a la totalitat de les seccions
pressupostàries corresponents al Departament de la
Presidència i al Departament d’Economia i Finances.
c) La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
ha de tramitar l’esmena a la totalitat de la secció pres
supostària corresponent al Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació, i al Departament
de Justícia.
d) La Comissió de Política Territorial ha de tramitar
l’esmena a la totalitat de la secció pressupostària cor
responent al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques.
e) La Comissió d’Educació i Universitats ha de trami
tar l’esmena a la totalitat de la secció pressupostària
corresponent al Departament d’Educació.
f) La Comissió de Cultura ha de tramitar l’esmena a la
totalitat de la secció pressupostària corresponent al De
partament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
g) La Comissió de Salut ha de tramitar l’esmena a la
totalitat en la secció pressupostària corresponent al
Departament de Salut.
h) La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de
tramitar l’esmena a la totalitat de la secció pressupos
tària corresponent al Departament d’Agricultura, Ra
maderia i Pesca.
i) La Comissió de Treball, Indústria i Comerç ha de tra
mitar les esmenes a la totalitat de les seccions pressu
postàries corresponents al Departament de Treball i al
Departament d’Innovació, Universitat i Empresa.
j) La Comissió de Benestar i Immigració ha de trami
tar l’esmena a la totalitat de la secció pressupostària
corresponent al Departament de Acció Social i Ciuta
dania.
k) La Comissió de Medi Ambient i Habitatge ha de tra
mitar l’esmena a la totalitat de la secció pressupostària
corresponent al Departament de Medi Ambient i Habi
tatge.
Palau del Parlament, 3 de maig de 2007
La secretària primera
Lídia Santos i Arnau

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Comissions en què s’han de tramitar les
esmenes a la totalitat de les seccions

MESA DEL PARLAMENT
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 3 de
maig de 2007, d’acord amb la Junta de Portaveus, en
compliment del que estableix l’article 121.a) del Regla
ment del Parlament, ha determinat les comissions que
han de tramitar les esmenes a la totalitat de les corres
ponents seccions pressupostàries:
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Projecte de llei de mesures fiscals i fi
nanceres

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

Tram. 200-00019/08

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Debat de totalitat: Ple del Parlament

Sessió núm. 14, tinguda el dia 02.05.2007 (DSPC-P 17)

Proposta de resolució sobre la propos
ta alternativa de traçat ferroviari del
tren d’alta velocitat entre els municipis
de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Gar
rigàs i Borrassà
Tram. 250-00169/08

Rebuig de les esmenes a la totalitat pre
sentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Parlamentari
de Convergència i Unió i Grup Parlamen
tari Mixt

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 14,
tinguda el dia 02.05.2007 (DSPC-P 17).

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 10310).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.05.2007 al 04.05.2007).
Finiment del termini: 07.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 30.03.2007.

Proposta de resolució sobre la col·la
boració de les comunitats catalanes
de la zona de Frankfurt en la Fira Inter
nacional del Llibre
Tram. 250-00170/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 10310).
Termini per a proposar compareixences

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.05.2007 al 04.05.2007).
Finiment del termini: 07.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgèn
cia, 3 dies hàbils (del 08.05.2007 al 10.05.2007).
Finiment del termini: 11.05.2007, 9:30 hores.
Proposta de resolució sobre els pisos
amb sobreocupació
Tram. 250-00172/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 10310).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.05.2007 al 04.05.2007).
Finiment del termini: 07.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.
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Proposta de resolució sobre l’allibera
ment del peatge de Castellbell i el Vilar Sant Vicenç de Castellet fins a l’acaba
ment de les obres de la carretera C-55

Proposta de resolució sobre la política
antiterrorista del Govern de l’Estat

Tram. 250-00173/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Tram. 250-00181/08

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 10310).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 10310).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.05.2007 al 04.05.2007).

Finiment del termini: 08.05.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 07.05.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de les bonificacions per als usuaris
del peatge de les Fonts de l’autopista
C-16

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

Tram. 250-00174/08

Tram. 250-00183/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 10310).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 10310).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.05.2007 al 04.05.2007).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.05.2007 al 04.05.2007).

Finiment del termini: 07.05.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 07.05.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la carretera TV-7211, entre
Reus i Constantí

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

Tram. 250-00178/08

Tram. 250-00184/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 10310).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 10310).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.05.2007 al 04.05.2007).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.05.2007 al 04.05.2007).

Finiment del termini: 07.05.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 07.05.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.
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Proposta de resolució sobre la posada
en marxa de l’escola d’adults de
Bufalà, de Badalona (Barcelonès)

Proposta de resolució sobre la trame
sa de correspondència per mitjans
electrònics

Tram. 250-00185/08

Tram. 250-00190/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 10310).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.05.2007 al 04.05.2007).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).

Finiment del termini: 07.05.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2007.

Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

Proposta de resolució sobre la gestió
i l’ús de les instal·lacions elèctriques
de l’enllumenat públic
Tram. 250-00188/08

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).
Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).
Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

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

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).
Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).
Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.
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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

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

Tram. 250-00194/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).
Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).
Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).

Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).

Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.
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Proposta de resolució sobre la rehabi
litació del campanar de l’església de
Sant Jaume, a Creixell (Tarragonès)

Proposta de resolució sobre la creació
d’un jutjat mercantil en el partit judici
al de Terrassa (Vallès Occidental)

Tram. 250-00200/08

Tram. 250-00203/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).
Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).
Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).

Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).
Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10406).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.05.2007 al 09.05.2007).
Finiment del termini: 10.05.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2007.

Proposta de resolució sobre una con
vocatòria de beques per a cicles for
matius adreçada a persones de zones
de baixa densitat de població
Tram. 250-00211/08

Presentació: Grup Parlamentari Socialis
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter
nativa
Reg. 10041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 03.05.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb el
que preveu els articles 145 i 146 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent proposta de resolució:
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Núm. 66

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

7 de maig de 2007
31

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de la Generalitat està duent a terme políti
ques de foment i potenciació de la Formació Professi
onal: creació de més de 300 grups nous; Decret de
mesures flexibilitzadores de l’oferta de Formació Pro
fessional, per tal de donar resposta a les necessitats de
les persones i de les empreses; creació de l’oferta pú
blica dels ensenyaments professionalitzadors del Rè
gim Especial d’Esports; creació de l’IESOC de Forma
ció Professional a distància; inversions en equipaments;
creació de 12 projectes d’integració de la Formació
Professional, etc.
Tot i que les polítiques d’extensió de la Formació Pro
fessional segueixen el seu procés d’expansió per tal de
millorar l’equilibri territorial de l’oferta, les caracterís
tiques d’aquesta formació fan necessari complementar
la amb altres polítiques encaminades a fomentar les
compensacions socials, la mobilitat i la igualtat d’opor
tunitats de les persones.
Cal, doncs, donar resposta a les persones que habiten en
zones amb poca oferta de Formació Professional, tenint
en compte que hi ha comarques amb baixos índexs de
població on és difícil poder complir les ràtios mínimes
previstes a la zona.
Cal poder posar a l’abast de tothom, els cicles forma
tius que tenen una oferta molt reduïda i contextualitza
da. Hi ha cicles formatius que per les seves caracterís
tiques s’oferten a tot el territori català i en canvi n’hi ha
d’altres amb poca oferta i que estan ubicats en entorns
molt específics.
Per tots aquests motius, els grups sotasignants presen
ten la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a desenvolupar la seva previsió d’obrir una
convocatòria de beques adreçada a persones que habi
ten en zones en zones de baixa densitat de població que
els permeti accedir a l’oferta pública de cicles forma
tius existent i que els compensi els costos de mobilitat,
fomentant així la igualtat d’oportunitats i l’equitat ter
ritorial».
Palau del Parlament, 20 d’abril de 2007
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP de SOC-CpC;
Joan Ridao i Martín, portaveu, del GP d’ERC; Jaume
Bosch i Mestres, portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la convo
catòria de la provisió de llocs de tre
ball de comandament, singulars i de
lliure designació de l’Administració de
la Generalitat
Tram. 250-00212/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 10079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 03.05.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, i Pilar Pifarré i Matas,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposta de resolució
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE COMANDAMENT, SIN
GULARS I DE LLIURE DESIGNACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matè
ria de funció pública (DOGC núm. 2509 / Annex de 3
de novembre de 1997) estableix al seu article 62 que el
concurs constitueix el sistema normal de provisió i
s’efectua mitjançant convocatòria pública, en la qual
s’han d’establir els mèrits i la capacitat que han de ser
considerats per determinar la idoneïtat dels aspirants
atenent, especialment, els requisits exigibles segons les
característiques de cada lloc de treball.
També s’han de considerar, en relació amb el lloc a
proveir, la valoració del treball desenvolupat, els cursos
de formació i perfeccionament, l’antiguitat, el grau
personal, les titulacions acadèmiques i el nivell de co
neixement de la llengua catalana.
Els concursos de provisió poden ser generals, en què es
convoquen globalment grups de llocs de característi
ques similars o específics, en què cada lloc es convoca
individualitzadament, atenent la naturalesa, les tasques
o les responsabilitats genèriques dels llocs a proveir.
Els llocs de cap de negociat, de cap de secció, de cap de
servei i assimilats, i els llocs singulars que exigeixin
tècniques o responsabilitats especials o les condicions
d’ocupació dels quals tinguin peculiaritats pròpies, es
proveeixen per concurs específic, llevat que constin en
la relació de llocs de treball com a llocs de lliure desig
nació.
Així mateix, l’article 63 disposa que els llocs de subdi
rector general i de secretari/a d’alt càrrec i aquells altres llocs de caràcter directiu, d’especial responsabili
tat o que per la naturalesa de les seves funcions es
determinin en les relacions de llocs de treball es prove
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eixen pel sistema de lliure designació. En aquest sentit,
també es proveeixen per aquest sistema els delegats
territorials.
En qualsevol cas, els llocs que s’han de proveir pel sis
tema de lliure designació han de ser proveïts per funci
onaris de carrera.
D’altra banda el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs
de treball i promoció professional dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, regula a
l’article 106 la provisió de llocs per encàrrec de funcions
i disposa a l’apartat 1 que el nomenament d’encàrrec de
funcions de llocs de comandament o assimilats el farà
directament l’òrgan competent; transcorregut el termini
màxim de sis mesos a comptar des de la data de la reso
lució per la qual s’efectua l’esmentat encàrrec, es realit
zarà la corresponent convocatòria de concurs llevat que
el lloc de treball estigui reservat a un funcionari per al
gun dels motius establerts a la normativa vigent.
L’apartat 2 disposa que l’esmentada convocatòria es
regirà per les mateixes normes i procediment regulats
per al concurs específic i l’apartat 3 estableix que el
nomenament en funcions restarà automàticament sen
se efecte si, esgotat el termini de sis mesos, no s’ha
procedit a la publicació de l’esmentat concurs.
Pel que fa als llocs de treball de comandament i singu
lars, la seva provisió provisional mitjançant l’adscrip
ció de personal funcionari o estatutari amb encàrrec en
funcions o en comissió de serveis, respectivament, tin
drà una durada màxima de 6 mesos quan aquests llocs
estiguin vacants. En el supòsit que el lloc estigui reser
vat, el termini de 6 mesos començarà a comptar a par
tir de l’endemà de la data en la qual la reserva hagi
decaigut per qualsevol motiu.
Igualment, el III Acord General sobre Condicions de
Treball del Personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa
General de Negociació de l’Administració de la Gene
ralitat de Catalunya, disposa a l’apartat 6.3 sobre Polí
tiques d’Ocupació Públiques i en relació amb la provi
sió de llocs de treball que, durant el termini de 6 mesos,
el departament del qual depengui el lloc de comanda
ment o singular haurà de publicar la corresponent con
vocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats.
En cas contrari, el personal funcionari o estatutari ads
crit provisionalment haurà de retornar al lloc d’origen
que tingui reservat en el seu àmbit i el lloc restarà va
cant fins a la resolució del corresponent concurs, essent
necessari iniciar un nou procediment de publicitat per
proveir provisionalment aquest lloc, al qual podran as
pirar tots/totes els/les funcionaris/àries o estatutaris/àri
es que reuneixin els requisits establerts per ocupar-lo.
Atès que el Decret 421/2006, ha establert la creació,
denominació i l’àmbit de competència dels departa
ments de la Generalitat i que els successius Decrets de
reestructuració han modificat determinats llocs de tre
ball de lliure designació, de comandament i singulars.
Donat que en els darrers quatre anys s’han produït
nombrosos canvis d’estructura i d’assignació de com
petències i que es considera del tot convenient que els
diferents òrgans de la Generalitat recuperin un funcio
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

nament estable, equilibrat i siguin referent d’actuació
per al personal que hi presta serveis.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a:
1. Convocar durant l’any 2007 tots els concursos espe
cífics de provisió dels llocs de comandament i singu
lars, no reservats a funcionaris, que no hagin estat mo
dificats en la relació de llocs de treball en els tres mesos
anteriors, d’acord amb l’establert a la disposició addi
cional setena del Decret 123/1997, i que estiguin ocu
pats per funcionaris en encàrrec de funcions durant un
període superior a sis mesos.
2. Convocar, en el període màxim de tres mesos mitjan
çant el sistema de lliure designació, la provisió de tots
els llocs definits a la relació de llocs de treball com a
llocs de lliure designació que no hagin estat modificats
a l’esmentada relació durant els tres mesos anteriors,
d’acord amb l’establert a la disposició addicional sete
na del Decret 123/1997, i que estiguin ocupats per fun
cionaris de carrera en encàrrec de funcions durant un
període superior a sis mesos.»
Parlament de Catalunya, 20 d’abril de 2007
Felip Puig i Godes
Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la planifi
cació i el dimensionament dels recur
sos humans, l’oferta pública d’ocupa
ció i les convocatòries de selecció de
personal al servei de l’Administració
de la Generalitat
Tram. 250-00213/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 10080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 03.05.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, i Pilar Pifarré i Matas,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposta de resolució
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE PLANIFICACIÓ I DIMENSI
ONAMENT DE RECURSOS HUMANS, OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ I CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL
AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
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determinats textos legals vigents a Catalunya en matè
ria de funció pública, estableix al seu article 1 que la
funció pública és un dels instruments per a la gestió i la
realització dels interessos públics que té encomanats
l’Administració i s’ordena d’acord amb els principis de
legalitat, objectivitat, economia, eficàcia i eficiència.

Durant els darrers anys, especialment a partir de 2004,
les dotacions de personal al servei de l’Administració de
la Generalitat han augmentat de forma considerable sen
se convocar, no obstant, els processos selectius necessa
ris ni les places suficients per mantenir a nivells raona
bles la temporalitat i estabilitat en els llocs de treball.

Així mateix, disposa que la funció pública està consti
tuïda pel conjunt de persones que presten serveis en
l’Administració d’acord amb els principis de mèrit i
capacitat.

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

L’article 42, que fa referència a la selecció de personal,
estableix que d’acord amb els principis constitucionals
l’Administració de la Generalitat selecciona tot el seu
personal amb criteris d’objectivitat, en funció dels prin
cipis d’igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants, mitjan
çant convocatòria pública.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a:

L’Article 124, relatiu al personal interí, disposa que
aquest pot ser nomenat:
a) Per tal de cobrir transitòriament places que han de
ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera.
b) Per a la realització de programes estrictament tem
porals o per situacions urgents degudament motivades.
c) Per ocupar llocs de treball en substitució de funcio
naris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i des
tinació.
D’altra banda, el 15 de novembre de 2005, es va orde
nar la inscripció i publicació del III Acord General so
bre condicions de treball del personal de l’àmbit d’apli
cació de la Mesa General de Negociació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en què
s’acorda que les polítiques d’ocupació pública de l’Ad
ministració de Generalitat de Catalunya en diversos
aspectes, però específicament en el de selecció de per
sonal, han d’estar inspirades i regides pels principis de
mèrit, capacitat, igualtat i publicitat, com a garantia
d’accés a la funció pública i de millora dels serveis
públics de Catalunya.
Aquestes polítiques han d’anar adreçades a garantir l’ac
cés definitiu a la funció pública mitjançant la convoca
tòria dels processos selectius previstos a la normativa
vigent, atès que l’única estabilitat i continuïtat possible
a l’ocupació pública és mitjançant la superació d’algun
d’aquests processos, el corresponent nomenament com
a personal funcionari o estatutari i la presa de possessió
efectiva del lloc de treball assignat. En aquest sentit i
durant la vigència d’aquest Acord, l’Administració de la
Generalitat de Catalunya ha d’adoptar les mesures neces
sàries amb la finalitat de reduir la temporalitat actual de
l’ocupació pública fins a assolir la màxima estabilitat
possible del personal que hi presta serveis.
L’esmentat Acord disposa que amb la finalitat de pro
moure l’estabilitat del personal funcionari i estatutari,
l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de
publicar convocatòries biennals per accedir als cossos
de l’administració general i triennals si hi ha un nom
bre suficient de places per justificar la convocatòria per
als cossos de l’administració especial. Tot això sense
perjudici de les convocatòries de processos selectius en
aquells sectors en què ja s’estan portant a terme amb
una periodicitat anual.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Elaborar i aprovar pel Govern, en el termini màxim
de quatre mesos, un estudi de planificació, dimensiona
ment i anàlisi de costos de recursos humans fins al
2010, que respongui als objectius del Pla de Govern
aprovat per al 2007-2010 i que inclogui les necessitats
de personal de tota l’Administració de la Generalitat,
molt especialment, les de cada Departament.
2. Programar fins al 2010 el contingut anual de les ofer
tes públiques d’ocupació, les convocatòries dels pro
cessos selectius dels cossos corresponents i la previsió
de terminis de les seves resolucions.
3. Incloure en les ofertes d’ocupació públiques les pla
ces vacants pressupostades en l’exercici pressupostari
de l’esmentada oferta, no reservades a personal funci
onari o estatutari ja nomenat, que s’hagin de mantenir
a les relacions de llocs de treball durant el corresponent
exercici pressupostari.»
Parlament de Catalunya, 20 d’abril de 2007
Felip Puig i Godes
Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la publica
ció de la relació de llocs de treball del
personal funcionari, laboral i eventual
de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00214/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 10085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 03.05.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, i Pilar Pifarré i Matas,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposta de resolució
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PROPOSTA

DE RESOLUCIÓ SOBRE LA PUBLICACIÓ DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONA
RI, LABORAL I EVENTUAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matè
ria de funció pública, estableix al seu article 1 que la
funció pública és un dels instruments per a la gestió i la
realització dels interessos públics que té encomanats
l’Administració i s’ordena d’acord amb els principis de
legalitat, objectivitat, economia, eficàcia i eficiència.
Així mateix, disposa que la funció pública està consti
tuïda pel conjunt de persones que presten serveis en
l’Administració d’acord amb els principis de mèrit i
capacitat.
D’altra banda, aquest mateix article estableix que amb
la finalitat de satisfer els interessos generals, l’Adminis
tració disposa de potestats autoorganitzatives que la
faculten, d’acord amb l’ordenament jurídic, per estruc
turar la funció pública adequadament a la prestació del
servei públic.
El Decret 328/1993, de 28 de desembre, sobre les rela
cions de llocs de treball del personal funcionari de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, modi
ficat pel Decret 389/2000, de 5 de desembre, sobre jor
nada i horaris i pel Decret 128/2002, de 30 d’abril, so
bre la publicitat de les relacions de llocs de treball a
l’Administració de la Generalitat, estableixen que el
Departament de Governació i Administracions Públi
ques farà públiques trimestralment, a la pàgina corres
ponent de la Generalitat de Catalunya a internet, les
modificacions de les relacions de llocs de treball que
aprovi el Govern o l’òrgan que ho tingui delegat. Així
mateix, estableixen que anualment es publicarà al Di
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya la relació
íntegra de llocs de treball actualitzada amb les modifi
cacions que s’hagin produït durant l’any immediata
ment interior.
D’altra banda, el Decret 169/1994, de 14 de juny, sobre
la modificació de les relacions de llocs de treball de
l’àmbit sanitari, delega en la persona titular del Depar
tament de Salut aquestes modificacions però disposa,
també, que es faran públiques trimestralment a la pàgi
na corresponent de la Generalitat de Catalunya a
Internet i que es publicarà anualment al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya la relació íntegra de llocs
de treball actualitzada amb les modificacions que s’ha
gin produït durant l’any immediatament anterior.

tegritat i més de tres mesos de la darrera publicació de
les seves modificacions a la pàgina de la Generalitat de
Catalunya a internet.
D’altra banda, el Decret 421/2006, ha establert la cre
ació, la nova denominació i la determinació de l’àmbit
de competències dels departaments de l’Administració
de la Generalitat. Així mateix, la publicació de succes
sius Decrets ha disposat la reestructuració dels depar
taments corresponents per la qual cosa se’n deriven
importants modificacions de les relacions de llocs de
treball.
Per últim, l’Administració de la Generalitat, d’acord
amb l’ordenament jurídic, disposa de potestats autoor
ganitzatives per estructurar la funció pública adequada
ment a la prestació i necessitats del servei públic, però
és del tot exigible la garantia de transparència en la seva
actuació.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a:
1. Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya la relació íntegra i actualitzada dels llocs de tre
ball de personal funcionari, laboral i eventual de l’Ad
ministració de la Generalitat, en el termini de tres
mesos.
2. Publicar a la corresponent pàgina internet de la Ge
neralitat de Catalunya totes les modificacions dels llocs
de treball aprovades pel Govern o l’òrgan que ho tingui
delegat, en el termini de tres mesos.»
Parlament de Catalunya, 20 d’abril de 2007
Felip Puig i Godes
Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la gestió
del conseller d’Innovació, Universitats
i Empresa
Tram. 250-00215/08

Presentació: Grup Mixt
Reg. 10130 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 03.05.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT

La darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de la relació de íntegra de llocs de treball
de personal funcionari, laboral i eventual ha estat efec
tuada en data 13 de març de 2006, i les ulteriors modi
ficacions s’han publicat a la corresponent pàgina de la
Generalitat de Catalunya a internet en les dates de 26 de
juny de i 9 de novembre de 2006, respectivament.

José Domingo Domingo, portavoz adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto, perteneciente a Ciutadans-Parti
do de la Ciudadanía, de conformidad con lo estableci
do con el artículo 145 y 146 del Reglamento de la Cá
mara, presenta la siguiente Propuesta de Resolución.

A data d’avui, ha transcorregut més d’un any de la dar
rera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de les
esmentades relacions de llocs de treball en la seva in

El pasado viernes 20 de abril el Conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat, Hble Sr.
Josep Huguet i Biosca, efectuó unas declaraciones en
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las que instaba a los ciudadanos catalanes a evitar pa
sar por el Aeropuerto de Barajas en los vuelos de co
nexión internacional.
El Parlament de Catalunya constata la gravedad de es
tas declaraciones en tanto afectan negativamente a las
relaciones entre las dos ciudades: Barcelona y Madrid,
y contribuyen a crear un ambiente enrarecido y perju
dicial para los intereses de nuestra Comunidad. Estas
declaraciones, impropias de un Conseller de la
Generalitat, no facilitan el proceso de adjudicación de
vuelos intercontinentales en el aeropuerto de El Prat
sino que, por el contrario, son contraproducentes.
Asimismo, en materia de Universidades, también se
constata el malestar de la comunidad universitaria por
la gestión llevada a cabo por el Conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa que ha motivado que la practi
ca totalidad de los rectores de las Universidades cata
lanas hayan cuestionado la actividad de la Consellería,
actividad que el propio Conseller ha reconocido que no
le hace feliz; a ello, se une la cadena de ceses y dimi
siones acontecida en el Departamento y la propia inca
pacidad del Conseller para cubrir las vacantes origina
das en su Departamento.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Parlament de Catalunya reprueba la gestión efectua
da por el Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
y, con tal motivo, insta al Presidente de la Generalitat
a relevar con carácter inmediato al Hble. Sr. Josep
Huguet i Biosca en su cargo de Conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa.
Palau del Parlament, 26 d’abril de 2007
José Domingo Domingo

3.790.000 euros els que el Govern ha donat a aquesta
entitat privada en els darrers quatre anys.
Per altre banda, el Govern manté signat un conveni de
col·laboració amb la plataforma des d’octubre del 2004
pel qual el Govern li cedeix l’ús d’un immoble en el
Passatge Permanyer de Barcelona. L’immoble en qües
tió es tracta d’un edifici singular de 290 m² de superfí
cie, situat en un privilegiat passatge en un dels indrets
més cèntrics i cars de la ciutat de Barcelona, a pocs
metres del Passeig de Gràcia. El cost del lloguer d’un
espai d’aquestes característiques en aquesta zona pot
oscil·lar entre els sis mil i els deu mil euros mensuals.
L’esforç i diners que dedica el Govern a ajudar a la Pla
taforma pro Seleccions Catalanes contrasta amb les
penalitats que han de patir algunes federacions i els
clubs de base. Sembla que al Govern l’interessa més
assolir determinats objectius basats en l’ideari naciona
lista i d’assolir una presència internacional independent
que potenciar l’esport de base i millorar les infraestruc
tures esportives d’arreu del país. A tall d’exemple no
més cal veure com en els darrers anys Televisió de
Catalunya ha destinat més diners a l’equip francès de
l’USAP de Perpinyà a través dels convenis que te sig
nats que el que el Govern destinarà en molts anys a la
Federació Catalana de Rugby.
La quantitat que destina el Govern a la plataforma re
presenta més del deu per cent del que destinarà el Go
vern l’any 2007, en un altre partida, a transferències a
les corporacions locals per a inversions en instal·lacions
esportives. Aquesta partida, tot i els increments serà de
poc més d’onze milions d’euros a repartir entre tots els
ajuntaments catalans.
Les activitats de la plataforma han de finançar-se a tra
vés de les aportacions dels seus membres i si és el cas
de les subvencions que pugui rebre de l’administració
en concurrència amb altres entitats i associacions de
caire esportiu, però mai directament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, presenta la següent:

Proposta de resolució sobre la subvenció de la Generalitat a la Plataforma
Pro Seleccions Esportives Catalanes
Tram. 250-00216/08

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 10133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 03.05.2007

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
EL Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a retirar la subvenció anual que ve atorgant de
forma directa i sense concurrència a la Plataforma pro
Seleccions Catalanes, destinant aquests recursos a tra
vés del Consell Català de l’Esport a inversions en infra
estructures esportives municipals i al suport a l’esport
de base.
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2007

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de la Generalitat per quart any consecutiu ha
atorgat una subvenció directa, sense concurrència pú
blica, a la Plataforma pro Seleccions Catalanes. El va
lor d’aquesta subvenció puja fins els 1.200.000 euros
anuals. Amb aquesta darrera subvenció ja són
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

7 de maig de 2007

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 66

36

4
3.15.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS

ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Del punt cinquè de la Moció.
«5. Aplicar les recomanacions […]».
Palau del Parlament, 25 d’abril de 2007

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre els criteris i les políti
ques en matèria de gent gran

Felip Puig i Godes
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Tram. 302-00026/08

Esmenes presentades
Reg. 10151 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 02.05.2007

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la política universitària i
de recerca
Tram. 302-00027/08

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 10151)

Esmenes presentades
Reg. 10277 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 02.05.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu i Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Reglament
del Parlament, presenten les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els
criteris i les polítiques en matèria de gent gran (tram.
302-00026/08).

1

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

Del punt primer de la Moció.
«1. Incrementar els recursos econòmics a l’administra
ció local de tal manera […]»

2

ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

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. 10277)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Els Grups parlamentaris sotasignats, 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 les polítiques uni
versitària i de recerca (302-00027/08).

1

Del punt tercer de la Moció.
«3. Resoldre totes les sol·licituds corresponents al Pro
grama d’Acolliment Residencial, centre de dia i habi
tatge tutelat per persones grans del Departament d’Ac
ció Social i Ciutadania, en el termini màxim
improrrogable d’un mes».

De supressió de l’apartat 1.

2
3

ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

Del punt quart de la Moció.

3.15.
3. TRAMITACIONS EN CURS

ESMENA NÚM. 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

ESMENA NÚM. 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

De supressió de l’apartat 2.
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3

ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa

De modificació de l’apartat 3.
«Presentar davant del Parlament de Catalunya el pla
d’actuació del Govern en relació amb Infraestructures
i Equipaments Científics durant el període de sessions
actual.»

4

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

De modificació de l’apartat 4.
«Presentar davant del Parlament el pla d’actuació del
govern en relació amb els centres de recerca durant el
període de sessions actual.»

d’Esquadra, apliqui subsidiàriament a aquest cos la
regulació administrativa sobre la segona activitat que
és d’aplicació al cos de Bombers de la Generalitat.

2

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

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a facilitar semestralment al Parlament, la
informació referent a la situació de les plantilles de
Mossos d’Esquadra en cada Regió Policial, desglossa
da per Àrees Bàsiques Policials i comissaries, així com
de l’evolució del dèficit d’agents en cada zona.

3

ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a facilitar semestralment al Parlament, la
informació relativa a les estadístiques delinqüencials
de cadascuna de les regions i àrees policials.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2007
Miquel Iceta i Llorens, GP de SOC-CpC; Joan Ridao i
Martín, GP d’ERC; Jaume Bosch i Mestres, GP d’ICV
EA

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el desplegament dels
Mossos d’Esquadra
Tram. 302-00028/08

Esmenes presentades
Reg. 10241 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 02.05.2007

4

ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a acordar amb el Govern de l’Estat que en
aquells territoris on properament es desplegaran els
agents dels Mossos d’Esquadra, es mantinguin els
efectius de Policia Nacional i Guardia Civil durant un
període transitori de dos anys, de manera que continu
ïn treballant conjunta i coordinadament amb els agents
dels Mossos d’Esquadra.
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2007
Daniel Sirera i Bellés

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 10241)

DEL

A LA MESA DEL PARLAMENT
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb
allò que preveu l’article 139.4 del Reglament de la
Cambra presenta la següent esmena a la Moció subse
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el
desplegament dels Mossos d’Esquadra (NT.: 302
00028/VIII)

1

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

3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que
en tant no reguli les condicions, característiques i abast
de la segona activitat dels agents del cos de Mossos
3.15.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el sector professional de
la infermeria

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre el pas del tren d’alta ve
locitat per Barcelona

Tram. 302-00029/08

Tram. 302-00030/08

Esmenes presentades

Esmenes presentades

Reg. 10278 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 02.05.2007

Reg. 10237, 10279 / Admissió a tràmit: Presidèn
cia del Parlament, 02.05.2007

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. 10278)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Els Grups parlamentaris sotasignats, fent ús del que es
determina a l’article 139.4. del Reglament de la Cam
bra, presenten la següent esmena al text de la Moció
subsegüent a la interpel·lació sobre el sector professio
nal d’infermeria (302-00029/08).

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 10237)

DEL

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposen els articles 139.4 se
güents del Reglament del Parlament de Catalunya, pre
senta les següents esmenes a la «Moció subsegüent a la
Interpel·lació sobre el pas del tren d’alta velocitat per
Barcelona» (N.T. 302-00030/08).

1
1

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

Del text de la Moció. Nova redacció:

Al punt 2.
2. «i amb coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona,
agilitzar el seu desenvolupament urbanístic que ha de
permetre el soterrament de vies i la creació de noves
zones d’equipaments socials i d’habitatge públic».

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Que es facin públiques en un any les dades de les
plantilles d’infermeria i les ràtios actualitzades en
l’atenció primària, així com les dades de contingents
d’infermeria en els hospitals d’aguts per especialitats.
2. Que en el marc del Consell de la Professió d’Infer
meria, que és l’òrgan consultiu i de participació acti
va dels professionals d’infermeria (col·legis professio
nals, associacions científiques i professionals,
representants de l’àmbit de la docència i sindicats)
amb l’administració sanitària, s’elabori un Pla de Re
cursos Humans a 10 anys.
3. Que el Govern incorpori les recomanacions del Con
sell de la Professió d’Infermeria en el Pla d’Innovació
de l’Atenció Primària i Comunitària, els diferents
Plans Directors i el Mapa Sanitari Sociosanitari i de
Salut Pública.
4. Que en el Marc de l’Institut d’Estudis de la Salut es
creï el Programa d’Infermeria del Departament de
Salut.»
Palau del Parlament, 2 de maig de 2007
Miquel Iceta i Llorens, portaveu SOC-CpC; Joan Ridao
i Martín, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, por
taveu ICV-EA
3.15.
3. TRAMITACIONS EN CURS

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

2

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

Del punt 4.
4. […] Barcelona.» atesa la decisió de desprogramar la
construcció de l’Estació del Passeig de Gràcia de Bar
celona.»
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2007
Francesc Vendrell i Bayona

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP
PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 10279)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Els Grups parlamentaris sotasignats, fent ús del que es
determina a l’article 139.4. del Reglament de la Cam
bra, presenten la següent esmena al text de la Moció
subsegüent a la interpel·lació sobre el pas del tren d’alta
velocitat per Barcelona (302-00030/08).
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1

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

Del punt 2 de la Moció. Nova redacció:

4.

INFORMACIÓ

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

«Mantenir els compromisos d’inici d’obres de l’estació
de Sagrera a Barcelona acordats en la sessió del Con
sorci Barcelona Alta Velocitat del passat 17 d’abril de
2007.»

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

Del punt 3 de la Moció. Nova redacció:
«Mantenir les reserves de pas del nou corredor del
TGV pel Vallès i licitar les obres d’adaptació al pas de
material mòbil en ample UIC al ramal existent Castellbisbal-Mollet.»

PLE DEL PARLAMENT
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 2 de
maig de 2007, ha estudiat el dictamen de la Comissió
de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2
del Reglament, ha adoptat la següent

Del punt 4 de la Moció. Nova redacció:
«Exigir que el túnel del TAV que travessi Barcelona tin
gui les màximes garanties de seguretat i el mínim im
pacte possible per a la ciutat i que, la construcció
d’aquest nou túnel optimitzi les infrastructures existents
per aconseguir la millora general del sistema ferrovi
ari.»

RESOLUCIÓ
D’acord amb la legislació vigent i amb les dades mani
festades per la diputada relatives a la professió que
exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb
l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del Parlament es
tableix la situació de compatibilitat de la diputada Ma
ria Rosa Ferrer i Valls.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2007

Palau del Parlament, 2 de maig de 2007

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

La secretària primera
Lídia Santos i Arnau

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del direc
tor general de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió amb relació a la
Proposició de llei de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 352-00139/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 10242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals, sessió del 02.05.2007.

4.40.
4. INFORMACIÓ
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Proposta de compareixença del presi
dent del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya amb relació a la Proposició
de llei de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals

Proposta de compareixença del presi
dent del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya amb relació a la Proposició
de llei de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals

Tram. 352-00140/08

Tram. 352-00143/08

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 10243).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 10269).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals, sessió del 02.05.2007.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Cultural, sessió del 02.05.2007.

Proposta de compareixença de repre
sentants de Teleespectadors Associats
de Catalunya amb relació a la Proposi
ció de llei de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals
Tram. 352-00141/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 10244).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals, sessió del 02.05.2007.

Proposta de compareixença del direc
tor general de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió amb relació a la
Proposició de llei de la Corporació Ca
talana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 352-00142/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 10268).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Cultural, sessió del 02.05.2007.

4.53.05.
4. INFORMACIÓ

Sol·licitud de compareixença dels mem
bres de la Junta Directiva de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya davant la Comissió de Ben
estar i Immigració perquè presentin els
treballs i les conclusions del 1r Con
grés del Tercer Sector Social de Catalu
nya
Tram. 356-00057/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió
núm. 5, tinguda el dia 26.04.2007 (DSPC-C 91).

Sol·licitud de compareixença de Josep
Borrell Fontelles, expresident del Par
lament Europeu, davant la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea
perquè faci una valoració de la seva
presidència
Tram. 356-00058/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Euro
pea, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 26.04.2007
(DSPC-C 92).
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Sol·licitud de compareixença de Javier
Elzo, catedràtic de sociologia de la Uni
versitat de Deusto, davant la Comissió
d’Educació i Universitats perquè infor
mi sobre l’estudi de joventut i seguretat
a Catalunya

Sessió informativa de la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea
amb el conseller de la Vicepresidència
sobre les línies d’actuació en relacions
internacionals i sobre l’organigrama
de la Secretaria d’Afers Exteriors

Tram. 356-00060/08

Tram. 355-00024/08

Acord sobre la sol·licitud

Substanciació

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió
núm. 4, tinguda el dia 27.04.2007 (DSPC-C 95).

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del
26.04.2007 (DSPC-C 92).

Sol·licitud de compareixença de Bernat
Joan i Marí, diputat al Parlament Euro
peu per Esquerra Republicana de Ca
talunya, davant la Comissió d’Acció
Exterior i de la Unió Europea perquè
faci una valoració de la seva tasca al
Parlament Europeu

Sessió informativa del conseller de la
Vicepresidència davant la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea
perquè informi sobre l’actuació previs
ta al capdavant del Departament

Tram. 356-00065/08

Substanciació

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Euro
pea, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 26.04.2007
(DSPC-C 92).

4.53.10.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea
amb el conseller de la Vicepresidència
sobre les línies d’actuació en matèria
d’afers exteriors
Tram. 355-00021/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del
26.04.2007 (DSPC-C 92).

Tram. 355-00025/08

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Comis
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del
26.04.2007 (DSPC-C 92).

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
amb els consellers d’Interior, Relaci
ons Institucionals i Participació i de
Medi Ambient i Habitatge sobre les
actuacions del Govern en matèria de
prevenció i extinció d’incendis, especi
alment pel que fa a la campanya per a
l’estiu del 2007
Tram. 355-00031/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participa
ció, Conseller, del Departament de Medi Ambient i
Habitatge (reg. 10317).
Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió, 03.05.2007.
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4.53.15.

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

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

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
de Salut, del 27.04.2007 (DSPC-C 93).
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 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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).
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

Compareixença del director general de
l’Agrupació Catalana d’Establiments
Sanitaris amb relació al Projecte de llei
de reforma de l’Institut Català de la
Salut

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

Tram. 353-00046/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

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

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).
4.53.15.
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Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).
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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

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

Tram. 353-00052/08

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

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

Substanciació

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

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

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

Tram. 353-00055/08

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

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

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
de Salut, del 27.04.2007 (DSPC-C 93).

Compareixença de Josep Borrell Fonte
lles, expresident del Parlament Euro
peu, davant la Comissió d’Acció Exteri
or i de la Unió Europea perquè faci una
valoració de la seva presidència
Tram. 357-00028/08

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 Euro
pea en la sessió núm. 4, tinguda el dia 26.04.2007
(DSPC-C 92).

Compareixença de Bernat Joan i Marí,
diputat al Parlament Europeu per Es
querra Republicana de Catalunya, da
vant la Comissió d’Acció Exterior i de
la Unió Europea perquè faci una valo
ració de la seva tasca al Parlament
Europeu
Tram. 357-00029/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Salut, del 26.04.2007 (DSPC-C 90).
4.53.15.
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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 Euro
pea en la sessió núm. 4, tinguda el dia 26.04.2007
(DSPC-C 92).
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Compareixença de Javier Elzo, cate
dràtic de sociologia de la Universitat
de Deusto, davant la Comissió d’Edu
cació i Universitats perquè informi so
bre l’estudi de joventut i seguretat a
Catalunya
Tram. 357-00030/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm.
4, tinguda el dia 27.04.2007 (DSPC-C 95).

4.70.10.

ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya sobre l’observança del
pluralisme en la televisió i la ràdio cor
responent al febrer del 2007
Tram. 337-00014/08

Presentació: President, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 10258/ Coneixement: Mesa del Parlament,
03.05.2007

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT
Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya
4.70.

4.70.01.

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES
ÒRGANS
COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE
DESPATX

Benvolgut president,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan
ça del pluralisme a la televisió i la ràdio, mes de febrer
de 2007 perquè en tingueu coneixement i als efectes
oportuns.
Ben cordialment,
Barcelona, 26 d’abril de 2007

Encàrrec del despatx del conseller
d’Educació a la consellera de Salut

Josep Maria Carbonell i Abelló

Tram. 330-00010/08

Presentació: president de la Generalitat

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

Reg. 10260 / Coneixement: Presidència del Par
lament, 02.05.2007

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau
donar-vos compte que durant l’absència del conseller
d’Educació, els dies 28, 29, 30 d’abril i 1 de maig, s’en
carregarà del despatx del seu Departament la consellera
de Salut.
Cordialment
Barcelona, 25 d’abril de 2007
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat
N. de la R.: El Decret 105/2007, de 24 d’abril, d’encàr
rec de despatx del conseller d’Educació a la conselle
ra de Salut, els dies 28, 29, 30 d’abril i 1 de maig, és
publicat al DOGC 4872, de 30 d’abril de 2007.
4.70.01.
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4.87.

PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.30.

ALTRES PROCEDIMENTS DAVANT EL TRI
BUNAL CONSTITUCIONAL

Recurs d’inconstitucionalitat 8045/
2006, interposat per més de cinquanta
diputats del Grup Parlamentari Popu
lar del Congrés dels Diputats contra
determinats articles de la Llei orgànica
6/2006, del 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 385-00001/07 / Provisió del president del
TC del 19.04.2007

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
que desestima la recusació del magistrat
Rodríguez-Zapata
Acord: Mesa
03.05.2007.

del

Parlament,

sessió

del

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLENO
Excmos. Sres.:
Dª María Emilia Casas Baamonde
D. Guillermo Jiménez Sánchez
D. Vicente Conde Martín de Hijas
D. Javier Delgado Barrio
D. Roberto García-Calvo y Montiel
Dª Elisa Pérez Vera
D. Eugeni Gay Montalvo
D. Ramón Rodríguez Arribas
D. Pascual Sala Sánchez
D. Manuel Aragón Reyes
Nº DE REGISTRO: recurso de inconstitucionalidad
núm.8045-2006.
ASUNTO: Recurso de súplica contra el Auto de 7 de
marzo de 2007, que inadmitió la recusación del magis
trado del Tribunal Consttucional, el Excmo. Sr. Don
Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.
SOBRE: Recurso de inconstitucionalidad contra
determinados preceptos de la L.O. 6/2006, de 19 de
julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña.

AUTO
I. ANTECEDENTES
1. Mediante escrito presentado en el Registro General
de este Tribunal el 2 de marzo de 2007, el Abogado de
4.87.30.
4. INFORMACIÓ

la Generalidad de Cataluña, en representación de su
Gobierno, instó la recusación del Magistrado del Tribu
nal Constitucional, Excmo. Sr. don Jorge RodríguezZapata Pérez, en los recursos de inconstitucionalidad
núms. 8.045-2006 (promovido por más de 50 Diputa
dos del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de
los Diputados), 8.675-2006 (promovido por el Defen
sor del Pueblo), 8.829-2006 (promovido por el Consejo
de Gobierno de la Región de Murcia), 9.330-2006 (pro
movido por el Gobierno de La Rioja), 9.491-2006 (pro
movido por la Diputación General de Aragón), 9.501
2006 (promovido por el Consejo de la Generalidad de
la Comunidad de Valencia), y 9.568-2006 (promovido
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autóno
ma de las Islas Baleares), todos ellos contra determina
dos preceptos de la L.O. 6/2006, de 19 de julio, de re
forma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC en
lo sucesivo), que se hallan en tramitación ante este Tri
bunal y en los que es parte el Gobierno de la Generali
dad de Cataluña. La recusación se basaba en la causa de
abstención y, en su caso, de recusación, consistente en
«haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o
ejercido profesión con ocasión de los cuales haya par
ticipado directa o indirectamente en el asunto objeto del
pleito o causa o en otro relacionado con el mismo», con
fundamento en la doctrina contenida en el ATC de 5 de
febrero de 2007, por el que se estimó la recusación del
Magistrado de este Tribunal, Excmo. Sr. don Pablo
Pérez Tremps.
2. Por providencia de 6 de marzo de 2007, el Pleno
acordó unir el escrito de recusación a las actuaciones,
formar la correspondiente pieza separada de recusación
en el recurso 8.045 - 2006, nombrando Ponente al
Magistrado Excmo. Sr. don Pascual Sala Sánchez, y
suspender el curso del procedimiento hasta la resolu
ción del incidente, lo que aconteció el 7 de marzo de
2007, fecha en la que se inadmitió la indicada recusa
ción mediante Auto unánime dictado por el Pleno de
este Tribunal.
3. El día 15 de marzo de 2007, el Gobierno de la Ge
neralidad de Cataluña presentó en el Registro General
de este Tribunal un escrito mediante el cual interpuso
recurso de súplica contra el mencionado ATC de 7 de
marzo de 2007, en el que solicita su estimación y, por
ende, la tramitación del incidente de recusación del
Excmo. Sr. Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata
Pérez y en definitiva su estimación en el recurso de in
constitucionalidad núm. 8.045-2006 o, subsidiariamente,
la estimación de la recusación parcial únicamente «en
cuanto a la intervención de dicho Magistrado en la reso
lución del recurso de inconstitucionalidad 8045-2006
respecto de los artículos del Estatuto de Autonomía de
Cataluña números 11; 83.1; 84.2 y 3; 86.5; 90; 91;
160.1, a), b), c) y d) y 3; 218.2 y 5; 219.2 Y 4, impug
nados en este recurso, que están directamente relacio
nados con el régimen local.»
El recurso de súplica comienza con las alegaciones re
lativas a la viabilidad de dicho medio de impugnación
frente al Auto recurrido con base en lo dispuesto la pro
pia LOTC (art. 93.2), normativa que –siempre en opi
nión de la parte ahora recurrente– no excluye esa vía de
recurso y que es de aplicación preferente frente a la
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supletoria remisión a la LOP J ex arto 80 LOTC. Los
motivos de la súplica relativos al fondo de la recusación
son, en gran medida, los mismos expuestos en su día en
el inicial escrito de recusación, y que se dan por repro
ducidos en aras a la mayor brevedad expositiva, pero
cuya reconsideración se solicita, a los que se unen los
argumentos siguientes: en primer lugar, se postula que
la interpretación y aplicación de las causas de recusa
ción de los Magistrados de este Tribunal «ha de ser
igual y con iguales garantías en supuestos equivalen
tes», en alusión a la causa de recusación estimada por
el Pleno de este Tribunal respecto del Magistrado,
Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps, pues la interven
ción de aquél en el proceso de elaboración del EAC
«resulta perfectamente equivalente» a la que tuvo en su
día éste, «y ambas son acreedoras de idéntica califica
ción jurídica respecto de lo previsto en el arto 219.13
de la Ley Orgánica del Poder Judicial», pese a lo cualcomo se indica a continuación– la resolución de la re
cusación «ni se ha adoptado siguiendo el mismo proce
dimiento ni se sustenta en fundamentos jurídicos que
permitan entender satisfecha la igualdad en los térmi
nos que aquí se pide»; en segundo lugar, se sostiene que
«la recusación planteada por esta parte no adolecía de
defectos formales insubsanables y no podía declararse
su inadmisión por razones de fondo sin la instrucción
de la correspondiente pieza separada y la audiencia de
las partes personadas en los recursos en los que la re
cusación se instó»; en tercer lugar, también se afirma
que «la apreciación de la causa de recusación prevista
en el art. 219.13 de la LO P J ha de hacerse en función
de la intervención del recusado en un acto preparatorio
de la redacción del EAC, no en función del carácter
principal de la Carta Europea de Autonomía Local»;
finalmente, y con carácter subsidiario, se solicita la re
cusación del Magistrado Ecmo. Sr. Don Jorge Rodrí
guez-Zapata Pérez en relación a los preceptos del EAC
impugnados en este recurso que tengan relación con la
materia sobre la que versó el encargo realizado por
cuenta de la Fundación Pi i Sunyer, concretamente res
pecto de los arts. 11; 83.1; 84.2 y 3; 86.5; 90; 91; 160.1,
a), b), c) y d) y.3; 218.2 y 5; y 219.2 y 4.
4. El 21 de marzo de 2007, el Pleno del Tribunal dictó
providencia por la que acordaba: «Tener por recibido el
escrito presentado por la representación del Gobierno
de la Generalidad de Cataluña, registrado el 15 de mar
zo de 2007, y dar traslado del mismo a las partes
personadas en el proceso para que, en el plazo común
e improrrogable de tres días (art. 93.2 LOTC), formu
len alegaciones».
5. El Comisionado parlamentario de más de 50 Dipu
tados del Grupo Parlamentario Popular presentó el día
28 de marzo de 2007 su escrito de alegaciones, en el
que solicita primero la inadmisión de la pretendida
súplica por improcedente y, en su defecto, la desestima
ción íntegra por los motivos que, a continuación, se
expondrán resumidamente; y, segundo, que «adopte las
medidas necesarias para evitar en lo sucesivo nuevas
maniobras dilatorias por la representación procesal de
la Generalitat». El escrito se basa en las siguientes con
sideraciones: en primer lugar, en la inadmisibilidad del
recurso de súplica «por coherencia con la propia doc
trina del Tribunal Constitucional», fijada en el ATC de

21 de marzo de 2007 que no admitió el recurso de sú
plica contra el Auto que estimó la recusación del Ma
gistrado, Excmo. Sr. Pérez Tremps, cuya aplicación
«haría innecesaria cualquier argumentación en esta
súplica, por la sola invocación de la doctrina allí con
tenida, e incluso de los votos particulares concurren
tes»; en segundo lugar, también se sostiene la inad
misibilidad de plano por la extemporaneidad de la
recusación interesada, dado que «resulta patente el cono
cimiento previo de la que se invoca ahora como causa de
recusación, que no se presenta al inicio del pleito, y que
se condiciona a la decisión de otra recusación»; en ter
cer lugar, se afirma la «utilización fraudulenta y obs
truccionista de la situación procesal, que incurre en
abuso de derecho y mala fe procesal» como consecuen
cia de las alegaciones anteriores, de las que claramen
te se infiere (siempre en opinión de esta parte) que la
Generalidad de Cataluña «utiliza sus posibilidades pro
cesales con elusión del texto de la Ley, para conseguir
fines distintos a los queridos por la propia Ley»; en
cuarto lugar, tampoco comparte los motivos sobre el
fondo del recurso en tanto en cuanto nada nuevo incor
pora a lo ya decidido por este Tribunal en la resolución
ahora recurrida, pues no existe conexión alguna «entre
el trabajo del entonces profesor Rodríguez Zapata y el
Estatuto ahora recurrido. Ni conexión temporal-se pro
dujo en el año 2000 con antecedentes en 1997– ni, con
secuentemente, conexión formal –no se encargó para la
‘reforma del Estatuto’ como el del Sr. Pérez Tremps– ni
conexión material alguna, ni en la redacción, ni en la
conexión de las conclusiones con el articulado. No hay,
por tanto conexión directa ni indirecta». Finalmente,
también solicita la desestimación de la pretensión sub
sidiaria de recusación parcial, pues «causaría estupor»
que, para resolver un único recurso frente a una única
norma, el Pleno del TC tuviera que constituirse con un
diferente número y composición de Magistrados, según
el precepto que fueran a enjuiciar y según que con el
mismo pudiera entenderse que alguna de las partes es
tuviera incurso en una causa de recusación.
6. En el escrito de alegaciones del Abogado del Estado,
con fecha de entrada en el Registro General de este
Tribunal de 28 de marzo de 2007, se pone de manifies
to lo ya afirmado por el Pleno de este Tribunal en el
reciente Auto de 21 de marzo de 2007, que inadmitió el
recurso de súplica contra el Auto de estimación de la
recusación del Magistrado, Excmo. Sr. Pérez Tremps,
a cuya doctrina se remite no sin antes poner de mani
fiesto que el presente recurso, a diferencia del anterior,
se dirige contra un Auto de inadmisión de la recusación
respecto del cual, en principio, aplicando la doctrina
antes referida, cabría recurso, «dado que no pone fin al
incidente de recusación, sino que se limita a inadmitirlo
a limine»,
7. El Letrado del Parlamento de Cataluña, mediante
escrito registrado en este Tribunal con fecha de entra
da de 29 de marzo de 2007, formula las siguientes ale
gaciones: en primer lugar, mantiene los argumentos
planteados en el recurso de súplica contra el Auto de
estimación de la recusación del Magistrado Pérez
Tremps, en relación con la procedencia y admisibilidad
del indicado recurso contra los Autos de este Tribunal
que resuelven los incidentes de recusación, máxime
4.87.30.
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cuando el Auto ahora impugnado «implica una
inadmisión a limine de la recusación lo que ha impedi
do a esta representación y a las otras partes en el recur
so de inconstitucionalidad número 8045-2006, poder
alegar sobre la recusación propuesta»; en segundo lu
gar, y en relación con el argumento contenido en el
presente recurso de súplica (las causas de recusación de
los Magistrados del TC y su aplicación ha de ser igual
y con las mismas garantías en supuestos equivalentes),
«esta representación debe hacer constar que no le ha
sido notificado en forma el contenido del Auto que re
suelve el recurso de súplica interpuesto por el Gobier
no de Cataluña contra el Auto de 5 de febrero de 2007,
lo que impide conocer a esta representación el alcance
de dicho argumento y, por ende, formular alegaciones
con conocimiento de causa»; también se alega lo pro
pio en relación con las razones del fondo de la recusa
ción, por lo que solicita la retroacción de las actuacio
nes al momento anterior al Auto de 7 de marzo de
2007, a fin de permitir la instrucción de la pieza sepa
rada del incidente de recusación propuesto y permitir a
las partes formular las alegaciones que tengan por con
venientes, para que la resolución del Tribunal no se
produzca inaudita parte.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Tal y como ha quedado expuesto con mayor detalle
en los antecedentes, el objeto del presente recurso de
súplica interpuesto por el Abogado del Gobierno de la
Generalidad de Cataluña consiste en anular lo acorda
do en el Auto del Pleno de este Tribunal de 7 de mar
zo de 2007 y que, en su lugar, se acuerde la admisión
a trámite del escrito de recusación y su posterior esti
mación con base en el arto 219.13ª LPJ respecto del
Magistrado, Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez-Zapata
Pérez, o, subsidiariamente, que se estime su recusación
parcial respecto de los artículos del Estatuto de Auto
nomía de Cataluña directamente relacionados con el
régimen local.
Las restantes partes personadas han formulado alega
ciones en diversos sentidos. Así, mientras que el Letra
do del Parlamento de Cataluña se adhiere a la preten
sión del recurrente, interesando a la postre la
estimación de la causa de recusación en su día opues
ta por el Gobierno de la Generalidad contra el mencio
nado Magistrado, el Abogado del Estado solicita la
desestimación del recurso con base en lo ya resuelto
por este Tribunal en el Auto de 21 de marzo de 2007,
y el Comisionado parlamentario de los más de 50 Di
putados del Grupo Parlamentario Popular postula la
inadmisión radical del recurso de súplica o, en su de
fecto, su desestimación.
2. Con carácter previo al examen del fondo de este re
curso es preciso analizar los óbices de procedibilidad
opuestos por el citado Comisionado parlamentario con
sistentes en el carácter irrecurrible del Auto impugna
do que acordó por unanimidad la inadmisión de la re
cusación de un Magistrado de este Tribunal con base en
lo ya resuelto en el reciente A TC de 21 de marzo de
2007 y la extemporaneidad de la recusación, habida
cuenta que no fue formulada tan pronto como se tuvo
conocimiento de su causa. Como es sabido, el hecho de
que el presente recurso no fuera repelido a limine en su
4.87.30.
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día no impide a este Tribunal que controle, incluso de
oficio, el examen de las condiciones de admisibilidad
de los recursos aun después de haber procedido a su
tramitación (así, AATC 78/1981, de 15 de julio; y 914/
1985, de 18 de diciembre).
Los citados óbices no pueden prosperar.
Respecto del primero, y como con razón pone de ma
nifiesto la Abogacía del Estado en su escrito de alega
ciones, el Auto ahora impugnado en súplica, a diferen
cia de lo acontecido en el referido ATC de 21 de marzo
de 2007 que afectaba a una resolución estimatoria de la
recusación, es una resolución de inadmisibilidad de la
recusación instada por el ahora recurrente; ello supone
la aplicación directa de lo expresamente dispuesto en el
art. 93.2 LOTC, norma que, como es sabido, prevé la
posibilidad procesal de que Autos como el aquí cuestio
nado sean recurridos en súplica, sin que sea aplicable,
ex arto 80 LOTC, lo previsto en el art. 228 LOPJ, pues
este precepto establece el carácter irrecurrible de los
Autos que estimen o desestimen la recusación, es decir,
de las resoluciones judiciales que entran a examinar el
fondo de la causa o causas de recusación, lo que aquí
no acontece al tratarse de una resolución de inadmisión
a limine de la recusación interesada.
En cuanto al segundo, tampoco ha lugar a su aprecia
ción por razones estrictamente procesales, dado que si
el Auto de inadmisión liminar de la recusación ahora
impugnado nada dice sobre este particular y si la úni
ca parte que lo ha recurrido es el Gobierno de la Gene
ralidad, el mencionado Comisionado parlamentario
sólo puede oponerse a la súplica solicitando su confir
mación, pues, de lo contrario, estaría alterando el obje
to del presente recurso al aludir a cuestiones definitiva
mente resueltas por el Auto recurrido.
3. En relación con el fondo del asunto, esto es, con la
alegada concurrencia de la causa de recusación prevista
en el citado art. 219.13ª LOPJ, baste con recordar que
la jurisprudencia este Tribunal (inter allia, SSTC 162/
1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 69/2001, de 17 de
marzo, FFJJ 14.a) y 16; 5/2004, de 16 de enero, FJ 2;
así como también las SSTEDH de 1 de octubre de
1982, caso Piersack, § 30; de 26 de octubre de 1984,
caso De Cubber, § 26 de 24 de mayo de 1989; caso
Hauschildt, § 47; de 29 de agosto de 1997, caso Worm,
§ 40; de 28 octubre de 1998, caso Castillo Algar, § 45;
de 17 de junio de 2003, caso Valero, § 23) ha afirmado
reiteradamente que siendo la recusación un medio di
rigido a garantizar la imparcialidad judicial, para que
un Juez pueda ser apartado del conocimiento de un
concreto asunto es siempre preciso que existan sospe
chas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas
y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar
fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa porque
está o ha estado en posición de parte realizando las fun
ciones que a éstas corresponden o porque ha exteriori
zado anticipadamente una toma de partido a favor o en
contra de las partes en litigio, o que permitan temer
que, por cualquier relación jurídica o de hecho con el
caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el
previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al
ordenamiento jurídico que pueden influirle al resolver
sobre la materia enjuiciada. Recordemos no obstante
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que, puesto que la imparcialidad personal de los Jueces
ha de ser presumida salvo prueba en contrario, aunque
en este ámbito las apariencias son muy importantes, no
basta que tales dudas o surjan en la mente de quien re
cusa, sino que es preciso que alcancen una consisten
cia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y le
gítimamente justificadas (por todas, STEDH De
Cubber c. Bélgica, 26 de octubre de 1984, §§ 23 Y ss.).
Del mismo modo, hay que hacer constar que el núcleo
de la impugnación que se realiza en el recurso de súpli
ca del Gobierno de la Generalidad se centra en la de
nuncia de la quiebra principio de igualdad en la aplica
ción de la Ley (art. 14 CE), por el diferente tratamiento
procesal que este Tribunal ha dado a las recusaciones
de los Excmos. Sres. Magistrados Pérez Tremps y Ro
dríguez-Zapata en el sentido de que una, la primera, fue
objeto de tramitación y estimación ulterior, mientras la
segunda ha sido inadmitida liminarmente mediante el
Auto recurrido de 7 marzo de 2007. No obstante ser
ello cierto y haber sido el trabajo aquí tenido en cuen
ta también objeto de encargo remunerado, es preciso
hacer constar que un trabajo calificable por su conteni
do de académico, doctrinal o científico, entendido en
los términos del Auto 18/2006 y cuya denominación,
cualquiera que sea, resulta indiferente según el Auto 26/
2007, no puede incurrir en ninguna de las causas de
recusación contempladas en el art. 219 de la LOP J. Por
ello, ha de concluirse que el Auto de 7 de marzo de
2007 no vulnera las exigencias del principio igualdad.
En efecto, en el presente caso, como ya se puso de
manifiesto en el Auto impugnado, el trabajo del Magis
trado Rodríguez-Zapata no puede justificar unas sospe
chas fundadas de parcialidad al amparo del único mo
tivo de recusación invocado por la parte recurrente (el
tan citado art. 219.13ª LOPJ) al limitarse a recoger de
forma descriptiva y sistemática la repercusión que ha
tenido la Carta Europea de Autonomía Local en la ju
risprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y
de este Tribunal. La referida Carta Europea, sobre los
puntos que en el escrito de recusación se aducen como
concernidos, se limita a establecer unos principios ge
nerales relativos, entre otros, a la competencia y recur
sos financieros de los entes locales. Por consiguiente,
no entra en el detalle de competencias y recursos eco
nómicos de dichos entes, únicamente los somete a la
Constitución y a la Ley, que variará lógicamente en los
diferentes Estados miembros del Consejo de Europa, al
igual que hace la Constitución española y las leyes que
la desarrollan.
Consiguientemente, el citado Magistrado de este Tribu
nal no participó ni pudo participar, directa o indirecta
mente, en el asunto objeto del proceso constitucional de
que aquí se trata dada, además, la lejanía de la actividad
por él desarrollada con el asunto objeto del proceso de
referencia, que aunque fue publicado en el año 2003, la
propia parte recurrente reconoce que el encargo del
referido trabajo se realizó en el año 2000, cuando el
Magistrado recusado lo era entonces del Tribunal Su
premo. Como ya se ha afirmado por este Tribunal, una
aplicación no cautelosa de la causa de recusación pre
vista en el tan citado arto 219.13ª LOPJ dificultaría in
debidamente el acceso al Tribunal Constitucional de
profesores universitarios y otros juristas de reconocida

competencia que puedan haber adquirido el prestigio
que, ex art. 159.2 CE, permite su selección como Ma
gistrados de este Tribunal gracias, precisamente, a sus
publicaciones científicas.
En definitiva, como se dijo en el Auto impugnado y
ahora se reafirma, un tal trabajo no puede justificar las
sospechas objetivas de parcialidad de la parte recurren
te, al tratarse de un estudio científico ajeno, objetiva y
temporalmente, al thema decidendi del presente recurso
de inconstitucionalidad.
Por todo ello, el Pleno
ACUERDA
Desestimar el recurso de súplica interpuesto por el
Gobierno de la Generalidad de Cataluña contra el Auto
dictado por el Pleno del Tribunal Constitucional, de 7
de marzo de 2007, en la pieza de recusación del Magis
trado de este Tribunal, Excmo. Sr. don Jorge Rodrí
guez-Zapata Pérez, en el recurso de inconstitucionali
dad núm. 8.045-2006 contra determinados preceptos
del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Madrid, a diecinueve de abril de 2007

4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

Concurs específic de mèrits i capaci
tats per a la provisió definitiva del lloc
de cap de l’Àrea de Parc Mòbil del De
partament d’Infraestructures, Equipa
ments i Seguretat
Tram. 500-00004/08

Adscripció definitiva
Acord: Mesa
03.05.2007

del

Parlament,

sessió

del

SECRETARIA GENERAL
Acord del 3 de maig de 2007, de la Mesa del Parla
ment, d’adscripció definitiva del senyor Lluís Vidal i
Gili al lloc de treball de cap de l’Àrea del Parc Mòbil
del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Se
guretat del Parlament de Catalunya.
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
març de 2007, va acordar convocar un concurs especí
fic de mèrits i capacitats per a la provisió definitiva del
lloc de cap de l’Àrea del Parc Mòbil del Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, grup B/C/
D, nivell 10.
D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatò
ria, el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits
al·legats i la resolució comporta l’adscripció definitiva
del funcionari o funcionaria al lloc de treball convocat,
amb les funcions que s’hi descriuen.
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De conformitat amb el que estableix la base cinquena
de la convocatòria, en data 24 d’abril de 2007, la Co
missió Tècnica d’Avaluació acorda formular la propos
ta d’adscripció definitiva del senyor Lluís Vidal i Gili al
lloc de treball de cap de l’Àrea del Parc Mòbil del De
partament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
del Parlament de Catalunya.
En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya,
la Mesa del Parlament

Eleccions del Consell de Personal del
Parlament de Catalunya
Proclamació dels membres del Consell
de Personal
Coneixement: Mesa del Parlament, 3 de maig de
2007

ACORDA:
Adscriure definitivament el senyor Lluís Vidal i Gili al
lloc de treball de cap de l’Àrea del Parc Mòbil del De
partament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
del Parlament de Catalunya, a partir de la data de la
presa de possessió.
Contra l’acord de la Mesa, que exhaureix la via admi
nistrativa, les persones interessades poden interposar,
potestativament i d’acord amb el que estableix la Llei
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment adminis
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de
gener, un recurs de reposició davant la Mesa del Parla
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la publicació en el BOPC, o bé un recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa Administra
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
publicació en el BOPC, d’acord amb la Llei 29/1998,
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci
osa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 3 de maig de 2007
Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

A LA MESA DEL PARLAMENT
De conformitat amb el que disposa l’art 108.7 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, com a president de la mesa electoral de les
eleccions al Consell de Personal, faig avinent que, en
sessió tinguda el dia 24 d’abril de 2007 i d’acord amb
l’acta d’escrutini, van resultar elegits els set candidats
de la candidatura independent, única que s’hi havia
presentat, que van obtenir més vots, amb l’ordre se
güent:
Lluís Pibernat Riera
Lluís Soler Soler
Marc Gavín Fontanals
Enric Camps Bonany
Llibert Requena camps
Montserrat Pla Angusto
Maria Àngels Casanova Acha
Atès que ha transcorregut el termini establert sense que
s’hagi formulat cap reclamació, les persones damunt
dites resten proclamades membres del Consell de Per
sonal.
Així mateix, de conformitat amb l’article 113.3 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, són suplents dels membres proclamats la
senyora Carme De Tomás Vinyals, el senyor Francesc
Isern Serra, el senyor Xavier Martínez Vila i el senyor
Carlos Arteche González, per aquest ordre.
Palau del Parlament, 3 de maig de 2007
Ismael E. Pitarch i Segura
President de la mesa electoral
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