
BUTLLETÍ OFICIAL 
  
DE CATALUNYA DEL PARLAMENT 

VIII legislatura Número 153 

Tercer període Dilluns, 5 de novembre de 2007 

S  U  M  A  R  I 
  

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 

3.01.01. 

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

Projecte de llei de finançament de les 
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus (tram. 
200-00024/08). Esmenes a la totalitat. p. 5 

Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 200-00026/08). Esme
nes a la totalitat. p. 5 

3.01.02.	 Proposicions de llei 

Proposició de llei de l’ensenyament en 
la llengua materna i el bilingüisme escolar (tram. 
202-00078/07). Esmenes a la totalitat. p. 5 

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

3.10.25.	 Propostes de resolució 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un àmbit funcional de planificació territorial corres
ponent a l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf 
i els municipis de l’Anoia que s’hi adhereixin (tram. 
250-00312/08). Correcció d’errades de publicació 
(BOPC 146). p. 6 

Proposta de resolució sobre l’avança
ment del període de preinscripció als centres edu
catius (tram. 250-00328/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes. p. 7 

Proposta de resolució sobre la plaga 
de conills a l’Alt Camp (tram. 250-00329/08). Pròr
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 7 

Proposta de resolució sobre les mesu
res tècniques que cal adoptar per a evitar els incendis 
provocats pel contacte entre les xemeneies i l’em
bigat de fusta a les comarques pirinenques (tram. 
250-00330/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 7 

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a 
l’Alt Penedès (tram. 250-00331/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 7 

Proposta de resolució sobre la senya
lització de la carretera C-15 (tram. 250-00332/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 7 

Proposta de resolució sobre els proto
cols d’actuació de les administracions públiques en 
els casos de detecció de maltractaments infantils 
(tram. 250-00333/08). Pròrroga del termini de pre
sentació d’esmenes. p. 7 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de la variant de la carretera nord-oest d’Olot 
(Garrotxa) (tram. 250-00334/08). Pròrroga del termi
ni de presentació d’esmenes. p. 8 

Proposta de resolució sobre la moder
nització del rec del marge esquerre del Segre als 
termes municipals d’Alàs i Cerc, la Seu d’Urgell i 
Ribera d’Urgellet (Alt Urgell) (tram. 250-00335/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 8 

Proposta de resolució sobre l’adopció 
del sistema braille als caixers automàtics (tram. 250
00336/08). Pròrroga del termini de presentació d’es
menes. p. 8 

Proposta de resolució sobre l’adopció 
de mesures per a facilitar la investigació relaciona
da amb les persones desaparegudes (tram. 250
00337/08). Pròrroga del termini de presentació d’es
menes. p. 8 

Proposta de resolució sobre l’inici de 
les obres del pont d’entrada a Setcases (Ripollès) el 
primer trimestre del 2008 (tram. 250-00338/08). Pròr
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 8 

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a 
l’Alt Urgell (tram. 250-00339/08). Pròrroga del termi
ni de presentació d’esmenes. p. 8 

Proposta de resolució sobre el projec
te per a emmagatzemar gas prop d’Alcanar (Mont
sià) (tram. 250-00340/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes. p. 9 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’una nova carta de principis per a l’actuació dels 
mitjans de comunicació de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió (tram. 250-00341/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 9 

Proposta de resolució sobre la política 
de subvencions del Govern (tram. 250-00342/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 9 
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Proposta de resolució sobre les sub
vencions a Òmnium Cultural (tram. 250-00343/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 9 

Proposta de resolució sobre la recolli
da selectiva de piles (tram. 250-00344/08). Pròrro
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 9 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de l’oferta de cursos d’anglès i d’alemany a l’Es
cola Oficial d’Idiomes de Granollers (tram. 250
00345/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 9 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un pas sota la via del tren a Cardedeu 
(Vallès Oriental) (tram. 250-00346/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 10 

Proposta de resolució sobre el traspàs 
de la línia de tren Lleida - Manresa - Barcelona (tram. 
250-00347/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 10 

Proposta de resolució sobre l’execució 
del tercer carril de l’autopista AP-7 entre l’Hospitalet 
de l’Infant i el Vendrell (tram. 250-00349/08). Pròr
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 10 

Proposta de resolució sobre l’empresa 
Cantalou, de Vallirana (Baix Llobregat) (tram. 250
00350/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 10 

Proposta de resolució sobre el nombre 
de carrils del nou túnel de Vielha (tram. 250-00352/ 
08). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 10 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat del servei per als usuaris que van de Tarragona 
a Sant Vicenç de Calders i que fan transbordament a 
la línia 4 del servei de rodalia de Renfe (tram. 250
00393/08). Presentació. p. 10 

Proposta de resolució sobre la ins
tal·lació de mamògrafs digitals a la sanitat pública 
(tram. 250-00394/08). Presentació. p. 11 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la carretera C-26 entre Ripoll i Olot (tram. 
250-00395/08). Presentació. p. 11 

Proposta de resolució sobre la millora 
integral de la carretera L-800 entre Alcarràs i Val-
manya (tram. 250-00396/08). Presentació. p. 12 

Proposta de resolució sobre la com
pactació de les carreteres N-II i AP-7 entre Medinyà 
i Figueres (tram. 250-00397/08). Presentació. p. 13 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de la connexió en direcció a Barcelona de la 
carretera BV-2115 i l’autopista C-32 (tram. 250
00398/08). Presentació. p. 13 

Proposta de resolució sobre els gravís
sims problemes que afecten els accessos ferroviaris 
de rodalia i regionals a Barcelona i sobre l’assumpció 
de responsabilitats de la ministra de Foment (tram. 
250-00399/08). Presentació. Tramitació pel proce
diment d’urgència. p. 14 

Proposta de resolució sobre l’avança
ment del pagament d’ajuts indemnitzatoris a les 
persones afectades pel col·lapse de la xarxa ferro
viària (tram. 250-00400/08). Presentació. p. 15 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat dels bitllets dels usuaris de la xarxa de Ferro
carrils de la Generalitat de Catalunya afectada pel 
col·lapse en les infraestructures ferroviàries (tram. 
250-00401/08). Presentació. p. 16 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat dels bitllets dels usuaris de la xarxa de mitjana 
distància de Renfe afectada pel col·lapse en les in
fraestructures ferroviàries (tram. 250-00402/08). Pre
sentació. p. 16 

Proposta de resolució sobre el cessa
ment de la ministra de Foment (tram. 250-00403/08). 
Presentació. Tramitació pel procediment d’urgència. p. 17 

Proposta de resolució sobre els danys 
causats per les obres de la línia del tren d’alta ve
locitat, la determinació de les responsabilitats, les 
indemnitzacions a les persones afectades i la dimis
sió de la ministra de Foment (tram. 250-00404/08). 
Presentació. p. 18 

3.10.85. Propostes de resolució per a crear 
comissions, subcomissions i grups 
de treball 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió específica per a la infància (tram. 
252-00003/08). Presentació. p. 19 

4. 
4.45. 

4.45.05. 

INFORMACIÓ 
Composició dels òrgans de la cam
bra 
Comissions legislatives 

Composició de la Comissió d’Econo
mia, Finances i Pressupost (tram. 410-00003/08). 
Elecció del vicepresident. p. 20 

4.50. 

4.50.02. 

Compliment de resolucions i de 
mocions 
Compliment de mocions 

Control de compliment de la Moció 8/ 
VIII, sobre mesures relatives al Cos de Mossos d’Es
quadra (tram. 390-00008/08). Informe relatiu al com
pliment de la Moció. p. 20 

4.53. Sessions informatives i comparei

4.53.03. 
xences 
Sol·licituds de sessió informativa 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre la inse
guretat i els actes de violència en el transport públic 
de l’àrea metropolitana de Barcelona (tram. 354
00058/08). Sol·licitud i tramitació. p. 21 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent de la Generalitat davant el Ple per a informar 
sobre les afectacions de la mobilitat ciutadana cau
sades pel col·lapse del sistema ferroviari i sobre les 
mesures urgents indispensables per a solucionar-
les (tram. 354-00095/08). Sol·licitud. p. 21 

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Co
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les causes del descarrilament d’un tren de llarg re
corregut de Renfe al Prat de Llobregat (Baix Llo
bregat) i del caos ocasionat a la xarxa ferroviària 
(tram. 356-00091/08). Retirada de la sol·licitud. p. 21 

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Co
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
detenció de l’exsubdelegat del Govern de l’Estat a 
Catalunya per la presumpta relació amb membres 
de la màfia russa (tram. 356-00103/08). Retirada de 
la sol·licitud. p. 21 

SUMARI 
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Sol·licitud de compareixença del presi
dent de l’Associació Catalana de Cecs i Disminuïts 
Visuals davant la Comissió de Benestar i Immigra
ció perquè exposi l’informe anual de l’entitat (tram. 
356-00177/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 22 

Sol·licitud de compareixença d’Àngel 
Gómez-Quintero Mora, president de l’Associació 
per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb 
Discapacitat, davant la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana perquè expliqui la situació 
d’aquest col·lectiu (tram. 356-00183/08). Sol·licitud. p. 22 

4.53.10.	 Sessions informatives i comparei
xences de membres del Govern 

Sessió informativa de la Comissió de 
Benestar i Immigració amb la consellera d’Acció 
Social i Ciutadania sobre els casos de maltracta
ments greus a menors (tram. 355-00034/08). Subs
tanciació. p. 22 

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

Compareixença del president de GISA, 
Francesc Xavier Casas i Masjoan, davant la Comis
sió de Política Territorial perquè informi sobre les 

obres de prolongació de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat a Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 
357-00071/08). Substanciació. p. 22 

Compareixença del president de l’As
sociació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals davant 
la Comissió de Benestar i Immigració perquè exposi 
l’informe anual de l’entitat (tram. 357-00092/08). Acord 
de tenir la sessió de compareixença. p. 22 

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

4.70.10.	 Altres comunicacions 

Informe del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític 
a la televisió i la ràdio corresponent a l’agost del 
2007 (tram. 337-00023/08). Presentació. p. 23 

4.90.	 Règim interior 
4.90.10.	 Càrrecs i personal 

Concurs per a proveir temporalment 
un lloc de treball de secretari o secretària del De
partament d’Edicions (tram. 500-00010/08). Ads
cripció en comissió de serveis d’un funcionari. p. 23 

Nomenament d’encàrrec de funcions p. 23 

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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3. TRAMITACIONS EN CURS 

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI 

Projecte de llei de finançament de les 
infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus 
Tram. 200-00024/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 16768 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 26.10.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 16768) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 104 del Reglament del Parlament, presenta la se
güent esmena a la totalitat de retorn al Govern del Pro
jecte de Llei de finançament de les infraestructures de 
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus (tram. 200-00024/08). 

ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat 
G. P. de Convergència i Unió 

De retorn del Projecte de llei. 

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2007 

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

Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives 
Tram. 200-00026/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 16769 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 26.10.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 16769) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti
cle 104 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
esmena a la totalitat de retorn al Govern del Projecte de 
Llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
200-00026/08). 

ESMENA NÚM. 1 
1 A la totalitat 

G. P. de Convergència i Unió 

De retorn del Projecte de llei. 

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2007 

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI 

Proposició de llei de l’ensenyament en 
la llengua materna i el bilingüisme es
colar 
Tram. 202-00078/07 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 16770 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 26.10.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 16770) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 104 del Reglament del Parlament, presenta la se
güent esmena a la totalitat a la Proposició de Llei de 
l’ensenyament en la llengua materna i el bilingüisme 
escolar (tram. 202-00078/07). 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat1 
G. P. de Convergència i Unió 

De retorn de la Proposició de llei. 

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2007 

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

Esmenes a la totalitat 
Reg. 15775 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 26.10.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA 

ALTERNATIVA (REG. 15775) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro
posició de llei de l’ensenyament en la llengua materna 
i el bilingüisme escolar (núm. de tram. 202-00078/07). 

ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat1 
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Alternativa 

De retorn de la Proposició de llei. 

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, Joan Ridao i Martín, Jaume Bosch 
i Mestres, Portaveu GSOC-CPC, Portaveu ERC, Porta
veu ICV-EUiA 

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 3.10.25. 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un àmbit funcional de planificació ter
ritorial corresponent a l’Alt Penedès, el 
Baix Penedès, el Garraf i els municipis 
de l’Anoia que s’hi adhereixin 
(Tram. 250-00312/08) 

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
146) 

En el BOPC 146, a la pàg. 37. 

On diu: 

«Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Inicia
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 16025).» 

Ha de dir: 

«Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis
tes - Ciutadans pel Canvi i Grup Parlamentari d’Inicia
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 16025).» 

On diu: 

«Esmena núm. 1 

De modificiació 

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

Ha de dir: 

«Esmena núm. 1 

De modificiació 

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

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposta de resolució sobre l’avança
ment del període de preinscripció als 
centres educatius 
Tram. 250-00328/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’efectius dels Mossos d’Es
quadra a l’Alt Penedès 
Tram. 250-00331/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre la plaga 
de conills a l’Alt Camp 
Tram. 250-00329/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre la senya
lització de la carretera C-15 
Tram. 250-00332/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre les mesu
res tècniques que cal adoptar per a evi
tar els incendis provocats pel contacte 
entre les xemeneies i l’embigat de fusta 
a les comarques pirinenques 
Tram. 250-00330/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre els proto
cols d’actuació de les administracions 
públiques en els casos de detecció de 
maltractaments infantils 
Tram. 250-00333/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposta de resolució sobre la cons
trucció de la variant de la carretera nord
oest d’Olot (Garrotxa) 
Tram. 250-00334/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre l’adopció 
de mesures per a facilitar la investiga-
ció relacionada amb les persones des
aparegudes 
Tram. 250-00337/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre la moder
nització del rec del marge esquerre del 
Segre als termes municipals d’Alàs i 
Cerc, la Seu d’Urgell i Ribera d’Urgellet 
(Alt Urgell) 
Tram. 250-00335/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre l’inici de 
les obres del pont d’entrada a Setca
ses (Ripollès) el primer trimestre del 
2008 
Tram. 250-00338/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre l’adopció 
del sistema braille als caixers automà
tics 
Tram. 250-00336/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’efectius dels Mossos d’Es
quadra a l’Alt Urgell 
Tram. 250-00339/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre el projecte 
per a emmagatzemar gas prop d’Alca
nar (Montsià) 
Tram. 250-00340/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre les sub
vencions a Òmnium Cultural 
Tram. 250-00343/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’una nova carta de principis per a 
l’actuació dels mitjans de comunicació 
de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió 
Tram. 250-00341/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007.
 

Proposta de resolució sobre la recolli
da selectiva de piles 
Tram. 250-00344/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre la política 
de subvencions del Govern 
Tram. 250-00342/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de l’oferta de cursos d’anglès i d’a
lemany a l’Escola Oficial d’Idiomes de 
Granollers 
Tram. 250-00345/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un pas sota la via del tren a 
Cardedeu (Vallès Oriental) 
Tram. 250-00346/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre l’empresa 
Cantalou, de Vallirana (Baix Llobregat) 
Tram. 250-00350/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre el traspàs 
de la línia de tren Lleida - Manresa - Bar
celona 
Tram. 250-00347/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre el nombre 
de carrils del nou túnel de Vielha 
Tram. 250-00352/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre l’execu
ció del tercer carril de l’autopista AP-7 
entre l’Hospitalet de l’Infant i el Ven
drell 
Tram. 250-00349/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 16907). 

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2007 al 07.11.2007). 

Finiment del termini: 08.11.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat del servei per als usuaris que van 
de Tarragona a Sant Vicenç de Calders 
i que fan transbordament a la línia 4 del 
servei de rodalia de Renfe 
Tram. 250-00393/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 16627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Dolors Montserrat i Culleré I Rafael Luna i Vivas, di
putats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenta la següent 
proposta de resolució: 

3.10.25. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els viatgers de la línia C-2 de Rodalies de Renfe (Sant 
Vicens del Calders - Barcelona) porten més d’un any 
patint demores en els seus trajectes. 

Als nombrosos incidents que s’han anat succeint s’ha 
de sumar el del darrer cap de setmana. Degut a aquest 
nou imprevist, el servei estarà aturat temporalment en
tre les estacions de Gavà i Barcelona Sants. 

Els passatgers de l’esmentada línia hauran de realitzar 
el seu viatge amb autobusos que ha posat a la seva dis
posició la mateixa companyia Renfe. 

Segons ha declarat el Govern de l’Estat, el servei d’au
tobusos serà gratuït i no s’hauran de convalidar els bit
llets. 

En canvi, els viatgers de Tarragona que han de fer trans
bord a Sant Vicenç de Calders i prenen la Línia 4 de 
Rodalies Renfe (la que transcorre per l’interior, és a dir, 
passant per El Vendrell - Vilafranca - L’Hospitalet), sí 
han de pagar el seu bitllet. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer totes 
els gestions oportunes per tal de que els usuaris del fer
rocarril que fan el trajecte per Tarragona i que al arri
bar a Sant Vicenç de Calders han de fer transbord a la 
Línia 4 de Rodalies Renfe (i viceversa), gaudeixin de la 
gratuïtat d’aquest servei fins que es restableixi el fun
cionament normal de la circulació ferroviària afectada 
pels incidents ocasionats per les obres d’arribada de 
l’AVE a Barcelona. 

Parlament de Catalunya, 24 d’octubre de 2007 

Josep Llobet Navarro, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
Rafael Luna i Vivas 

Proposta de resolució sobre la instal·la
ció de mamògrafs digitals a la sanitat 
pública 
Tram. 250-00394/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 16634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat 
i Culleré i M. Belén Pajares i Ribas, Diputades del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Regla
ment de la Cambra, presenten la següent proposta de 
resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

A l’actualitat, una de cada tres dones pateix un càncer 
al llarg de la vida. I un de cada tres càncers que patei
xen les dones és de mama (35%). 

El mecanisme per a detectar aquesta malaltia és la ma
mografia convencional. Però aquest mètode presenta 
algunes limitacions i dificultats. 

Amb aquest sistema de detecció, les campanyes de dia
gnòstic només són eficients en dones de més de 50 anys 
entre les quals s’aconsegueix un 98% de curacions. En 
dones menors de 50 anys no es fan campanyes per la 
menor eficiència i només un 78% de dones superen la 
malaltia. 

La solució per que les dones de menys de 50 anys acon
segueixin també el 98% de curació, és la implantació 
de la mamografia digital, més ràpida, de major rang 
dinàmic i amb detecció precoç; a més, és menys agres
siva que les tècniques convencionals i irradia la meitat. 

Aquesta proposta, de passar de les mamografies con
vencionals a les digitals, ha estat encapçalada per l’asso
ciació Osona Contra el Càncer dins de la seva campa
nya «Estimo la mama» ja que des del Govern, no s’ha 
previst el canvi de diagnòstic del càncer de mama i la 
implantació de les mamografies digitals a la sanitat 
pública. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

– Instal·lar mamografs digitals a tots els centres de la 
sanitat pública que actualment compten amb els ma
mòfrags convencionals degut als avantatges d’aquest 
sistema per a una detecció més global, ràpida i precoç 
del càncer de mama entre les dones. 

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2007 

Carina Mejías Sánchez, M. Dolors Montserrat i Culle
ré, M. Belén Pajares i Ribas 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la carretera C-26 entre Ri
poll i Olot 
Tram. 250-00395/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 16772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Eudald Casadesús i Bar-
celó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució. 

3.10.25. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA 

CARRETERA C-26 (EIX PIRINENC) ENTRE LES CIUTATS DE 

RIPOLL I OLOT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El tram de la carretera C-26 entre Ripoll i Olot és cada 
dia més transitada i alhora menys segura per raons de 
mobilitat comarcal, intercomarcal i interterritorial. És 
habitual, especialment entre setmana, trobar-se molts 
vehicles de gran tonatge circulant per aquest tram amb 
l’evident perill que això representa. 

A més, el govern ha de vetllar perquè Catalunya tingui 
una bona xarxa en infrastructures i, per tant, és neces
sari que els caps de comarca Vic, Ripoll, Olot i Figue
res, així com d’altres ciutats mitjanes que es troben en 
aquest recorregut estiguin enllaçats per una via desdo
blada. 

Actualment s’estan desenvolupant les obres de desdo
blament de la carretera C-17 entre les ciutats de Vic i 
Ripoll. A més, està previst que l’autovia A-26 entre Be
salú i Figueres també sigui desdoblada i la carretera C-66 
entre Besalú i Banyoles acabi també desdoblant-se. Per 
tant, seguint criteris d’equilibri territorial és necessari 
que la capital del Ripollès estigui ben connectada amb 
la resta de comarques gironines, fet que fa indispensa
ble que l’Eix Pirinenc, carretera C-26, en el seu tram 
entre les ciutats de Ripoll i Olot sigui desdoblat. 

D’altra banda, la disposició addicional tercera de l’Es
tatut d’Autonomia de Catalunya és una eina potent que 
ha de permetre finançar infraestructures necessàries del 
nostre país com el tram de la C-26 objecte d’aquesta 
proposta de resolució. 

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÖ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar 
el desdoblament de la carretera C-26 (Eix pirinenc) en 
el seu tram entre les ciutats de Ripoll i Olot en base a 
la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autono
mia de Catalunya. 

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2007 

Felip Puig i Godes Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la millora 
integral de la carretera L-800 entre Al
carràs i Valmanya 
Tram. 250-00396/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 16773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Albert Batalla i Siscart, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La carretera L-800 entre Alcarràs i Valmanya presenta 
un estat de conservació molt pobre que fa que el pas de 
vehicles habituals i també de vehicles agrícoles sigui, 
no només dificultosa, sinó també cada vegada més pe
rillosa. 

El trànsit de vehicles s’ha incrementat darrerament per 
l’existència a la zona de Valmanya del circuit de velo
citat d’Alcarràs. 

Són diverses les peticions que s’han realitzat al Depar
tament de Política Territorial i Obres Públiques des dels 
ajuntaments afectats i també des d’entitats i associacions 
veïnals que veuen amb preocupació l’estat de la via i la 
no actuació del Govern sobre aquesta qüestió, ja que el 
projecte de millora està aprovat des de l’any 2003. 

Existeix a més, un tram d’aquesta carretera d’un quilò
metre i mig fins a Gimenells que no és competència de 
la Generalitat però que tindria lògica que també es con
templés en l’arranjament global d’aquesta via. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

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

1. Incloure en els pressupostos de la Generalitat del 2008 
la partida pressupostària corresponent a la millora inte
gral de la carretera L-800 entre Alcarràs i Valmanya. 

2. Incloure en les obre de millora integral d’aquesta via 
el quilòmetre i mig restant fins a la Gimenells 

3. Executar aquestes obres de millora integral durant 
l’any 2008.» 

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2007 

Felip Puig i Godes Albert Batalla i Siscart 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre la compac
tació de les carreteres N-II i AP-7 entre 
Medinyà i Figueres 
Tram. 250-00397/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 16774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Eudald Casadesús i Bar-
celó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA COMPACTACIÓ DE LES 

CARRETERES N-II I AP-7 ENTRE ELS MUNICIPIS DE ME
DINYÀ I FIGUERES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Actualment a les comarques gironines s’estan desenvo
lupant les obres de desdoblament de la carretera N-II. 
En el tram comprès entre els municipis de Medinyà i 
Figueres encara no s’ha realitzat el projecte d’estudi 
informatiu i per tant el traçat no està definit. 

Segons un estudi encarregat pel Centre d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient, entitat que agrupa bona 
part dels ajuntaments gironins, per analitzar quines me
sures correctores d’impacte ambiental farien falta en els 
desdoblaments de les carreteres N-II i l’AP-7, compac
tar aquestes dues infrastructures entre Medinyà i la sor
tida de Figueres Nord és la solució lògica, òptima i més 
coherent, per dos motius: reduir l’impacte ambiental 
concentrant les vies en un sol corredor, i facilitar la 
mobilitat entre Girona i Figueres, per potenciar aquest 
àmbit metropolità. 

En aquest sentit, els ajuntaments afectats pel desdobla
ment han consensuat una proposta perquè l’ampliació 
de les dues infrastructures es faci en un sol corredor. 

En data 3 d’octubre del 2006 el govern de la Generalitat 
de Catalunya va aprovar el Pla Director Territorial de 
l’Empordà on es contempla el traçat de corredor únic 
de les carreteres N-II i AP-7. A més, el contingut del Pla 
respon a l’objectiu d’aportar les referències espacials ne
cessàries per a un desenvolupament sostenible del ter
ritori en termes ambientals, socials i econòmics. 

Creiem del tot necessari que es consideri la proposta de 
compactació de les carreteres AP-7 i N-II entre els mu
nicipis de Medinyà i Figueres tal i com ja es dóna en el 
tram de Fornells de la Selva a Medinyà. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter
me les gestions necessàries per tal que el projecte de 

l’Estudi informatiu del traçat de la carretera N-II entre 
els municipis de Medinyà i Figueres contempli les car
reteres N-II i AP-7 com un corredor únic. 

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2007 

Felip Puig i Godes Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de la connexió en direcció a Bar
celona de la carretera BV-2115 i l’auto
pista C-32 
Tram. 250-00398/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 16799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet i Navarro, Portaveu Adjunt del Grup Par
lamentari del Partit Popular de Catalunya Santi Ro
dríguez i Serra i Dolors Montserrat i Culleré, Diputats 
del Grup Parlamentari Popular de Catalunya, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Regla
ment de la Cambra, presenten la següent proposta de 
resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Autopista Pau Casals (C-32), al seu pas per Vilanova 
i La Geltrú (Garraf), disposa bàsicament, de tres punts 
d’incorporació i/o sortida: 

– Una que a través d’un enllaç amb la carretera C-31, 
permet la incorporació i sortida en direcció tan a Bar
celona com a Tarragona. 

– Una que a través d’un enllaç amb la carretera C-15, 
permet també la incorporació i sortida en direcció tant 
a Barcelona com a Tarragona. 

– Una darrera que a través de la BV-2115 només per
met la incorporació i/o sortida cap a Tarragona. 

Les dues primeres suposen l’accés i/o sortida a la ciu
tat de Vilanova i La Geltrú per la zona Nord-Est de la 
ciutat (C-15, C-31), mentre que la tercera permet donar 
accés i/o sortida per la zona Nord-Oest de la ciutat, però 
només en sentit Tarragona. 

Aquest fet provoca una concentració important de tràn
sit a la zona Nord-Est de la ciutat, a més d’un trànsit 
intens per l’interior de Vilanova i La Geltrú per creuar 
per aquesta zona direcció Barcelona. 

Si l’autopista C-32 disposés d’un accés i/o sortida per 
la carretera BV-2115, permetria l’accés i/o sortida di
recta des de la zona Nord-Oest de la ciutat cap a la zona 
de Barcelona i fins i tot, cap a l’Alt Penedès, a través de 
la carretera C-15, sense necessitat de creuar la ciutat, i 
minorant la concentració de trànsit a la zona Nord-Est 
de la ciutat. 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



  

 

 

       
    

      
      

     

  

  

 

14 

5 de novembre de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 153 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar 
amb la concessionària de l’Autopista Pau Casals (C-32) 
la construcció dels accessos i/o sortides necessaris per 
connectar aquesta via amb la carretera BV-2115 en di
recció Barcelona. 

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2007 

Josep Llobet i Navarro, Santi Rodríguez i Serra, M. Do
lors Montserrat i Culleré 

Proposta de resolució sobre els gra
víssims problemes que afecten els ac
cessos ferroviaris de rodalia i regionals 
a Barcelona i sobre l’assumpció de res
ponsabilitats de la ministra de Foment 
Tram. 250-00399/08 

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer
ra Republicana de Catalunya, Grup Parla
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa 
Reg. 16807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò 
que preveu l’article 133 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent proposta de resolució i en sol·licita 
la tramitació d’urgència per tal que sigui debatuda al 
proper Ple: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE FORMULEN ELS GRUPS PARLA
MENTARIS D’ERC I D’ICV-EUA SOBRE ELS GRAVÍSSIMS 

PROBLEMES QUE AFECTEN ALS ACCESSOS FERROVIARIS DE 

RODALIES I REGIONALS A BARCELONA I SOBRE L’ASSUMP
CIÓ DE RESPONSABILITATS DE LA MINISTRA DE FOMENT. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La tallada de circulació dels trens de Rodalies RENFE 
i de FGC, produïda el del dia 20 d’octubre i per un ter
mini de temps imprevisible, com a conseqüència de les 
últimes greus incidències en les obres d’accés del tren 
d’alta velocitat a Barcelona, és causa de gravíssimes 
molèsties a centenars de milers de ciutadans i ciutada
nes, en els seus desplaçaments i està causant gravíssims 
danys econòmics, socials i ambientals a Catalunya, al-
hora que posa de manifest la imprevisió, manca de con
trol, de qualitat tècnica i de direcció política amb que 
s’han estat portant a terme les obres d’arribada del Tren 
d’Alta Velocitat i ha provocat la justificada indignació 
de la ciutadania catalana i alhora pot desacreditar el 
transport públic i les mateixes institucions polítiques en 
general. 

3.10.25. 

A tot això s’hi uneix el fet que el conjunt de línies fer
roviàries de rodalies i de mitjana distància de RENFE, 
els denominats regionals, estan en un pèssim estat, amb 
serveis molt reduïts i amb un material rodant obsolet, 
no sols a Barcelona sinó a la resta d’aglomeracions ur
banes de Catalunya. 

Aquestes situacions posen en evidència un seguit de 
qüestions: 

1a. El dèficit d’inversions públiques acumulat durant 
aquestes darrers vint-i-cinc anys sota governs espanyols 
de tot caire, ha contribuït a que el transport públic a 
Catalunya sigui especialment vulnerable i és en bona 
part per això que els incidents que s’han produït darre
rament al nostre país adquireix dimensions gairebé ca
tastròfiques i un abast indiscriminat. 

2a. Malgrat els esforços del Govern català per tal d’in
tentar reconduir la situació i minimitzar les conseqüèn
cies dels incidents, el fet que sigui l’Estat qui pren les 
decisions i gestioni les competències ha impedit l’apli
cació efectiva de les mesures correctores proposades 
des de Catalunya. 

3a. El govern espanyol no ha gestionat amb eficàcia i 
previsió les inversions vinculades a la implantació del 
Tren d’Alta Velocitat. 

4a. La ciutadania espera que algú qualificat assumeixi 
responsabilitats, doni les explicacions que calen sobre 
les causes, prengui decisions enèrgiques per tal de mi
nimitzar els perjudicis, adopti les previsions adients i 
informi sobre els terminis definitius. 

Atès tot això, els Grups Parlamentaris d’ERC i d’ICV-
EUiA proposen al Parlament de Catalunya la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. Donar suport a les actuacions que està portant a terme 
el Govern de la Generalitat per tal d’atendre als usua
ris de rodalies RENFE i dels FGC mentre duri la sus
pensió del servei causada per les incidències de les 
obres d’arribada del Tren d’Alta Velocitat a Barcelona, 
així com per accelerar els treballs necessaris per garan
tir la represa dels serveis amb condicions de seguretat 
i de continuïtat en el més aviat possible, i, en fi, per 
reclamar les responsabilitats patrimonials i el rescaba
lament de tots els danys i perjudicis produïts. 

2. Exigir que des del ministeri de Foment es prenguin 
urgentment les mesures necessàries, amb caràcter d’au
tèntica emergència, per tal de reconduir la situació i de 
oferir la informació i el calendari amb les previsions 
correctores pertinents. 

3. Demanar al president del govern d’Espanya que es 
depurin les responsabilitat tècniques i polítiques, tant 
dels responsables del Ministerio de Fomento, com les 
operadores ADIF i RENFE i les empreses contractistes 
de les obres, començant per la destitució de la Ministra 
de Foment, com a principal responsable polític. 

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2007 

Joan Ridao i Martín Jaume Bosch i Mestres 
Portaveu GP ERC Portaveu GP ICV-EA 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Tramitació pel procediment d’urgència 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16807). 

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació. 

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 30.10.2007. 

Proposta de resolució sobre l’avança
ment del pagament d’ajuts indemnit
zatoris a les persones afectades pel 
col·lapse de la xarxa ferroviària 
Tram. 250-00400/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 16808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Oriol Pujol i Ferrusola i 
Josep Rull i Andreu, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre
senten la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER INSTAR LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA A AVANÇAR EL PAGAMENT D’AJUTS INDEMNIT
ZATORIS A LES PERSONES AFECTADES PEL COL·LAPSE DE LA 

XARXA FERROVIÀRIA DE CATALUNYA. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El caos en els serveis de rodalies, mitja distància i Fer
rocarrils de la Generalitat de Catalunya motivat per les 
obres del TGV està alterant directament el dia a dia de 
més de 160.000 ciutadans, usuaris d’aquests serveis i, 
indirectament, el de molts altres que pateixen les con
seqüències dels canvis en els hàbits de mobilitat i re
tards continuats. 

La durada dels desplaçaments dels milers d’afectats per 
la suspensió dels diversos serveis ferroviaris s’ha vist 
incrementada considerablement. El sacrifici i l’esforç 
personal i familiar dels ciutadans per suplir les restric
cions i incomoditats en el servei ferroviari, és extraor
dinari i està repercutint en la qualitat de vida de moltes 
persones i famílies, alhora que està perjudicant a tot 
tipus de professionals i empreses. El desgavell és im
pensable i les molèsties, intolerables. 

Davant aquesta situació, Renfe ha decidit abonar els 
bitllets senzills i la part que correspongui dels abona
ments múltiples al usuaris afectats pel tall del servei de 
rodalies que afecta a les línies C-2, C-7 i C-10. És evi
dent que aquesta mesura no compensa els perjudicis 
causats a la societat catalana. 

Aquest caos, però, no afecta només als usuaris de la 
xarxa de rodalies. El col·lapse en les infraestructures 
ferroviàries a Catalunya afecta també altres serveis de 
mitja distància, la major part dels quals té Sant Vicenç 
de Calders, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
com a punts d’origen. 

El retorn del cost del bitllet o de la part proporcional de 
l’abonament, no compensa als usuaris per les molèsties 
i les pèrdues, de temps i econòmiques, que han patit 
com a conseqüència de l’anormal funcionament del 
servei públic de transport ferroviari. 

Per aquest motiu, el Grup parlamentari de Convergència 
i Unió considera que des de les empreses responsables 
(RENFE i ADIF) i des de l’Administració competent, 
la de l’Estat, s’ha d’arbitrar un sistema d’indemnització 
per als afectats pel col·lapse de la xarxa ferroviària. 

Per tal d’agilitar el procés de reclamació i de cobrament 
d’aquestes indemnitzacions, des de Convergència i 
Unió es considera necessari que la Generalitat, en tant 
que l’Administració més propera al ciutadà procedeixi 
a avançar aquests pagaments als afectats, recuperant 
posteriorment els recursos esmerçats per la via de la 
transferència de fons des de l’Administració de l’Estat 
o d’alguna de les seves empreses públiques afectades 
en el col·lapse. 

Per aquest motiu el Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
 

1) Realitzar les gestions necessàries per tal que l’em
presa RENFE operadora, ADIF o l’Administració de 
l’Estat arbitrin un mecanisme d’indemnització per les 
pèrdues i les molèsties generades a les persones afec
tades pel col·lapse de la xarxa ferroviària de Catalunya. 

2) Establir, per part del govern català, un mecanisme 
d’avançament del pagament (bestreta) de les esmenta
des indemnitzacions a les persones afectades per tal 
d’afavorir-ne una ràpida compensació de les pèrdues 
ocasionades a les persones afectades. 

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2007 

Felip Puig i Godes, Portaveu del G. P. de CiU; Oriol 
Pujol i Ferrusola, Diputat del G. P. de CiU; Josep Rull 
i Andreu, Diputat del G. P. de CiU 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposta de resolució sobre la gratuï
tat dels bitllets dels usuaris de la xar
xa de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya afectada pel col·lapse en les 
infraestructures ferroviàries 
Tram. 250-00401/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 16809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Oriol Pujol i Ferrusola, 
Josep Rull i Andreu, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
Meritxell Borràs i Solé i Joan Raventós i Pujadó, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 presenten 
la següent proposta de resolució: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA GRATUÏTAT DELS BIT
LLETS DELS USUARIS DE LA XARXA DE FERROCARRILS DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA AFECTADA PEL COL·LAPSE 

EN LES INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES A CATALUNYA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El caos en els serveis ferroviaris de Catalunya motivat 
per les obres del TGV està alterant directament el dia a 
dia de més de 160.000 ciutadans, usuaris d’aquests ser-
veis i, indirectament, el de molts altres que en pateixen 
les conseqüències dels canvis en els hàbits de mobili
tat i dels retards. 

La durada dels desplaçaments dels milers d’afectats per 
la suspensió del servei ferroviari s’ha vist incrementa
da considerablement. El sacrifici i l’esforç personal i 
familiar dels ciutadans per suplir les restriccions i inco
moditats en el servei ferroviari, és extraordinari i està 
repercutint en la qualitat de vida de moltes persones i 
famílies, alhora que està perjudicant a tot tipus de pro
fessionals i empreses. El desgavell és impensable i les 
molèsties, intolerables. 

Davant d’aquesta situació, Renfe ha decidit abonar els 
bitllets senzills i la part que correspongui dels abona
ments múltiples al usuaris afectats pel tall del servei de 
rodalies que afecta les línies C-2, C-7 i C-10. És evident 
que aquesta mesura no compensa els perjudicis causats 
a la societat catalana. També ho és que qualsevol mesu
ra que s’adopti ha d’evitar qualsevol mena de discri
mació. 

Les obres del TGV no han afectat únicament aquest 
servei sinó que també han malmès la infraestructura del 
corredor Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Genera
litat de Catalunya. 62.000 viatgers de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya pateixen les restriccions en 
aquest tram i segons les previsions més optimistes el 

3.10.25. 

servei no es podrà remprendre de manera normal fins 
d’aquí a dos mesos. 

La gratuïtat, doncs, del servei per als viatgers afectats 
no pot limitar-se als usuaris de rodalies sinó que s’ha de 
fer extensiva als usuaris de la xarxa de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya que també estan greument 
afectats per l’execució de les obres de l’arribada del 
TGV. L’actual situació suposa un tractament diferenciat 
i discriminat dels passatgers en funció de l’empresa 
operadora que presta el servei de transport públic de 
passatgers i no es té en compte que en cap cas el servei 
de transport públic es produeix en condicions i situació 
de normalitat. 

Per aquest motiu, el Grup parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a 

1. Fer gratuït el bitllet senzill, retornar el seu import o 
el de l’import corresponent de l’abonament múltiple, 
als usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
perjudicats per les restriccions i afectacions del servei 
de transport públic com a conseqüència de la deficient 
execució de les obres del TGV, durant el període de re
paració i normalització de les línies de Ferrocarrils de 
la Generalitat afectades. 

2. Desplegar totes les accions necessàries davant de l’Ad
ministració General de l’Estat, titular de les obres que 
han provocat la interrupció del servei de Ferrocarrils de 
la Generalitat, a fi d’obtenir els recursos per tal de fer 
front en aquesta despesa. 

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2007 

Felip Puig i Godes, Portaveu del G.P. CiU; Oriol Pujol i 
Ferrusola, Diputat del G.P. CiU; Josep Rull i Andreu, Di
putat del G.P. CiU; Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Dipu
tat del G.P. CiU; Meritxell Borràs i Solé, Diputada del 
G.P. CiU; Joan Raventós i Pujadó, Diputat del G.P. CiU 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat dels bitllets dels usuaris de la xarxa 
de mitjana distància de Renfe afectada 
pel col·lapse en les infraestructures fer
roviàries 
Tram. 250-00402/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 16810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Oriol Pujol i Ferrusola, 
Josep Rull i Andreu, Joan Miquel Nadal i Malé, Carles 
sala i Roca, Dolors Batalla i Nogués, Francesc Sancho i 
Serena, Carles Pellicer i Punyed, Xavier Pallarès i Po

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

       
         
      

   

  

  

 

  

 

17 

Núm. 153 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 5 de novembre de 2007 

vill, Meritxell Ruiz i Isern, diputats del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 145 i 146 presenten la següent pro-
posta de resolució: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA GRATUÏTAT DELS BIT
LLETS DELS USUARIS DE LA XARXA DE MITJA DISTÀNCIA DE 

RENFE AFECTADA PEL COL·LAPSE EN LES INFRAESTRUCTU
RES FERROVIÀRIES A CATALUNYA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El caos en els serveis de rodalies, mitja distància i Fer
rocarrils de la Generalitat de Catalunya motivat per les 
obres del TGV està alterant directament el dia a dia de 
més de 160.000 ciutadans, usuaris d’aquests serveis i, 
indirectament, el de molts altres que pateixen les con
seqüències dels canvis en els hàbits de mobilitat i re
tards continuats. 

La durada dels desplaçaments dels milers d’afectats per 
la suspensió dels diversos serveis ferroviaris s’ha vist 
incrementada considerablement. El sacrifici i l’esforç 
personal i familiar dels ciutadans per suplir les restric
cions i incomoditats en el servei ferroviari, és extraor
dinari i està repercutint en la qualitat de vida de moltes 
persones i famílies, alhora que està perjudicant a tot 
tipus de professionals i empreses. El desgavell és im
pensable i les molèsties, intolerables. 

Davant aquesta situació, Renfe ha decidit abonar els 
bitllets senzills i la part que correspongui dels abona
ments múltiples al usuaris afectats pel tall del servei de 
rodalies que afecta a les línies C-2, C-7 i C-10. És evi
dent que aquesta mesura no compensa els perjudicis 
causats a la societat catalana. 

Aquest caos, però, no afecta només als usuaris de la 
xarxa de rodalies. El col·lapse en les infraestructures 
ferroviàries a Catalunya afecta també altres serveis de 
mitja distància, la major part dels quals té Sant Vicenç 
de Calders, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
com a punts d’origen. 

La gratuïtat, doncs, del servei pels viatgers afectats no 
pot limitar-se als usuaris de rodalies sinó que s’ha de fer 
extensiva als usuaris de mitja distància que també estan 
greument afectats per l’execució de les obres de l’arri
bada del TGV. L’actual situació suposa un tractament 
diferenciat i discriminat dels passatgers en funció del 
tipus de desplaçaments i pel grau d’afectació i no es té 
en compte que en cap cas el servei de transport públic 
es produeix en condicions i situació de normalitat. 

Per aquest motiu, el Grup parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a requerir 
del Govern de l’Estat les mesures necessàries per tal de 
fer efectiva la gratuïtat del bitllet, el seu retorn o de l’im
port corresponent als abonaments múltiples, als usua
ris de les línies de transport públic de mitja distància de 
Renfe perjudicats pel col·lapse de les infraestructures 
ferroviàries a Catalunya, durant el període de reparació 

i normalització de totes les línies de la xarxa de roda
lies i mitja distància afectades per canvis i modificacions 
dels seus trajectes habituals. 

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2007 

Felip Puig i Godes, Portaveu del G.P. CiU; Oriol Pujol 
i Ferrusola, Diputat del G.P. CiU; Josep Rull i Andreu, 
Diputat del G. P. de CiU; Joan Miquel Nadal i Malé, 
Diputat del G. P. de CiU; Carles Sala i Roca, Diputat 
del G. P. de CiU; Dolors Batalla i Nogués, Diputada del 
G. P. de CiU; Francesc Sancho i Serena, Diputat del G. P. 
de CiU; Carles Pelllicer i Puyed, Diputat del G. P. de 
CiU; Xavier Pallarès i Povill, Diputat del G. P. de CiU; 
Meritxell Ruiz i Isern, Diputada del G.P CiU 

Proposta de resolució sobre el cessa
ment de la ministra de Foment 
Tram. 250-00403/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 16811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu del grup parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre
senta la següent Proposta de resolució per tal que sigui 
substanciada al Ple: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Catalunya en els darrers mesos ve patint un col·lapse de 
les seves infrastructures, aeroportuàries, viàries i ferro
viàries. Les conseqüències d’una direcció política in
competent i d’una gestió executiva deficient per part 
del Govern de l’Estat ha generat una situació insoste
nible per una part molt important de la ciutadania cata
lana que ha vist la seves vides quotidianes greument 
afectades per l’esmentada situació de crisi. En les últi
mes setmanes, el bloqueig de la xarxa de rodalies de 
Renfe com a resultat de l’execució irresponsable de les 
obres d’arribada del TAV a Barcelona ha agreujat enca
ra més la situació: 

Atesa la incapacitat del Ministeri de Foment del Go
vern de l’Estat per a gestionar el sistema ferroviari de 
Catalunya d’acord amb les responsibilitat i competèn
cies que li són pròpies; 

Tenint en compte la deficient execució de les obres del 
Tren d’Alta Velocitat (TAV) que estan produint un blo
queig del sistema ferroviari de Catalunya i, per tant, 
afectant el conjunt de la mobilitat i la seguretat dels 
ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona i del 
personal que hi treballa; 

Atès que les obres del TAV i de rodalies Renfe han po
sat de relleu la seva deficient planificació, execució i 

3.10.25. 
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control ineficaç; la qual cosa produeix perjudicis inad
missibles en milers de persones; 

Davant l’evidència que la Ministra de Foment ha estat 
incapaç d’assumir les seves responsabilitats en aquest 
sentit i que alhora representa un greu obstacle de pre
sent i de futur per aplicar solucions efectives a la greu 
crisi de la xarxa de Rodalies Renfe, 

Per tots els motius exposats, els grups parlamentaris 
sotasignats presenten la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que 
la Ministra de Foment de l’Estat, Excma. Sra. Magda
lena Álvarez, cessi amb caràcter immediat de les seves 
responsabilitats al capdavant del Ministeri, atesa la seva 
incapacitat per solucionar la greu crisi d’abast nacional 
que afecta a Catalunya com a conseqüència del col·
lapse del sistema ferroviari català i que perjudica greu
ment el dret fonamental a la mobilitat dels ciutadans i 
ciutadanes del nostre país. 

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2007 

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

Tramitació pel procediment d’urgència 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 19952). 

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació. 

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari. 

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2007. 

Proposta de resolució sobre els danys 
causats per les obres de la línia del tren 
d’alta velocitat, la determinació de les 
responsabilitats, les indemnitzacions a 
les persones afectades i la dimissió de 
la ministra de Foment 
Tram. 250-00404/08 

Presentació: Grup Mixt 
Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamenta
rio Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido 

3.10.25. 

de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los 
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, pre
sentan la siguiente propuesta de resolución 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al cúmulo ininterrumpido de graves problemas, acci
dentes e incidentes en que ha devenido la construcción 
de la línea del AVE en su último tramo de llegada a Bar
celona se añade ahora la preocupación por los indicios 
de graves desperfectos en los edificios más próximos a 
las obras que hacen temer por la estabilidad y seguridad 
de estos y de las personas que los habitan. 

En este sentido, ha sido reconocida por los propios téc
nicos de la empresa pública Adigsa la existencia de fi
suras en las fachadas de un mínimo de 15 edificios en 
la zona más próxima al área de construcción de las 
obras a la altura del barrio del Gornal en la población 
de L’Hospitalet de Llobregat, cerca del lugar en que se 
produjo el incidente del pasado sábado, 20 de octubre 
que obligó a la interrupción del servicio de cercanías. 
Estas grietas, que alcanzan ya una anchura en algunos 
puntos superior a 1,5 cm. Tras el acontecimiento del 
pasado sábado, la situación se ha agravado a ojos vis
ta y Adigsa reconoce que los resultados obtenidos en 
las mediciones del nivel de afectación de las obras en 
los edificios de viviendas de la Av. Vilanova de Gornal 
realizadas durante los últimos 15 días son preocupantes. 

A esta grave afectación de los edificios colindantes con 
las obras a su paso por el barrio del Gornal hay que su
mar ahora, como más recientes, pero no parece que úl
timos, incidentes el hundimiento del anden central de 
la estación de Bellvitge el pasado viernes, 26 de octu
bre, y un nuevo socavón el domingo 28. 

Lo que la suma de todos estos hechos indica es una situa
ción generalizada de deterioro en la ejecución de las 
obras que hace sospechar que se haya podido caer por 
parte de las administraciones en una grave falta de ne
gligencia, al no calcularse debidamente los riesgos y 
consecuencias de las obras emprendidas y, en todo caso, 
no llevar a cabo suficientes auscultaciones del terreno 
sobre la marcha para rectificar el proyecto inicial si era 
necesario, reconsiderar los plazos de obra y, en suma, 
tomar todo tipo de precauciones que hubieran evitado 
llegar a la situación de caos sin precedentes en la que 
se ha sumido a la ciudadanía de Cataluña. 

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta
rio Mixto, presentan la siguiente, 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge
neralitat a: 

a. Determinar las responsabilidades de los diferentes 
poderes públicos y empresas privadas en la situación de 
crisis actual. 

b. Elaborar un plan de medidas de actuación para valo
rar los daños causados, determinar el origen exacto de 
estos y llevar a cabo las acciones necesarias para su 
solución. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

       
 

  

   

 

 

 

19 

Núm. 153 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 5 de novembre de 2007 

c. Elaborar una lista de afectados por las obras del AVE 
y asesorarles para que presenten la correspondiente 
solicitud de indemnización por los daños y perjuicios 
causados por las referidas obras. 

d. Solicitar ante el Gobierno de España la dimisión de 
la Ministra de Fomento, Excma. Sra. Dña. Magdalena 
Álvarez, por su ineficaz gestión y su incapacidad ma
nifiesta para hacer frente a una crisis de tales dimensio
nes como la actual. 

Palau del Parlament, 29 de octubre de 2007 

Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo 
Portavoz Diputado de C’s 

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A CRE
AR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS I 
GRUPS DE TREBALL 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió específica per a la in
fància 
Tram. 252-00003/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 16835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els diputats sotasignat, d’acord amb el que estableixen 
els articles 39, 54 i concordants del Reglament de la 
Cambra, proposen la creació d’una Comissió específica 
per a la Infància. 

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2007 

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

PROPOSTA DE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECÍFICA PER A 

LA INFÀNCIA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els infants mereixen una especial atenció per tal d’afa
vorir que es desenvolupin en una infantesa saludable i 
feliç que els hi permeti créixer en equilibri fins arribar 
a la vida adulta. Totes les instàncies han convingut que 
la vulnerabilitat de la infància rau en la seva dependèn
cia vers els altres col·lectius que formen la nostra socie
tat. En una dinàmica social com l’actual, es fa evident 
la necessitat d’una especial atenció sobre els infants. 

El Comitè dels Drets de l’Infant de Ginebra, constituït 
com a màxim òrgan d’interpretació de la Convenció 
sobre els Drets de l’Infant, considera que l’aplicació 
efectiva de l’esmentada Convenció hauria de compor
tar l’acció conjunta de tots els poders, inclòs el legislatiu. 

Altres instàncies que depenen del Parlament, com és el 
cas del Síndic de Greuges de Catalunya, han fet mani
festacions i actuacions en aquest mateix sentit arran de 
casos recents de maltractaments infantils. 

El Parlament de Catalunya, conscient d’aquesta reali
tat i amb voluntat expressa de fer un pas endavant vers 
la protecció de la infància, vol fer ús dels instruments 
que permet el Reglament del Parlament de Catalunya i 
impulsar la creació d’una comissió específica de les 
previstes en l’article 39 del mateix. 

Per a Convergència i Unió la creació d’una comissió 
d’aquestes característiques significa una major partici
pació del Parlament en la promoció i defensa dels drets 
de l’infant en el nostre país. A més, amb la creació d’a
questa Comissió es recullen les aspiracions efectuades 
per bona part de la societat civil catalana que es dedica 
a la protecció de la infància. 

Per tot això, i d’acord amb els articles 39 i 54 del Re
glament del Parlament de Catalunya el Grup Parlamen
tari de CiU proposa la creació d’una Comissió especí
fica per a la Infància. 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

A) Tipologia 

Es proposa la creació d’una comissió específica per a 
la infància d’acord amb l’establert a l’article 54 del Re
glament del Parlament de Catalunya. 

B) Composició 

La comissió estarà integrada per un membre de cada 
grup parlamentari. La seva regulació es preveu d’acord 
amb les disposicions del Reglament del Parlament de 
Catalunya per a aquest tipus d’òrgan. 

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi 
assisteixin tècnics, especialistes i membres d’entitats. 

C) Objecte i finalitats 

L’objectiu de l’esmentada comissió és aconseguir que 
la perspectiva d’infància es tingui en compte en qual
sevol actuació del Parlament de Catalunya per afavorir 
l’aplicació efectiva de la Convenció sobre els Drets de 
l’Infant. Així doncs, la Comissió específica d’infància 
s’encarregarà de: 

– Impulsar la realització d’estudis sobre la situació de 
la infància a Catalunya. 

– Formular mesures per a la sensibilització social dels 
drets de l’infant. 

– Orientar de manera eficaç la participació dels infants 
en la vida ciutadana, mitjançant la proposta de les me
sures corresponents. 

– Vetllar pel desplegament reglamentari de la normativa 
d’infància. 

– Impulsar l’adopció de normativa d’infància amb pro-
postes que després es derivarien a les comissions legis
latives que se n’hagin d’ocupar. 

– Fer un seguiment permanent de la legislació compa
rada existent en els principals països desenvolupats en 
matèria de polítiques de protecció de la infància. 

3.10.85. 
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– Fer una avaluació periòdica de l’estat de les dotacions 
humanes, tècniques i d’infraestructures, existents a Ca
talunya en matèria d’infància. 

D) Terminis per a la realització dels teballs de la co
missió 

La Comissió específica per a la Infància tindrà la vigèn
cia corresponent a la de la legislatura en curs. 

La Comissió podrà redactar un informe final que, si 
s’escau, serà aprovat, d’acord amb les previsions del 
Reglament del Parlament de Catalunya. 

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2007 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Irene Rigau i Oliver, M. 
Glòria Renom i Vallbona, Assumpció Laïlla i Jou, Jordi 
Turull i Negre, Marta Llorens i Garcia, Anna Figueras 
i Ibañez, Maria Carme Vidal i Huguet, Francesc Sancho i 
Serena, Meritxell Ruiz i Isern, Anna Miranda i Torres, 
Meritxell Borràs i Solé, Josep Rull i Andreu, Xavier 
Pallarès i Povill, Esteve Orriols i Sendra, Josep Grau i 
Seris, Maria Dolors Rovirola i Coromí, Joan Raventós 
i Pujadó, Agustí López i Pla, Josep Pont i Sans, Joan 
Morell i Comas, Maria Pilar Pifarré i Matas, Lluís M. 
Corominas i Díaz, Núria de Gispert i Català, Oriol Pujol 
i Ferrusola, Francesc Homs i Molist, Benet Maimí i Pou 

4. INFORMACIÓ 

4.45.	 COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA 

COMISSIONS LEGISLATIVES 4.45.05. 

Composició de la Comissió d’Econo
mia, Finances i Pressupost 
Tram. 410-00003/08 

Elecció del vicepresident 

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST 

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el dia 23 d’octubre de 2007, d’acord amb 
els articles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha 
elegit vicepresident el diputat Josep Enric Millo i Ro
cher per a proveir la vacant causada per la substitució 
del diputat Jordi Montanya i Mias. 

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2007 

El secretari El president de la Comissió 
Xavier Dilmé i Vert Josep Maria Rañé i Blasco 

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO
CIONS 

COMPLIMENT DE MOCIONS4.50.02. 

Control de compliment de la Moció 8/ 
VIII, sobre mesures relatives al Cos de 
Mossos d’Esquadra 
Tram. 390-00008/08 

Informe relatiu al compliment de la Moció 
Reg. 16781 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co
missió competent: Mesa del Parlament, 30.10.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de moció: 390-00008/08 

Sobre: Moció 8/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 
mesures relatives al Cos de Mossos d’Esquadra 

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Moció 8/VIII del Parlament de Catalunya, us informo 
de les actuacions que s’han portat a terme. 

a.1) L’impuls del Govern farà que, en breu, s’aprovi el 
decret pel qual es crearà el Consell de Seguretat de Ca
talunya que representarà una eina importantíssima per 
a la participació de la societat civil en l’àmbit de la se
guretat ciutadana. 

4.45.05. 

4. INFORMACIÓ 
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a.2) Ja ha estat aprovat pel Govern el Decret 230/2007 
pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la Policia de Ca
talunya. 

a.3) El programa contra la violència masclista ja està en 
funcionament des del l’estiu passat. 

b) El Govern de la Generalitat ja ha establert els contac
tes oportuns amb el Ministerio del Interior i s’ha acor
dat que la propera Junta de Seguretat es celebri el pro
per 19 de novembre. 

c) Des del Departament d’Interior, Relacions Institucio
nals i Participació s’avança en les negociacions per tal 
de tenir regulada la segona activitat de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra a curt termini. 

Barcelona, 23 d’octubre de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

4.53.	 SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES 

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Política Territorial amb el 
conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques sobre la inseguretat i els ac
tes de violència en el transport públic 
de l’àrea metropolitana de Barcelona 
Tram. 354-00058/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 8339). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 17.10.2007. 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent de la Generalitat davant el Ple per a 
informar sobre les afectacions de la mo
bilitat ciutadana causades pel col·lapse 
del sistema ferroviari i sobre les mesu
res urgents indispensables per a solu
cionar-les 
Tram. 354-00095/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 16657). 

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
30.10.2007. 

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA 

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucio
nals perquè informi sobre les causes 
del descarrilament d’un tren de llarg re
corregut de Renfe al Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat) i del caos ocasionat a 
la xarxa ferroviària 
Tram. 356-00091/08 

Retirada de la sol·licitud 

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16619). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 29.10.2007. 

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucio
nals perquè informi sobre la detenció 
de l’exsubdelegat del Govern de l’Es
tat a Catalunya per la presumpta rela
ció amb membres de la màfia russa 
Tram. 356-00103/08 

Retirada de la sol·licitud 

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 16234). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 29.10.2007. 

4.53.03. 
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Sol·licitud de compareixença del presi
dent de l’Associació Catalana de Cecs 
i Disminuïts Visuals davant la Comissió 
de Benestar i Immigració perquè expo
si l’informe anual de l’entitat 
Tram. 356-00177/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
10, tinguda el dia 30.10.2007 (DSPC-C 170). 

Sol·licitud de compareixença d’Àngel 
Gómez-Quintero Mora, president de 
l’Associació per la Integració Laboral -
Mossos d’Esquadra amb Discapacitat, 
davant la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana perquè expliqui la 
situació d’aquest col·lectiu 
Tram. 356-00183/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió (reg. 16775). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 30.10.2007. 

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN 

Sessió informativa de la Comissió de 
Benestar i Immigració amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre els 
casos de maltractaments greus a me
nors 
Tram. 355-00034/08 

Substanciació 

Sessió informativa feta en la sessió núm. 10 de la 
Comissió de Benestar i Immigració, del 30.10.2007 
(DSPC-C 170). 

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

Compareixença del president de GISA, 
Francesc Xavier Casas i Masjoan, da
vant la Comissió de Política Territorial 
perquè informi sobre les obres de pro
longació de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat a Terrassa (Vallès Occi
dental) 
Tram. 357-00071/08 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Política Territorial, del 31.10.2007 (DSPC-C 171). 

Compareixença del president de l’As
sociació Catalana de Cecs i Disminuïts 
Visuals davant la Comissió de Benes
tar i Immigració perquè exposi l’infor
me anual de l’entitat 
Tram. 357-00092/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
10, tinguda el dia 30.10.2007 (DSPC-C 170). 

4.53.10. 
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4.70.	 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS 

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS 

Informe del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre l’observança del plu
ralisme polític a la televisió i la ràdio 
corresponent a l’agost del 2007 
Tram. 337-00023/08 

Presentació: President, del Consell de l’Au
diovisual de Catalunya 
Reg. 16798 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
30.10.2007 

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual 
President del Parlament de Catalunya 

Benvolgut president, 

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan
ça del pluralisme polític a la televisió i la ràdio, mes 
d’agost de 2007 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns. 

Ben cordialment, 

Josep Maria Carbonell 
Barcelona, 26 d’octubre de 2007 

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

4.90. RÈGIM INTERIOR 

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL 

Concurs per a proveir temporalment un 
lloc de treball de secretari o secretària 
del Departament d’Edicions 
Tram. 500-00010/08 

Adscripció en comissió de serveis d’un 
funcionari 
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 30.10.2007 

SECRETÀRIA GENERAL 

Acord de 30 d’octubre de 2007, de la Mesa del Parla
ment, d’adscripció en comissió de serveis del senyor 
Francesc Marcet Martínez a un lloc de treball de secre
tari del Departament d’Edicions del Parlament de Ca
talunya. 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 d’oc
tubre de 2007, va acordar convocar un concurs per a 

proveir temporalment un lloc de treball de secretari/ària 
del Departament d’Edicions del Parlament de Catalunya. 

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 comporta l’adscripció en comissió de serveis 
de l’aspirant al lloc de treball convocat. 

De conformitat amb l’establert a la base cinquena de la 
convocatòria, en data 29 d’octubre de 2007 la comissió 
tècnica d’avaluació acorda formular la proposta d’ads
cripció en comissió de serveis del senyor Francesc 
Marcet Martínez a un lloc de treball de secretari del 
Departament d’Edicions 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; 

ACORDA: 

Primer. Adscriure en comissió de serveis al senyor Fran
cesc Marcet Martínez a un lloc de treball de secretari 
del Departament d’Edicions del Parlament de Catalunya, 
grup C, nivell 7, a partir de la data de la presa de pos
sessió. 

Segon. Contra l’acord de la Mesa, que exhaureix la via 
administrativa, els interessats poden interposar, potes
tativament, i d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, 
del 26 del novembre, de règim jurídic de les adminis
tracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, 
recurs de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva pu
blicació al BOPC, o bé recurs contenciós administratiu, 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al 
BOPC, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos. 

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2007 

Imma Folchi i Bonafonte 
Secretària general 

Nomenament d’encàrrec de funcions 
Acord: Mesa del Parlament, sessió de 30.10.2007 

SECRETÀRIA GENERAL 

Acord del 30 d’octubre de 2007, de la Mesa del Parla
ment, de nomenament d’encàrrec de funcions del se
nyor Josep Suriol Busquets. 

Vista la necessitat de cobrir el lloc de treball de respon
sable de magatzem de material del Departament d’In
fraestructures, Equipaments i Seguretat, fins a la rein
corporació de la persona amb dret a reserva de la plaça. 

4.70.10. 

4. INFORMACIÓ 
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En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament 

ACORDA: 

Nomenar en funcions el senyor Josep Suriol i Busquets 
al lloc de treball responsable de magatzem de materi
al del Departament d’Infraestructures, Equipaments i 
Seguretat del Parlament de Catalunya, amb efectes del 
dia 1 d’octubre de 2007 i fins a la reincorporació efec
tiva del senyor F. Xavier Alexandri i Marimón. 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via adminis
trativa, els interessats poden interposar, d’acord amb el 
que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de no
vembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per 

la Llei 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificat, 
o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà d’haver estat notificat, d’acord 
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regu
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
de llurs interessos. 

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2007 

Imma Folchi i Bonafonte 
Secretària general 
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