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1.	 TRAMITACIONS	CLOSES	AMB	TEXT	APRO-
VAT	O	CLOSES	EN	LA	FORMULACIÓ

1.10.	 Resolucions

Resolució 206/VIII del Parlament de Cata-
lunya, de condemna de les manifestacions racistes 
i xenòfobes
Tram. 250-00738/08
Adopció p. 9

Resolució 207/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la promoció de l’ús del domini .cat en 
les administracions públiques
Tram. 250-00699/08
Adopció p. 9

Resolució 211/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre els horaris i les parades dels trens Ca-
talunya Exprés a l’estació de Maçanet-Massanes
Tram. 250-00660/08
Adopció p. 9

Resolució 212/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la comunicació al llarg de la costa del 
Maresme
Tram. 250-00728/08
Adopció p. 10

Resolució 213/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el condicionament i el millorament de 
la carretera C-44
Tram. 250-00701/08
Adopció p. 10

Resolució 214/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el condicionament de la carretera C-26, 
entre Berga i Ripoll
Tram. 250-00693/08
Adopció p. 10

Resolució 215/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el suport a la candidatura per a la 
inscripció dels castells en la llista representativa 
del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat 
de la UNESCO
Tram. 250-00897/08
Adopció p. 11

Resolució 216/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’endegament de la riera de les Arenes, 
de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00530/08
Adopció p. 11

Resolució 217/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aplicació del Reglament CE 842/2006, 
sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle, 
i la lluita con tra el canvi climàtic
Tram. 250-00592/08
Adopció p. 12

Resolució 218/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre les actuacions de millora mediambiental 
als torrents del Lluc i de la Bisbal, a Santa Oliva 
(Baix Penedès)
Tram. 250-00617/08
Adopció p. 12

Resolució 219/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el reglament de desplegament de la Llei 
22/2003, de protecció dels animals
Tram. 250-00648/08
Adopció p. 13

Resolució 220/VIII del Parlament de Catalu-
nya, d’adhesió a la petició «Moda i salut», adreçada 
per l’Associació de Col·lec tivitats Tèxtils Europees 
(ACTE) a la Comissió Europea i als estats membres 
de la Unió Europea
Tram. 250-00920/08
Adopció p. 13

Resolució 221/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el ciberassetjament escolar
Tram. 250-00712/08
Adopció p. 14

Resolució 222/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte d’atenció educativa a l’alumnat 
amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 250-00893/08
Adopció p. 15

Resolució 223/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la licitació del concurs d’idees per al nou 
centre hospitalari del Vallès Occidental
Tram. 250-00818/08
Adopció p. 15

Resolució 224/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’adjudicació del projecte de construcció 
d’un nou centre sanitari al barri de Llefià, de Bada-
lona (Barcelonès)
Tram. 250-00827/08
Adopció p. 16

Resolució 225/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la gratuïtat del servei telefònic de la 
Línia Verda
Tram. 250-00841/08
Adopció p. 16

Resolució 226/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’impuls d’un pla d’inclusió social per al 
període 2008-2010
Tram. 250-00861/08
Adopció p. 17

Resolució 227/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la informació tributària relativa a l’IRPF 
dels ajuts i les prestacions
Tram. 250-00954/08
Adopció p. 17
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Resolució 228/VIII del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’elegeixen tres mem bres del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00002/08
Adopció p. 17

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
transports
Tram. 300-00134/08
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre l’organització 
territorial i els governs locals
Tram. 300-00135/08
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la 
crisi provocada per la vaga de transportistes
Tram. 300-00136/08
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del 
sistema sanitari
Tram. 300-00137/08
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre el model lin-
güístic del sistema educatiu
Tram. 300-00138/08
Substanciació p. 18

2.	 TRAMITACIONS	CLOSES	PER	REBUIG,	RE-
TIRADA,	CANVI	O	DECAÏMENT

2.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop-
ció	de	resolucions

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la davallada 
del nombre d’adopcions internacionals
Tram. 250-00654/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei especial de trasllat de persones grans i per-
sones amb discapacitat física amb problemes de 
mobilitat
Tram. 250-00761/08
Retirada p. 19

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària a Bellaterra, a Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00840/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre l’actualització 
del mapa escolar pel que fa a les Franqueses del 
Vallès (Vallès Oriental) i la construcció d’un centre 
d’educació infantil i primària i d’educació secundària 
en aquest municipi
Tram. 250-00847/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament d’un centre de dia d’atenció a la gent 
gran a Albinyana (Baix Penedès)
Tram. 250-00855/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’hores lectives de les assignatures 
d’educació per a la ciutadania i els drets humans i 
d’educació ètica cívica
Tram. 250-00881/08
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la construcció 
urgent de dos centres d’educació infantil i primària i 
un institut d’educació secundària a les Franqueses 
del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00883/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
Ripollès, la Garrotxa i el Berguedà en l’àrea territorial 
d’aplicació dels ajuts per a estudiants universitaris 
de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès
Tram. 250-00892/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la dotació del 
centre Sol del Solsonès, de Solsona, amb un vehicle 
adaptat
Tram. 250-00895/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei de taxi, porta a porta, per a persones amb 
problemes de mobilitat
Tram. 250-00933/08
Rebuig p. 20

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·la	cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les darreres actuacions amb relació a 
la sequera
Tram. 302-00110/08
Rebuig p. 20

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’encàrrec i contractació d’es-
tudis i informes externs
Tram. 302-00111/08
Rebuig p. 20

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la cooperació al desenvolupament
Tram. 302-00112/08
Rebuig p. 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política en matèria d’aigua
Tram. 302-00113/08
Rebuig p. 21

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei de creació de l’Oficina An-
tifrau de Catalunya
Tram. 200-00023/08
Nomenament d’un relator p. 21

Projecte de llei dels recursos contra la qua-
lificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure 
en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya
Tram. 200-00036/08
Debat de totalitat p. 22
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 22
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Mixt p. 22
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini per a proposar compareixences p. 22
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Projecte de llei sobre la localització i la iden-
tificació de les persones desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la dictadura franquista
Tram. 200-00037/08
Debat de totalitat p. 23
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 23
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini per a proposar compareixences p. 23

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de mesures urgents per 
a l’habitatge
Tram. 202-00018/08
Inici de la tramitació parlamentària p. 23

Proposició de llei de derogació de l’article 
4 de la Llei 7/2004, de mesures fiscals i adminis-
tratives
Tram. 202-00038/08
Presentació p. 24

Proposició de llei d’equiparació de les pres-
tacions familiars a les famílies amb un fill o filla amb 
discapacitat
Tram. 202-00039/08
Presentació p. 26

Proposició de llei de prestacions i ajuts a 
les famílies amb fills o filles a càrrec
Tram. 202-00040/08
Presentació p. 27

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic
Tram. 202-00041/08
Presentació p. 28

Proposició de llei de modificació dels apar-
tats 3.4.4 i 3.4.5 de l’annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 
d’abril, de ports de Catalunya
Tram. 202-00042/08
Presentació p. 29

3.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop-
ció	de	resolucions

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la catalogació 
de la raça de la vaca pallaresa
Tram. 250-00915/08
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el dret de tan-
teig i el pla rector de la finca Pinya de Rosa, de Bla-
nes (Selva)
Tram. 250-00927/08
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici
Tram. 250-00928/08
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre l’impuls de 
l’aprofitament de les aigües pluvials per a usos do-
mèstics
Tram. 250-00940/08
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre els trens de 
mitjana distància a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00944/08
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la regulació de 
la població d’estornells a la demarcació de Girona
Tram. 250-00951/08
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre l’anul·lació dels 
convenis signats per l’Agència Catalana de l’Aigua 
amb diversos municipis del Camp de Tarragona per 
a l’extracció d’aigua dels aqüífers
Tram. 250-00958/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la retirada del 
procediment de l’empresa Enresa per a la instal·lació 
d’un magatzem temporal centralitzat de residus nu-
clears a Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00960/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del batxillerat nocturn
Tram. 250-00964/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la regularitza-
ció de les normes de seguretat dels parcs i les àrees 
de jocs infantils
Tram. 250-00965/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el sector de 
la vinya i el vi
Tram. 250-00966/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre els costos que 
han d’assumir els regants per a millorar els regs de 
Sentmenat i del Molí de Pals
Tram. 250-00969/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre els jutjats pe-
nals d’executòries
Tram. 250-00970/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la conciliació 
de la vida laboral, familiar i personal i els bons usos 
del temps
Tram. 250-00975/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la millora de la 
trama urbana al pas de l’autopista C-31 entre Mont-
gat i Barcelona
Tram. 250-00976/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre les millores 
horàries i tarifàries del servei Avant de Renfe entre 
Lleida i Barcelona
Tram. 250-00977/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la situació de 
saturació dels òrgans judicials
Tram. 250-00978/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el reforçament 
i la creació de jutjats penals
Tram. 250-00979/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’especialistes en salut mental als òrgans judicials
Tram. 250-00980/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’IES Ridaura a Castell - Platja d’Aro (Baix 
Empordà)
Tram. 250-00981/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36



23 de juny de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 288

4

SUMARI

Proposta de resolució sobre el peatge de 
l’autopista C-32 entre el Maresme i el Barcelonès
Tram. 250-00982/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció mèdica al nucli de Riells del Fai, 
a Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Tram. 250-00983/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la llengua del 
text de les proves d’accés a la universitat
Tram. 250-00984/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la informació i 
l’atenció personalitzada de les oficines del Ministeri 
de Treball i Immigració
Tram. 250-01061/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
i la difusió de dades relatives a la formació profes-
sional
Tram. 250-01062/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la intervenció 
del delegat del Govern de la Generalitat a Alemanya 
amb relació a les declaracions del director general 
d’Air Berlin
Tram. 250-01063/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir l’elecció de la llengua de l’ensenya-
ment en l’educació primària
Tram. 250-01064/08
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la 
tercera hora de castellà en l’educació primària
Tram. 250-01065/08
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el batxillerat 
nocturn a Igualada (Anoia)
Tram. 250-01066/08
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
d’un espai per a aparcament de vehicles a l’estació 
del Camp de Tarragona del tren d’alta velocitat
Tram. 250-01067/08
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment de les carreteres GI-401 i GI-402 entre Camp-
devànol i la Pobla de Lillet
Tram. 250-01068/08
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’eix 
Diagonal del Pirineu
Tram. 250-01069/08
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre els serveis de 
rodalia i mitjana distància de Renfe
Tram. 250-01070/08
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre el foment de 
la recerca i el desenvolupament en medicaments 
orfes
Tram. 250-01071/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre les mesures 
i les actuacions per a fer front a la venda ambulant 
il·legal
Tram. 250-01072/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment de la carretera GI-651 al Baix Empordà
Tram. 250-01073/08
Presentació p. 45

3.10.65.	 Projectes	i	propostes	de	resolució	d’ac-
tuació	davant	les	Corts	Generals

Proposta de resolució per la qual s’acorda 
de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei orgànica de transferència a la 
Generalitat de Catalunya de les competències en 
matèria notarial
Tram. 270-00016/06
Correcció d’errades de publicació (BOPC 265) p. 45

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Con grés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació dels tipus impositius de l’impost sobre el valor 
afegit aplicats a determinats béns i serveis
Tram. 270-00005/08
Debat de totalitat p. 46
Retirada de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa p. 46
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini per a proposar compareixences p. 46

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·la	cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les darreres actuacions amb relació a 
la sequera
Tram. 302-00110/08
Esmenes presentades p. 46

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política d’encàrrec i contractació d’es-
tudis i informes externs
Tram. 302-00111/08
Esmenes presentades p. 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la cooperació al desenvo lupament
Tram. 302-00112/08
Esmenes presentades p. 48

4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunica	cions	
dels	òrgans	de	la	cambra

Situació de compatibilitat o d’incompatibi-
litat d’un diputat
Tram. 234-00035/08
Adopció p. 49

Delegació de funcions del president del 
Parlament
Tram. 246-00028/08
Resolució p. 49

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.05.	 Comissions	legislatives

Composició de la Comissió de Treball, In-
dústria, Comerç i Turisme
Tram. 410-00004/08
Substitució de diputats p. 49

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/08
Substitució de diputats p. 49
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4.45.12.	 Comissions	específiques	de	seguiment

Composició de la Comissió sobre les Polí-
tiques de Joventut 
Tram. 411-00002/08 
Baixa de membres especialistes en la matèria objecte 
d’estudi de la Comissió p. 50

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
91/VIII, sobre la creació d’un àmbit funcional de pla-
nificació territorial que inclogui l’Alt Penedès, el Baix 
Penedès, el Garraf i els municipis de l’Anoia que s’hi 
vulguin adherir, i l’adequació dels plans parcials i 
sectorials a aquest àmbit funcional
Tram. 290-00068/08
Sol·licitud de criteri de la Comissió p. 50

Control del compliment de la Resolució 114/
VIII, sobre la construcció d’un pas sota la via del tren 
a Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 290-00086/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 51

Control del compliment de la Resolució 
115/VIII, sobre la línia de tren Lleida - Man resa - 
Barcelona
Tram. 290-00087/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 51

Control del compliment de la Resolució 
116/VIII, sobre el servei de rodalia de Ren  fe entre 
Mataró i l’aeroport de Barcelona
Tram. 290-00088/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 51

Control del compliment de la Resolució 
119/VIII, sobre les connexions en direcció a Barce-
lona de l’enllaç de l’autopista C-32 amb la carretera 
BV-2115, a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 290-00091/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 52

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 22/VIII, 
sobre el traçat del tren d’alta velocitat per Barce-
lona
Tram. 390-00022/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 52

Control del compliment de la Moció 29/VIII, 
sobre les polítiques en matèria de dependència
Tram. 390-00029/08
Designació de la Comissió competent p. 52

Control del compliment de la Moció 30/VIII, 
sobre la política en matèria d’aigua
Tram. 390-00030/08
Designació de la Comissió competent p. 53

Control del compliment de la Moció 31/VIII, 
sobre l’Oficina Pressupostària del Parlament i la 
difusió d’informació sobre les finances de la Ge-
neralitat
Tram. 390-00031/08
Designació de la Comissió competent p. 53

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 

el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació sobre la detenció de presumptes terroristes 
d’Al-Qaida a Barcelona
Tram. 354-00171/08
Sol·licitud i tramitació p. 53

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació sobre les mesures adoptades pel seu 
departament per a garantir el subministrament de 
mercaderies, la seguretat dels transportistes que no 
fan vaga i el pas per la Jonquera
Tram. 354-00172/08
Sol·licitud i tramitació p. 53

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Peticions amb la consellera de Justícia 
sobre la possible modificació de la Llei 10/1998, 
d’unions es tables de parella, a fi de crear-ne un re-
gistre administratiu
Tram. 354-00173/08
Sol·licitud i tramitació p. 53

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Cooperació al Desenvolupament i Acció 
Humanitària davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat perquè presenti i valori les dades de l’ajut 
oficial al desenvolupament de la Generalitat en el 
període 2003-2006
Tram. 356-00304/08
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença del rector de 
la Universitat de Barcelona davant la Comissió so-
bre els Drets de les Dones perquè presenti el Pla 
d’igualtat de les universitats catalanes
Tram. 356-00321/08
Sol·licitud p. 54
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença del rector de 
la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Co-
missió sobre els Drets de les Dones perquè presenti 
el Pla d’i gualtat de les universitats catalanes
Tram. 356-00322/08
Sol·licitud p. 54
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença del rector de 
la Universitat Politècnica de Catalunya davant la Co-
missió sobre els Drets de les Dones perquè presenti 
el Pla d’i gualtat de les universitats catalanes
Tram. 356-00323/08
Sol·licitud p. 55
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença del rector de 
la Universitat Pompeu Fabra davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones perquè presenti el Pla 
d’igualtat de les universitats catalanes
Tram. 356-00324/08
Sol·licitud p. 55
Acord sobre la sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença del rector de 
la Universitat de Lleida davant la Comissió sobre els 
Drets de les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat 
de les universitats catalanes
Tram. 356-00325/08
Sol·licitud p. 56
Acord sobre la sol·licitud p. 56

Sol·licitud de compareixença de la rectora 
de la Universitat de Girona davant la Comissió so-
bre els Drets de les Dones perquè presenti el Pla 
d’igualtat de les universitats catalanes
Tram. 356-00326/08
Sol·licitud p. 56
Acord sobre la sol·licitud p. 56
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Sol·licitud de compareixença del rector de 
la Universitat Rovira i Virgili davant la Comissió so-
bre els Drets de les Dones perquè presenti el Pla 
d’igualtat de les universitats catalanes
Tram. 356-00327/08
Sol·licitud p. 57
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença de la rectora 
de la Universitat Ramon Llull davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones perquè presenti el Pla 
d’igualtat de les universitats catalanes
Tram. 356-00328/08
Sol·licitud p. 57
Acord sobre la sol·licitud p. 57

Sol·licitud de compareixença de la rectora 
de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Co-
missió sobre els Drets de les Dones perquè presenti 
el Pla d’igualtat de les universitats catalanes
Tram. 356-00329/08
Sol·licitud p. 58
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Sol·licitud de compareixença de la rectora 
de la Universitat de Vic davant la Comissió sobre els 
Drets de les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat 
de les universitats catalanes
Tram. 356-00330/08
Sol·licitud p. 58
Acord sobre la sol·licitud p. 58

Sol·licitud de compareixença del rector de la 
Universitat Internacional de Catalunya davant la Co-
missió sobre els Drets de les Dones perquè presenti 
el Pla d’igualtat de les universitats catalanes
Tram. 356-00331/08
Sol·licitud p. 59
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de compareixença del rector de la 
Universitat Abat Oliba davant la Comissió sobre els 
Drets de les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat 
de les universitats catalanes
Tram. 356-00332/08
Sol·licitud p. 59
Acord sobre la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de compareixença del ministre de 
Cooperació de la República Àrab Sahrauí Democrà-
tica davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
perquè expliqui la situació actual del Sàhara i els 
projectes que la Generalitat hi impulsa en matèria 
de cooperació
Tram. 356-00334/08
Sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença de José Maria 
Mena, exfiscal en cap del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, davant la Comissió de Peticions 
perquè informi sobre el règim vigent d’un recurs de 
revisió en via penal
Tram. 356-00335/08
Sol·licitud p. 60

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb la consellera 
de Justícia sobre els resultats dels treballs de la 
Comissió per a l’Estudi de les Mesures de Prevenció 
de la Reincidència en Delictes Greus
Tram. 355-00067/08
Substanciació p. 60

4.53.15.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
d’autoritats,	de	funcionaris	i	d’altres	per-
sones

Compareixença de Pilar Malla, síndica de 
greuges de Barcelona, davant la Comissió sobre els 
Drets de les Dones perquè expressi la seva opinió i 
les seves recomanacions sobre les polítiques públi-
ques locals per la igualtat
Tram. 357-00110/08
Substanciació p. 60

Compareixença de Rosa Fabiola Gil, re-
gidora delegada per a polítiques de gènere i usos 
del temps i responsable del Pla municipal per a la 
igualtat d’oportunitats de les dones de l’Ajuntament 
de Terrassa (Vallès Occidental), davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones perquè expressi la seva 
opinió i les seves recomanacions sobre les polítiques 
públiques locals per la igualtat
Tram. 357-00111/08
Substanciació p. 61

Compareixença del president del Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu davant 
la Comissió d’Educació i Universitats perquè informi 
sobre la situació educativa amb relació als aspectes 
més destacats dels estudis i informes publicats rela-
tius al sistema educatiu
Tram. 357-00145/08
Substanciació p. 61

Compareixença d’Efrén Carbonell, presi-
dent de la Coordinadora de Tallers, davant la Comis-
sió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Dis-
capacitats perquè exposi la situació de la integració 
laboral de les persones amb discapacitats i informi 
de les actuacions de la Coordinadora
Tram. 357-00153/08
Substanciació p. 61

Compareixença de representants de Cà-
ritas davant la Comissió de Benestar i Immigració 
perquè exposin l’informe «Vides trencades. Pobresa 
i salut precària: una visió des de Càritas»
Tram. 357-00160/08
Substanciació p. 61

Compareixença de representants de la Xar-
xa Sida i Món Local davant la Comissió de Salut 
perquè informin sobre les polítiques de prevenció, 
detecció precoç i atenció social de la sida amb re-
lació al món local
Tram. 357-00180/08
Substanciació p. 61

Compareixença del director general de 
Co operació al Desenvolupament i Acció Humani-
tària davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
perquè presenti i valori les dades de l’ajut oficial al 
desenvolupament de la Generalitat en el període 
2003-2006
Tram. 357-00188/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62
Substanciació p. 62

Compareixença del rector de la Universitat 
de Barcelona davant la Comissió sobre els Drets de 
les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat de les 
universitats catalanes
Tram. 357-00189/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença del rector de la Universitat 
Autònoma de Barcelona davant la Comissió sobre 
els Drets de les Dones perquè presenti el Pla d’igual-
tat de les universitats catalanes
Tram. 357-00190/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença del rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya davant la Comissió sobre 
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els Drets de les Dones perquè presenti el Pla d’igual-
tat de les universitats catalanes
Tram. 357-00191/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença del rector de la Universitat 
Pompeu Fabra davant la Comissió sobre els Drets 
de les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat de les 
universitats catalanes
Tram. 357-00192/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença del rector de la Universitat 
de Lleida davant la Comissió sobre els Drets de 
les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat de les 
universitats catalanes
Tram. 357-00193/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 63

Compareixença de la rectora de la Univer-
sitat de Girona davant la Comissió sobre els Drets 
de les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat de les 
universitats catalanes
Tram. 357-00194/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 63

Compareixença del rector de la Universitat 
Rovira i Virgili davant la Comissió sobre els Drets 
de les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat de les 
universitats catalanes
Tram. 357-00195/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 63

Compareixença de la rectora de la Univer-
sitat Ramon Llull davant la Comissió sobre els Drets 
de les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat de les 
universitats catalanes
Tram. 357-00196/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 63

Compareixença de la rectora de la Universi-
tat Oberta de Catalunya davant la Comissió sobre els 
Drets de les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat 
de les universitats catalanes
Tram. 357-00197/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 63

Compareixença de la rectora de la Univer-
sitat de Vic davant la Comissió sobre els Drets de 
les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat de les 
universitats catalanes
Tram. 357-00198/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 63

Compareixença del rector de la Universi-
tat Internacional de Catalunya davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones perquè presenti el Pla 
d’igualtat de les universitats catalanes
Tram. 357-00199/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 64

Compareixença del rector de la Universitat 
Abat Oliba davant la Comissió sobre els Drets de 
les Dones perquè presenti el Pla d’igualtat de les 
universitats catalanes
Tram. 357-00200/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 64

4.70.	 Comunicacions	del	president	de	la	Ge-
neralitat	i	del	Govern,	i	d’altres	òrgans

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
de	lleis	i	altres	normes

Informe sobre la situació en data del 31 de 
març de 2008 dels avals d’operacions amb venci-
ment posterior a l’1 de gener de 2008
Tram. 334-00060/08
Presentació p. 64

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Declaració de situació d’excedència volun-
tària per incompatibilitats d’una funcionària
Acord p. 65

Declaració de situació d’excedència volun-
tària per incompatibilitats d’una funcionària
Acord p. 65

NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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1.10.

Resolució	207/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	promoció	de	l’ús	del	
domini	.cat	en	les	administracions	pú-
bliques
Tram. 250-00699/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 27, 28.05.2008, DSPC-C 318

Comissió d’Afers instituCionAls

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 27 de maig de 2008, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre la promoció de l’ús del domi
ni .cat a l’Administració de l’Estat (tram. 25000699/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta
ri Socialistes  Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquer
ra Unida i Alternativa (reg. 22858).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dirigirse al 
conjunt d’administracions públiques que intervenen en 
l’àmbit lingüístic del català perquè adoptin –inclosos els 
seus organismes i empreses– el domini.cat en la versió 
en català de les pàgines web i els portals d’Internet que 
estiguin en actiu i dels que s’activin en el futur.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català

Resolució	211/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	els	horaris	i	les	parades	
dels	trens	Catalunya	Exprés	a	l’estació	
de	Maçanet-Massanes
Tram. 250-00660/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 21, 11.06.2008, DSPC-C 327

Comissió de PolítiCA territoriAl

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 11 de juny de 2008, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre la nova parada dels trens Ca
talunya Exprés a l’estació de MaçanetMassanes (tram. 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	206/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	de	condemna	de	les	manifesta-
cions	racistes	i	xenòfobes
Tram. 250-00738/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 27, 28.05.2008, DSPC-C 318

Comissió d’Afers instituCionAls

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu
da el dia 27 de maig de 2008, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de condemna de les declaracions 
racistes i xenòfobes (tram. 25000738/08), presentada 
pel Grup Mixt, i les esmenes presentades pel Grup Par
lamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22732).

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

resoluCió

1. El Parlament de Catalunya condemna tota manifesta
ció de racisme i xenofòbia, que a més d’atemptar contra 
la intrínseca dignitat de l’ésser humà sols condueixen a 
l’odi i a l’enfrontament entre les persones.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti
nuar acomplint l’article 40.8 de l’Estatut d’autonomia 
promovent l’eradicació del racisme i la xenofòbia i de 
qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat 
i la dignitat de les persones, amb independència de la 
llengua o l’origen que tinguin.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català
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1.10.

Resolució	213/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	condicionament	i	el	mi-
llorament	de	la	carretera	C-44
Tram. 250-00701/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 21, 11.06.2008, DSPC-C 327

Comissió de PolítiCA territoriAl

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 11 de juny de 2008, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre el condicionament i el millora
ment de la carretera C44 (tram. 25000701/08), pre
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia
listes  Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Es
querra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 22796).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme durant aquest any el millorament de les barre
res de seguretat de la carretera C44 entre Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant, amb la col·locació de faldons de 
protecció per als motoristes, i a estudiar altres possibles 
millores del paviment, dels talussos i dels encreuaments 
de la carretera.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	214/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	condicionament	de	la	
carretera	C-26,	entre	Berga	i	Ripoll
Tram. 250-00693/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 21, 11.06.2008, DSPC-C 327

Comissió de PolítiCA territoriAl

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tinguda 
el dia 11 de juny de 2008, ha debatut el text de la Pro
posta de resolució sobre el condicionament de la carre
tera C26, entre Berga i Ripoll (tram. 25000693/08), 

25000660/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Con vergència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup 
Par lamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22738).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a requerir a 
l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), 
al Ministeri de Foment i a Renfe que adoptin les mesu
res necessàries per a coordinar els horaris per a mini
mitzar el temps d’espera i per a incrementar el nombre 
de parades dels serveis de Catalunya Exprés a l’estació 
de MaçanetMassanes.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	212/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	comunicació	al	llarg	de	
la	costa	del	Maresme
Tram. 250-00728/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 21, 11.06.2008, DSPC-C 327

Comissió de PolítiCA territoriAl

La Comissió de Política Territorial, en la sessió tingu
da el dia 11 de juny de 2008, ha debatut el text de la 
Propos ta de resolució sobre la comunicació al llarg de 
la costa del Maresme (tram. 25000728/08), presentada 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a activar la 
redacció dels projectes necessaris per a garantir una 
comunicació al llarg de tota la costa de la comarca del 
Maresme que relligui i alhora articuli els diferents usos 
i activitats que actualment són presents en aquesta pri
mera línia de mar del territori i els que en un futur els 
puguin complementar, amb la finalitat d’ajudar a crear 
un espai lúdic singular per al lleure dels ciutadans de la 
comarca i dels que hi vinguin, de manera que es permeti 
la circulació de vianants i de ciclistes.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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1.10.

la llista representativa del Patrimoni Cultural Immate
rial de la Humanitat de la UNESCO.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Maria Mercè Roca i Perich

Resolució	216/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’endegament	de	la	riera	
de	les	Arenes,	de	Terrassa	(Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 250-00530/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 18, 11.06.2008, DSPC-C 330

Comissió de medi Ambient i HAbitAtge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 11 de juny de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’endegament de la riera 
de les Arenes, de Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 
25000530/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca
talunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 21453). 
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a conside
rar la inclusió del projecte d’endegament de la riera de 
les Arenes, de Terrassa (en el tram entre el pont del 
carrer de França i la riera de Palau), en el marc de la 
reprogramació de les actuacions de planificació de les 
infraestructures hidràuliques de Catalunya (20062010), 
per tal que aquesta actuació s’incorpori a la relació d’ac
tuacions previstes per als propers exercicis.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

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

presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes  Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamenta
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 22798).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Licitar durant l’any 2008 l’assistència tècnica per a 
la redacció del projecte constructiu del condicionament 
de la C26 entre Berga i Borredà, perquè s’acabi durant 
l’any 2009.

b) Licitar durant l’any 2008 l’assistència tècnica per a la 
redacció de l’estudi informatiu del condicionament de la 
C26 entre Borredà i la C17 a Ripoll per a possibilitar 
la programació de l’actuació d’acord amb les previsions 
del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	215/VIII	del	Parlament	de	
Cata	lunya,	sobre	el	suport	a	la	candi-
datura	per	a	la	inscripció	dels	castells	
en	la	llista	representativa	del	Patrimoni	
Cultural	Immaterial	de	la	Humanitat	de	
la	UNESCO
Tram. 250-00897/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 11.06.2008, DSPC-C 328

Comissió de PolítiCA CulturAl

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda 
el dia 11 de juny de 2008, ha estudiat el text de la Pro
posta de resolució sobre el suport a la candidatura per a 
la inscripció dels castells en la llista representativa del 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la 
UNESCO (tram. 25000897/08), presentada pel G. P. de 
Convergència i Unió, el G. P. Socialistes  Ciutadans pel 
Canvi, el G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, el 
G. P. del Partit Popular de Catalunya, el G. P. d’Iniciati
va per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa 
i el Grup Mixt.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar su
port a la candidatura per a la inscripció dels castells en 
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Resolució	218/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	les	actuacions	de	millora	
mediambiental	als	torrents	del	Lluc	i	de	
la	Bisbal,	a	Santa	Oliva	(Baix	Penedès)
Tram. 250-00617/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 18, 11.06.2008, DSPC-C 330

Comissió de medi Ambient i HAbitAtge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 11 de juny de 2008, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la neteja del torrent 
del Lluc i del torrent de la Bisbal, a Santa Oliva (Baix 
Penedès) (tram. 25000617/08), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes  
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini
ciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alterna
tiva (reg. 21844). Finalment, d’acord amb l’article 146 
del Reglament, ha adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Valorar d’ofici la necessitat de fer una actuació de 
millora del desguàs hidràulic i de la qualitat de l’entorn 
fluvial i de la vegetació de ribera al torrent del Lluc i al 
torrent de la Bisbal, al pas pel municipi de Santa Oliva 
(Baix Penedès).

b) Incorporar aquesta actuació, si es considera conveni
ent, al llistat d’actuacions de manteniment i conservació 
de lleres per al 2009.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

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

Resolució	217/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’aplicació	del	Reglament	
CE	842/2006,	sobre	determinats	gasos	
fluorats	d’efecte	hivernacle,	i	la	lluita	
con	tra	el	canvi	climàtic
Tram. 250-00592/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 18, 11.06.2008, DSPC-C 330

Comissió de medi Ambient i HAbitAtge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 11 de juny de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’aplicació del Reglament 
CE 842/2006, sobre determinats gasos fluorats d’efecte 
hivernacle (tram. 25000592/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes pre
sentades 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. 
21700). Finalment, d’acord amb l’article 146 del Regla
ment, ha adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desenvolupar el procés d’elaboració dels procedi
ments per al control i el seguiment del Reglament CE 
842/2006, sobre determinats gasos fluorats d’efecte hi
vernacle, en els terminis que aquest estableix, i que han 
d’ésser determinats per la Comissió Europea.

b) Desenvolupar aquest procés en el marc de la comissió 
interdepartamental creada per decret el 19 de desem
bre de 2006, formada pels departaments de la Presi
dència; de la Vicepresidència; d’Economia i Finances; 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural; d’Educació, 
Innovació, Universitats i Empresa; d’Interior; de Salut; 
de Treball, i de Política Territorial i Obres Públiques, i 
presidida pel Departament de Medi Ambient i Habitat
ge, per coordinar la lluita contra el canvi climàtic.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal
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al tèxtil (tram. 25000920/08), presentada per tots els 
grups parlamentaris.

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

resoluCió

1. El Parlament de Catalunya s’adhereix a la sol·licitud 
formulada per l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils 
Europees (ACTE) a la Comissió Europea, amb relació 
a la petició d’una qualitat certificada per als productes 
dels sectors del tèxtil, la confecció, la pell i el calçat 
(productes TCC), d’acord amb el text següent, que es 
reprodueix literalment: 

«1. Que procedeixi, de comú acord amb els ministeris 
competents dels Estats membres i els agents socioeco
nòmics, a la definició de «els riscos derivats de produc
tes dels sectors tèxtil, de confecció, pell, calçat i com
plements», tant en el procés de producció com en el seu 
ús final, que hauria d’aplicarse tenint en compte el Re
glament de la UE 1907/2006 (REACH) i per mitjà de 
la instauració d’un sistema d’observació nacional per a 
l’avaluació dels riscos de la salut a partir de les experi
ències ja assolides en alguns Estats membres.

»2. Que ampliï a tots els Estats membres la creació, 
actualització i posada en xarxa de bases de dades espe
cífiques nacionals amb l’objectiu de recollir i supervisar 
totes les substàncies químiques usades en els processos 
de producció dels sectors TCC.

»3. Que aposti per assolir una major coordinació amb 
cada Estat membre, amb l’objectiu de convèncer i comu
nicar a les autoritats sanitàries competents els controls 
i la supervisió sanitària i de seguretat dels productes 
tèxtils i dels seus complements, amb especial atenció als 
controls duaners de la mercaderia que entra al mercat 
de la UE.

»4. Que promogui la definició i la prova d’un procés 
amb l’objectiu de garantir la traçabilitat dels productes 
TCC destinats a la comercialització a partir dels reque
riments sanitaris i de seguretat –de comú acord amb els 
principals agents econòmics del sector–, amb l’objectiu 
que la seva adopció s’introdueixi progressivament com 
a obligació al mercat intern.

»5. Que fomenti el desenvolupament i l’ús de tecnolo
gies adients per a la traçabilitat dels productes tèxtils
confecciócuir destinats a la comercialització, amb es
pecial atenció a les tecnologies innovadores.

»6. Que s’esforci per sensibilitzar els consumidors eu
ropeus, a través de la promoció de campanyes publici
tàries i informatives específiques al voltant dels riscos 
connectats amb la utilització de substàncies perilloses 
per la salut humana als productes TCC.»

2. El Parlament de Catalunya s’adhereix a la sol·licitud 
formulada per l’ACTE als estats membres de la Unió 
Europea, amb relació a la petició d’una qualitat certifi
cada per als productes dels sectors del tèxtil, la confec
ció, la pell i el calçat (productes TCC), d’acord amb el 
text següent, que es reprodueix literalment: 

Resolució	219/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	reglament	de	desple-
gament	de	la	Llei	22/2003,	de	protecció	
dels	animals
Tram. 250-00648/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 18, 11.06.2008, DSPC-C 330

Comissió de medi Ambient i HAbitAtge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
tinguda el dia 11 de juny de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament 
de desplegament de la Llei 22/2003, de protecció dels 
animals (tram. 25000648/08), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes  
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini
ciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alterna
tiva (reg. 22681). Finalment, d’acord amb l’article 146 
del Reglament, ha adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, en 
els propers sis mesos, els tràmits d’audiència i d’expo
sició pública del reglament de desplegament de la Llei 
22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

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

Resolució	220/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	d’adhesió	a	la	petició	«Moda	
i	salut»,	adreçada	per	l’Associació	de	
Col·lec	tivitats	Tèxtils	Europees	(ACTE)	a	
la	Comissió	Europea	i	als	estats	mem-
bres	de	la	Unió	Europea
Tram. 250-00920/08

Adopció
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Sessió núm. 18, 11.06.2008, DSPC-C 329

Comissió de trebAll, indústriA, Comerç i turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
la sessió tinguda el dia 11 de juny de 2008, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre salut i seguretat 
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Resolució	221/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	ciberassetjament	es-
colar
Tram. 250-00712/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 19, 12.06.2008, DSPC-C 332

Comissió d’eduCACió i universitAts

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin
guda el dia 12 de juny de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el cyberbullying (tram. 
25000712/08), presentada pel Grup Mixt, i la nova 
esmena signada per tots els grups parlamentaris d’acord 
amb l’article 146.2 del Reglament.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incorporar en l’Enquesta de convivència escolar i 
seguretat de Catalunya el fenomen del ciberassetjament 
escolar (cyberbullying) perquè s’analitzi amb l’objecte 
de dissenyar actuacions específiques.

b) Incorporar les actualitzacions necessàries en els pro
grames de foment de la convivència, incloenthi acci
ons d’informació i sensibilització en matèria de cibe
rassetjament escolar, per a millorar les accions que es 
porten a terme des del Departament d’Educació i des 
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2008

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Marina Llansana Rosich Flora Vilalta i Sospedra

«1. Que es comprometin a aprovar una directiva sobre la 
introducció d’un etiquetatge d’origen obligatori almenys 
per als productes TCC importats al mercat interior.

»2. Que s’identifiqui com a objecte de vigilància el pro
ducte tèxtil definit com a no segur per a la salut del 
consumidor, de comú acord també amb els principals 
representants econòmics del sector i, a més, designar 
les autoritats sanitàries competents per al seu control i 
vigilància, considerant les sancions aplicables als pro
ductors, els importadors i els distribuïdors que incom
pleixin allò establert.

»3. Que s’atorgui ple efecte al sistema ràpid d’alerta del 
RAPEX, a partir del qual els departaments i les oficines 
identificats per les autoritats competents en l’àmbit de 
cada Estat membre puguin inspeccionar i treure mos
tres tèxtils als llocs on es produeixen, es conserven en 
el dipòsit, es venen o es comercialitzen els productes 
tèxtils i els seus complements, inclosos els mitjans de 
transport i les escales intermèdies.

»4. Que els esmentats departaments i oficines puguin, a 
més, embargar mercaderies on sigui necessari per tute
lar la salut pública i efectuarne la destrucció. Aquests 
departaments i oficines adoptarien les mesures tenint en 
compte el principi de precaució, actuant en compliment 
del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, especi
alment en consideració als articles 28 i 30, per adoptar 
mesures de forma proporcionada a la gravetat del risc.

»5. Que localitzi i divulgui la xarxa de laboratoris acre
ditats i laboratoris de segon nivell designats per analit
zar mostres tèxtils d’empreses privades, utilitzant en 
les seves activitats un manual de procediments correc
tes per al control establert per les autoritats sanitàries 
competents, de comú acord amb les associacions més 
representatives a escala nacional del sector tèxtil i dels 
consumidors.

»6. Que s’instaurin observatoris nacionals per controlar 
les reaccions perjudicials i les dermatitis de contacte 
provocades per productes tèxtils i que es fomenti l’inter
canvi d’informacions, estudis i investigacions en l’àmbit 
de la Unió Europea.»

3. El Parlament de Catalunya acorda traslladar el con
tingut dels acords a què fan referència els apartats 1 i 2 
a la Presidència i a la Vicepresidència de l’ACTE.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

El secretari en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Antoni Fernández i Teixidó
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Resolució	223/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	licitació	del	concurs	
d’idees	per	al	nou	centre	hospitalari	del	
Vallès	Occidental
Tram. 250-00818/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 20, 12.06.2008, DSPC-C 333

Comissió de sAlut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de 
juny de 2008, ha debatut el text de la Proposta de re
solució sobre la posada en marxa del centre hospitalari 
del Vallès Occidental (tram. 250818/08), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes 
 Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini
ciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alterna
tiva (reg. 24861), i l’esmena transaccional presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa i el Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu
ar mantenint la col·laboració interinstitucional perquè 
al final de juliol d’enguany la mancomunitat dels mu
nicipis concernits estigui en condicions de licitar el 
concurs d’idees per al nou centre hospitalari del Vallès 
Occidental, que haurà de donar servei als municipis de 
Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac i 
Barberà del Vallès.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet Carme Figueras i Siñol

Resolució	222/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	projecte	d’atenció	edu-
cativa	a	l’alumnat	amb	altes	capacitats	
intel·lectuals
Tram. 250-00893/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 19, 12.06.2008, DSPC-C 332

Comissió d’eduCACió i universitAts

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió 
tinguda el dia 12 de juny de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’atenció educativa a 
l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals (tram. 250 
00893/08), presentada pel Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, i l’esmena presentada pel Grup Par
lamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa (26687).

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

resoluCió

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con
tinuar avançant en l’elaboració del projecte d’atenció 
educativa a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals 
que està duent a terme el Departament d’Educació.

2. El Parlament de Catalunya, en la línia de les conclu
sions del projecte d’atenció educativa a l’alumnat amb 
altes capacitats intel·lectuals que està duent a terme el 
Departament d’Educació, insta el Govern a: 

a) Redefinir el protocol d’identificació i d’intervenció 
psicopedagògica destinat a aquest alumnat.

b) Portar a terme sessions formatives per als professio
nals dels equips d’orientació i assessorament psicope
dagògic i per al professorat.

c) Posar a disposició dels diferents estaments de la co
munitat educativa materials per a l’orientació i la inter
venció educatives.

d) Potenciar les mesures d’enriquiment curricular, d’am
pliació o de flexibilització necessàries per a atendre les 
necessitats específiques de l’alumnat amb altes capaci
tats intel·lectuals.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2008

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Marina Llansana Rosich Flora Vilalta i Sospedra



23 de juny de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 288

16

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10.

Resolució	225/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	gratuïtat	del	servei	te-
lefònic	de	la	Línia	Verda
Tram. 250-00841/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 20, 12.06.2008, DSPC-C 333

Comissió de sAlut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de 
juny de 2008, ha debatut el text de la Proposta de reso
lució sobre la gratuïtat de les trucades a la Línia Verda 
(tram. 25000841/08), presentada pel Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya; l’esmena presenta
da pel Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel 
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25515), 
i l’esmena transaccional presentada pel Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya i el Grup Parla
mentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, el Grup Par
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
d’una manera immediata la possibilitat que la utilització 
del servei telefònic de la Línia Verda pugui ésser un 
servei gratuït, perquè les trucades no generin cap tipus 
de cost als usuaris.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet Carme Figueras i Siñol

Resolució	224/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’adjudicació	del	projecte	
de	construcció	d’un	nou	centre	sanitari	
al	barri	de	Llefià,	de	Badalona	(Barce-
lonès)
Tram. 250-00827/08

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 20, 12.06.2008, DSPC-C 333

Comissió de sAlut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 12 de 
juny de 2008, ha debatut el text de la Proposta de reso
lució sobre la incorporació de metges especialistes al 
CAP Llefià, de Badalona (Barcelonès) (tram. 250 
00827/08), presentada pel Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió; l’esmena presentada pel Grup Parla
mentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25514), i l’esmena 
transaccional presentada pel Grup Parlamentari Socia
listes  Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Es
querra Republicana de Catalunya, el Grup Parlamenta
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i 
Alternativa i el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adjudicar el 
projecte de construcció d’un nou centre sanitari al barri 
de Llefià, de Badalona (Barcelonès), que ha d’atendre 
més de 23.000 persones i que ha de permetre millorar 
tant la dotació de personal sanitari com l’accessibilitat 
dels ciutadans als actuals CAP Llefià i CAP La Salut, 
abans de principi del 2009.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet Carme Figueras i Siñol
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sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
i la nova esmena acordada per tots els grups parlamen
taris, d’acord amb l’article 146.2 del Reglament.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar les 
actuacions per a facilitar als beneficiaris d’ajuts o pres
tacions la informació sobre la tributació fiscal relativa a 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) 
a què estan sotmesos els ajuts o les prestacions.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2008

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

Resolució	228/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	per	la	qual	s’elegeixen	tres	
mem	bres	del	Consell	de	l’Audiovisual	
de	Catalunya
Tram. 285-00002/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 39, 18.06.2008, DSPC-P 54

Ple del PArlAment

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de 
juny de 2008, a causa del cessament per expiració del 
termini del mandat com a membres del Consell de l’Au
diovisual de Catalunya de Victòria Camps i Cervera, 
Josep Pont i Sans i Jaume Serrats i Ollé, d’acord amb 
els articles 4 i 7 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la disposició 
addicional primera de la Llei 22/2005, del 29 de de
sembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i 
una vegada finalitzats els tràmits establerts per l’article 
157 del Reglament, ha adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya elegeix Elisenda Malaret 
i Garcia, Josep Pont i Sans i Esteve Orriols i Sendra 
membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2008

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

Resolució	226/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’impuls	d’un	pla	d’inclu-
sió	social	per	al	període	2008-2010
Tram. 250-00861/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 21, 17.06.2008, DSPC-C 339

Comissió de benestAr i immigrACió

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió tin
guda el dia 17 de juny de 2008, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla d’inclusió 
social per al període 20082010 (tram. 25000861/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i la nova esmena acordada per tots els grups par
lamentaris, d’acord amb l’article 146.2 del Reglament.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
els treballs per a impulsar un pla d’inclusió social per 
al període 20082010 a Catalunya. Aquest pla ha de 
comptar amb la participació de les administracions lo
cals i les entitats del sector no lucratiu que opera en els 
àmbits de la pobresa i l’exclusió, per mitjà de la comissió 
rectora del pla, i ha de tenir uns indicadors avaluables 
periòdicament.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2008

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

Resolució	227/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	informació	tributària	
relativa	a	l’IRPF	dels	ajuts	i	les	presta-
cions
Tram. 250-00954/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 21, 17.06.2008, DSPC-C 339

Comissió de benestAr i immigrACió

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
tinguda el dia 17 de juny de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la informació tributària 
relativa als ajuts i a les prestacions del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania (tram. 25000954/08), pre
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	model	
lingüístic	del	sistema	educatiu
Tram. 300-00138/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 18.06.2008, 
(DSPCP 54).

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
de	transports
Tram. 300-00134/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 19.06.2008, 
(DSPCP 55).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’organit-
zació	territorial	i	els	governs	locals
Tram. 300-00135/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 18.06.2008, 
(DSPCP 54).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	ges-
tió	de	la	crisi	provocada	per	la	vaga	de	
transportistes
Tram. 300-00136/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 19.06.2008, 
(DSPCP 55).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	gestió	
del	sistema	sanitari
Tram. 300-00137/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 19.06.2008, 
(DSPCP 55).
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Proposta	de	resolució	sobre	l’actualit-
zació	del	mapa	escolar	pel	que	fa	a	les	
Franqueses	del	Vallès	(Vallès	Oriental)	
i	la	construcció	d’un	centre	d’educació	
infantil	i	primària	i	d’educació	secundà-
ria	en	aquest	municipi
Tram. 250-00847/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 19, tinguda el dia 12.06.2008 (DSPCC 
332).

Proposta	de	resolució	sobre	la	posa-
da	en	funcionament	d’un	centre	de	dia	
d’atenció	a	la	gent	gran	a	Albinyana	
(Baix	Penedès)
Tram. 250-00855/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 21, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 
339).

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’hores	lectives	de	les	as-
signatures	d’educació	per	a	la	ciutada-
nia	i	els	drets	humans	i	d’educació	ètica	
cívica
Tram. 250-00881/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 19, tinguda el dia 12.06.2008 (DSPCC 
332).

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	davalla-
da	del	nombre	d’adopcions	internacio-
nals
Tram. 250-00654/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 21, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 
339).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	servei	especial	de	trasllat	de	perso-
nes	grans	i	persones	amb	discapacitat	
física	amb	problemes	de	mobilitat
Tram. 250-00761/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 12.06.2008 (DSPCC 333).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’atenció	primària	a	
Bellaterra,	a	Cerdanyola	del	Vallès	(Va-
llès	Occidental)
Tram. 250-00840/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 20, 
tinguda el dia 12.06.2008 (DSPCC 333).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	servei	de	taxi,	porta	a	porta,	per	a	
persones	amb	problemes	de	mobilitat
Tram. 250-00933/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 21, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 
339).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	darreres	actuacions	
amb	relació	a	la	sequera
Tram. 302-00110/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 39, 
tinguda el dia 19.06.2008 (DSPCP 55).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	d’encàrrec	i	con-
tractació	d’estudis	i	informes	externs
Tram. 302-00111/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 39, 
tinguda el dia 19.06.2008 (DSPCP 55).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	urgent	de	dos	centres	d’educa-
ció	infantil	i	primària	i	un	institut	d’edu-
cació	secundària	a	les	Franqueses	del	
Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-00883/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 19, tinguda el dia 12.06.2008 (DSPCC 
332).

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	Ripollès,	la	Garrotxa	i	el	Berguedà	
en	l’àrea	territorial	d’aplicació	dels	ajuts	
per	a	estudiants	universitaris	de	l’Alt	Pi-
rineu,	l’Aran	i	el	Solsonès
Tram. 250-00892/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 19, tinguda el dia 12.06.2008 (DSPCC 
332).

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
del	centre	Sol	del	Solsonès,	de	Solsona,	
amb	un	vehicle	adaptat
Tram. 250-00895/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 21, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 
339).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	creació	de	l’Oficina	
Antifrau	de	Catalunya
Tram. 200-00023/08

Nomenament d’un relator

PonènCiA que HA d’elAborAr l’informe sobre el Pro
jeCte de llei de CreACió de l’ofiCinA AntifrAu de CA
tAlunyA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projec
te de llei de creació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
(tram. 20000023/08) s’ha reunit el dia 18 de juny de 
2008 i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del 
Reglament del Parlament, ha nomenat relator el diputat 
Xavier Vendrell i Segura.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2008

Lluís Maria Corominas i Díaz, David Pérez Ibáñez, Xa
vier Vendrell i Segura, Belén Pajares Ribas, Laia Ortíz 
Castellví, José Domingo Domingo

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	cooperació	al	desen-
volupament
Tram. 302-00112/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 39, 
tinguda el dia 19.06.2008 (DSPCP 55).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	en	matèria	d’ai-
gua
Tram. 302-00113/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 39, 
tinguda el dia 19.06.2008 (DSPCP 55).
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Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 25.06.2008 al 27.06.2008).

Finiment del termini: 30.06.2008; 9:30 hores.

Projecte	de	llei	dels	recursos	contra	la	
qualificació	negativa	dels	títols	o	les	
clàusules	concretes	en	matèria	de	dret	
català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	re-
gistre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 200-00036/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 39, tinguda el dia 18.06.2008 (DSPCP 54)

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 39, 
tinguda el dia 18.06.2008 (DSPCP 54).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Mixt

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 39, 
tinguda el dia 18.06.2008 (DSPCP 54).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 29.04.2008.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	mesures	urgents	
per	a	l’habitatge
Tram. 202-00018/08

Inici de la tramitació parlamentària
Reg. 7758 i 8113 / Mesa del 
Parlament, 17.06.2008

Acord: atès que la iniciativa legislativa popular ha as
solit un nombre de signatures superior a l’exigit per 
l’article 3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la ini
ciativa legislativa popular, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 14 i concordants de la dita Llei 
i 103 i concordants del Reglament, s’admet a tràmit la 
Proposició de llei, se n’ordena l’inici de la tramitació 
parlamentària i la publicació al Butlletí Oficial del Par-
lament de Catalunya.

exPosiCió de motius

L’habitatge és la principal preocupació de la nostra so
cietat, que veu com en els últims anys els preus d’aquest 
bé de primera necessitat augmenta molt per sobre dels 
seus salaris. Des de l’any 2000, el preu del metre qua
drat a Catalunya ha augmentat un 114%, i ha passat de 
1.730 euros/m2 a 3.700 euros/m2. A Espanya, l’evolució 
ha estat similar, i ha passat de 1.300 a 2.700 euros/m2. 
(Font: Sociedad de Tasación). El cost salarial total 
(brut) per treballador i mes ha augmentat un 13% en el 
mateix període (200006), i ha passat de 1.430 a 1.620 
euros de mitjana. Per tant, ens trobem que els preus dels 
pisos s’han incrementat un 114%, mentre que els salaris 
ho han fet en un 13%. (Font: INE: Encuesta de costes 
totales laborales). Això obliga les famílies, en el millor 
dels casos, a endeutarse fins a límits insostenibles.

Ara com ara, l’oferta d’habitatges de lloguer és mani
festament insuficient o resulta no competitiva, atès que 
les rendes són elevades en comparació amb les quotes 
hipotecàries a llarg termini. En conseqüència, cada cop 
més els sectors socials sensibles com els joves, la gent 
gran, els immigrants i les persones en situació de risc 
pateixen situacions d’exclusió del dret a l’habitatge.

Les causes d’aquesta realitat les trobem en el fracàs de 
les polítiques d’habitatge, les anteriors i les actuals. Un 
clar exemple del fracàs d’aquestes polítiques és el deu
te històric d’inversió en Habitatge de Protecció Oficial 
(HPO). Catalunya és la segona Comunitat Autònoma 
amb el preu més car del metre quadrat (un 39% més 
car que la mitjana espanyola). En canvi, ocupa la 16a 
posició en HPO per habitant (HPO iniciats des del 98 i 
fins a setembre del 2006), un 46% menys que la mitjana 
espanyola. Per tant, podem dir que la segona Comunitat 
amb més necessitat de construcció de vivenda protegi

Projecte	de	llei	sobre	la	localització	i	la	
identificació	de	les	persones	desapare-
gudes	durant	la	Guerra	Civil	i	la	dicta-
dura	franquista
Tram. 200-00037/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 39, tinguda el dia 18.06.2008 (DSPCP 54)

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 39, 
tinguda el dia 18.06.2008 (DSPCP 54).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 29.04.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 25.06.2008 a l’1.07.2008).

Finiment del termini: 02.07.2008; 9:30 hores.
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lloguer, i el 30% restant en règim de protecció pública 
en règim de compra.

Els plans d’ordenació urbanística municipal també po
den qualificar sòl per a la construcció d’habitatges asse
quibles establerts per la legislació corresponent.

En el cas de plans d’ordenació urbanística municipal 
de municipis de més de deu mil habitants i capitals de 
comarca, i de modificacions de plans d’ordenació urba
nística municipal de qualsevol municipi, que comportin 
un canvi en la classificació del sòl no urbanitzable, s’ha 
de reservar per la construcció d’habitatge objecte d’al
tres mesures d’estímul de l’habitatge assequible, com 
a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre que es 
qualifiqui per l’ús residencial de nova implantació, tant 
en sòl urbà com en sòl urbanitzable.

Les comissions territorials d’urbanisme, a proposta mu
nicipal, poden disminuir les reserves que estableix aquest 
apartat en els sectors amb densitats inferiors a vinticinc 
habitatges per hectàrea que, per llur tipologia, no siguin 
aptes per a la construcció d’habitatges protegits.

Disposició addicional a la Llei de finances públiques 
de Catalunya

ArtiCle. 2

S’afegeix una disposició addicional a la Llei de finances 
públiques de Catalunya, amb el següent redactat: La 
Generalitat de Catalunya destinarà un percentatge del 
seu pressupost no inferior al 7% a les polítiques públi
ques d’habitatge.

Barcelona, 22 i 30 de març de 2007

Chakir El Homrani Lesfar, José Garcia Pinteño, Sílvia 
Abad Moreno, Daniel Barajas Navarro, Rosa Jiménez 
Pérez, Maite Garcia Zafra, membres de la Comissió 
Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular

Proposició	de	llei	de	derogació	de	l’ar-
ticle	4	de	la	Llei	7/2004,	de	mesures	fis-
cals	i	administratives
Tram. 202-00038/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 27437 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.06.2008

A lA mesA del PArlAment

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Carina 
Mejías i Sánchez, Portaveu, Josep Llobet Navarro, 
Portaveu adjunt, M. Belén Pajares i Ribas, Montserrat 
Nebrera González, Maria Dolors Montserrat i Culleré, 
Àngels Olano Garcia, Francesc Vendrell i Bayona, Jordi 

da és precisament la que menys ha construït durant els 
darrers anys en relació a la seva població. Una dada 
que encara ens confirma més la inexistència d’unes po
lítiques properes a les necessitats de la ciutadania del 
nostre país.

Atesa aquesta situació proposem l’aprovació d’una Llei 
de mesures urgents per a l’habitatge que se sustenta en 
dos canvis legislatius. El primera proposa la substitució 
de l’article 57.3 del text refós de la Llei d’urbanisme  
1/2005. Amb aquesta substitució proposem l’increment 
al 65% de la reserva en els plans d’ordenació urbanísti
ca municipal, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable 
per a la construcció d’habitatges de protecció oficial. 
Amb aquesta proposta el que perseguim és augmentar 
la producció d’habitatge de protecció oficial, el que hau
ria de significar un increment en l’oferta d’habitatge de 
protecció pública dirigida als ciutadans amb dificultat 
per accedir a un habitatge. Alhora aquest augment d’ha
bitatges de protecció pública també faria de contrapès al 
mercat lliure de l’habitatge, reduint els grans increments 
de preus anuals en el sector de l’habitatge lliure. En 
aquest articulat també impulsem la regularització dels 
règims dels habitatges de protecció pública que s’han 
de construir, demanant que un 70% sigui en règim de 
lloguer i un 30% en règim de compra. Considerem que 
aquesta regularització facilitaria l’impuls del lloguer 
com un model d’accés a l’habitatge menys rígid i que 
facilitaria la mobilitat de la població, a la vegada que 
crearia un veritable parc d’habitatges socials de l’Ad
ministració.

El segon canvi legislatiu que proposem és una dispo
sició addicional a la Llei de finances públiques de Ca
talunya, en la que es regula que la Generalitat de Ca
talunya destinarà un percentatge no inferior al 7% del 
seu pressupost a les polítiques públiques d’habitatge. 
Amb aquesta disposició perseguim l’objectiu de dotar 
pressupostàriament les polítiques públiques d’habitat
ge per als posteriors exercicis, de manera que aquestes 
modificacions legislatives i les altres actuacions que es 
realitzen en matèria d’habitatge per part de la Genera
litat de Catalunya tinguin una incidència real.

ProPostA de llei de mesures urgents Per l’HAbitAtge

llei de mesures urgents Per l’HAbitAtge

Substitució de l’article 57.3 del text refós de la Llei d’ur
banisme 1/2005.

ArtiCle 1

Els plans d’ordenació urbanística municipal han de re
servar per a la construcció d’habitatges de protecció 
pública, amb caràcter general, com a mínim, el sòl cor
responent al 65% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com 
en sòl urbanitzable.

D’aquest 65%, el 70% dels habitatges construïts es re
servaran per habitatges de protecció pública en règim de 
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les magnituds macroeconòmiques, està afectant a les 
economies domèstiques en unes proporcions preocu
pants, i que colpegen els sector més desafavorits, però 
també a sectors econòmics que fins ara eren considerats 
com resistents a la crisi econòmica.

En aquest context, des del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya entenem que el Govern no està 
actuant per reduir l’impacte de la crisi sobre els ciuta
dans i ciutadanes. No s’aporten mesures concretes i, 
entre elles, no es parla ni tan sols de mesures per reduir 
la càrrega tributària que suporten les economies domès
tiques. Entenem, doncs, que una primera mesura, de 
caràcter urgent, passa per suprimir l’esmentat recàrrec 
per tal d’assolir un doble objectiu: per una banda, alleu
gerir la pressió fiscal que carrega sobre sectors econò
mics que passen per dificultats –transport, pesca...–; i 
per l’altra banda, alleugerir la pressió fiscal sobre el 
consumidor final que, en definitiva, es la majoria de la 
població de Catalunya.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Grup Par
lamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament 
presenta la següent: 

ProPosiCió de llei de derogACió de l’ArtiCle 4 de lA 
llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fisCAls i Ad
ministrAtives

ArtiCle úniC

Queda derogat l’article 4 de la Llei 7/2004, de 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives.

disPosiCió AddiCionAl úniCA

Les repercussions econòmiques que suposi l’entrada 
en vigor d’aquesta llei no seran exigibles fins el proper 
exercici pressupostari.

disPosiCió finAl 

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

Daniel Sirera i Bellés, Carina Mejías Sánchez, Josep 
Llobet i Navarro, M. Belén Pajares i Ribas, Montserrat 
Nebrera González, M. Dolors Montserrat i Culleré, M. 
Ángeles Olano i García, Francesc Vendrell i Bayona, 
Jordi Montanya i Mías, Juan Bertomeu i Bertomeu, Jo
sep Enric Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel 
Luna i Vivas, Rafael López i Rueda

Montanya i Mias, Juan Bertomeu i Bertomeu, Enric 
Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i 
Vivas i Rafael López i Rueda, Diputades i Diputats del 
Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei: 

exPosiCió de motius

i

L’article 4 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures 
fiscals i administratives, estableix els tipus de gravamen 
autonòmics de l’impost sobre les vendes minoristes de 
determinats hidrocarburs, impost aquest creat per la 
Llei de l’Estat 24/2001, de 27 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social.

L’esmentat article preveu que, amb efectes 1 d’agost de 
2004, s’apliquin els següents tipus de gravamen auto
nòmics sobre l’impost citat: 24 euros per cada 1.000 
li tres de gasolina; 24 euros per cada 1.000 litres de gas
oil d’ús general; 6 euros per cada 1.000 litres de gasoil 
d’usos especials i de calefacció; 1 euros per tona de fuel 
i 24 euros per cada 1.000 litres de querosè d’ús ge
neral.

L’adopció d’aquesta mesura fiscal ha suposat, des de la 
seva aplicació efectiva, un increment de la pressió fiscal 
sobre les ciutadanes i els ciutadans de Catalunya, afec
tant de forma molt especial a aquella part de la població 
que treballa en els sectors dels transports, la pesca, la 
logística i l’agricultura, i que viuen de les activitats re
lacionades directa o indirectament amb algun d’aquests 
sectors.

La normativa aprovada en el seu dia, a més a més, va 
ser durament criticada per representants dels sectors 
econòmics abans esmentats i per les representacions 
dels treballadors i dels sindicats, però també organismes 
oficials com el Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya (CTESC) ja van manifestar i evidenciar 
mitjançant el pertinent informe els perills que suposava 
la implantació d’aquesta mesura, tan en termes de re
percussió i impacte sobre la inflació a Catalunya i el seu 
diferencial a nivell de l’Estat, com en termes d’afectació 
a la competitivitat de l’economia catalana. Es va consi
derar fins i tot que aquesta mesura que no solucionaria 
el problema del dèficit endèmic que pateix la sanitat 
catalana, objectiu i finalitat per la qual es va instituir 
l’esmentat recàrrec, i que va justificar la seva creació.

ii

La conjuntura econòmica actual, però, ha canviat subs
tancialment des de l’adopció de la mesura l’any 2004. 
En aquell any, en un marc de bonança econòmica, 
l’increment del preu del petroli es considerava que era 
conjuntural, i que l’impacte d’aquest recàrrec no seria 
determinant quan el preu final per el consumidor, a 
l’espera d’una reducció del preu de les gasolines i el 
gasoil, reducció que no es va produir, ans al contrari, 
s’ha incrementat al llarg d’aquests quatre anys arribant 
a màxims històrics. Actualment, estem davant un esce
nari econòmic ben diferent. Ens situem en un marc de 
plena crisi econòmica que, més enllà del que evidencien 



23 de juny de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 288

26

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.02.

ArtiCle úniC. modifiCACió de lA llei 16/2007, de 21 de 
desembre, de PressuPostos de lA generAlitAt de CA
tAlunyA Per Al 2008

Es modifica la disposició addicional onzena de la Llei 
16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Ge
neralitat de Catalunya per al 2008, que quedarà redac
tada de la següent manera:

«Disposició addicional onzena. Prestacions i ajuts per 
a les famílies amb fills a càrrec.

1. La prestació per a les famílies amb fills a càrrec en 
edats compreses entre zero i tres anys es fixa en 638 
euros.

2. La prestació per a les famílies nombroses, les fa
mílies monoparentals amb fills a càrrec i les famílies 
amb un fill o filla a càrrec amb un grau de discapacitat 
superior al 33 per 100 d’una edat compresa entre zero i 
sis anys, es fixa en 745 euros.

3. La prestació econòmica per part, adopció o acolliment 
preadoptiu de dos, tres o més de tres fills es fixa, respec
tivament, en 663 euros, 1.020 euros i 1.224 euros.

4. L’ajut per a les famílies en una situació de vulnera
bilitat especial a causa de part, adopció o acolliment 
preadoptiu múltiple de tres o més infants amb una edat 
compresa entre zero i dotze anys es fixa en 2.448 euros 
o 3.264 euros, segons el nivell d’ingressos, que ha d’es
tablir el Departament d’Acció Social i Ciutadania en 
funció del nombre de membres de la unitat familiar.

5. L’ajut per a les famílies que adoptin un menor, o més 
d’un, procedent d’un altre país i que compleixin els re
quisits establerts per l’ordre corresponent, per tal de fer 
front a les despeses ocasionades pels tràmits necessaris 
per a la constitució d’una adopció internacional, es fixa 
en 2.346 euros.»

disPosiCió AddiCionAl úniCA

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper 
exercici pressupostari.

disPosiCió derogAtòriA úniCA

Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per conse
qüent, deroguen la disposició addicional onzena de la 
Llei 16/2005, de 21 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2008.

disPosiCions finAls

PrimerA

S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràc
ter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta Llei.

Proposició	de	llei	d’equiparació	de	les	
prestacions	familiars	a	les	famílies	amb	
un	fill	o	filla	amb	discapacitat
Tram. 202-00039/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27461 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.06.2008

A lA mesA del PArlAment

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
Convergència i Unió, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb l’article 100 i concordants del Reglament 
del Parlament, presenten per a la seva tramitació la se
güent Proposició de llei d’equiparació de les prestacions 
familiars a les famílies amb un fill o filla amb disca
pacitat.

ProPosiCió de llei d’equiPArACió de les PrestACions fA
miliArs A les fAmílies Amb un fill o fillA Amb disCA
PACitAt

exPosiCió de motius

La Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2008 estableix, 
en la seva disposició addicional onzena, l’import de les 
prestacions per a les famílies amb fills i filles a càrrec.

Aquestes prestacions es concedeixen a les famílies amb 
fills i filles a càrrec en edats compreses de 0 a 3 anys, i a 
les famílies nombroses i monoparentals amb fills i filles 
a càrrec d’edats compreses entre 0 i 6 anys.

Hi ha altres famílies, tot i així, que no pertanyen al 
col·lectiu de les famílies nombroses ni monoparentals, 
i que tenen una situació diferent. Són les famílies amb 
un fill o filla discapacitat que, malgrat tenir un sol fill a 
càrrec, tenen un nivell de despesa superior al d’un sol 
fill sense cap tipus de discapacitat.

Les administracions públiques, en aquest cas la Gene
ralitat de Catalunya, ha de contribuir en la mesura que 
sigui possible a sufragar part de les majors despeses que 
les famílies amb fills o filles amb discapacitat a càrrec 
tenen a diferència de les altres famílies.

És per aquest motiu que es considera necessari que 
s’equipari el tractament que reben les famílies amb un 
fill o filla amb discapacitat al de les famílies nombroses 
i monoparentals en concepte d’aquesta prestació a les 
famílies amb fills a càrrec.
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dicació, etc., sinó que té conseqüències negatives per a 
l’empresa, ja que tota la situació que viu el treballador 
o treballadora repercuteix de manera directa en la seva 
productivitat i en la seva actitud i capacitat davant les 
tasques diàries que du a terme.

Al mateix temps, es constata que el que cada cop més 
valoren els treballadors i les treballadores és una qua
litat de vida privada, que no vingui anul·lada pel fet de 
treballar i per la dedicació que la feina exigeix.

Tots aquests elements, doncs, fan que sigui absoluta
ment necessària augmentar les mesures que permetin 
que sigui possible una qualitat de vida professional, fa
miliar i personal.

En aquest sentit, per tal de facilitar als pares i mares 
amb fills i filles a càrrec la conciliació de la seva vida 
laboral, familiar i personal, es proposa incrementar els 
ajuts familiars.

Una família amb fills a càrrec ha de fer front, entre 
d’altres, a despeses derivades de la seva conciliació de 
la vida laboral, familiar i personal com ara guarderies, 
cangurs, activitats extraescolars, etc.

Les administracions públiques, en aquest cas la Gene
ralitat de Catalunya, ha de contribuir en la mesura que 
sigui possible a sufragar part de les majors despeses que 
les famílies amb fills a càrrec tenen a diferència de les 
famílies que no tenen aquest tipus de responsabilitat.

Per aquest motiu, la present proposició de llei proposa 
incrementar l’import de les prestacions i dels ajuts diri
gits a les famílies amb fills a càrrec, així com establir 
la seva percepció mitjançant un pagament anual únic 
que serà meritat sencer per anys naturals entre l’any 
de naixement i l’any que el fill o filla faci els sis o vuit 
anys, respectivament.

ArtiCle úniC. modifiCACió de lA llei 16/2007, de 21 de 
desembre, de PressuPostos de lA generAlitAt de CA
tAlunyA Per Al 2008

Es modifica la disposició addicional onzena de la Llei 
16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Ge
neralitat de Catalunya per al 2008, que quedarà redac
tada de la següent manera:

«Disposició addicional onzena. Prestacions i ajuts per 
a les famílies amb filles i fills a càrrec.

1. La prestació per a les famílies amb fills a càrrec en 
edats compreses entre els zero i els sis anys es fixa en 
800 euros.

2. La prestació per a les famílies nombroses i les famíli
es monoparentals amb fills a càrrec d’una edat compre
sa entre zero i vuit anys es fixa en 1.000 euros.

3. La prestació econòmica per part, adopció o aco
lliment preadoptiu de dos, tres o més de tres fills es 
fixa, respectivament, en 810 euros, 1.100 euros i 1.400 
euros.

4. L’ajut per a les famílies en situació de vulnerabilitat 
especial a causa de part, adopció o acolliment preadop
tiu múltiple de tres o més infants amb una edat compre
sa entre zero i els dotze anys, es fixa en 2.800 o 3.600 

segonA

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Annex. reglAments i normes de referènCiA

a) Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2008.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició	de	llei	de	prestacions	i	ajuts	
a	les	famílies	amb	fills	o	filles	a	càrrec
Tram. 202-00040/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27462 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.06.2008

A lA mesA del PArlAment

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
Convergència i Unió, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb l’article 100 i concordants del Reglament 
del Parlament, presenten per a la seva tramitació la se
güent Proposició de llei de prestacions i ajuts a les fa
mílies amb fills i filles a càrrec.

ProPosiCió de llei de PrestACions i Ajuts A les fAmílies 
Amb fills i filles A CàrreC

exPosiCió de motius

El gran repte per a la majoria de parelles que volen 
con viure i tenir fills i filles és el poder compaginar el 
fet que ambdós membres treballin fora de casa. La jor
nada laboral, els horaris escolars, la insuficiència dels 
sistemes de llars d’infants públiques, el poc desenvolu
pament del sistema de llicències parentals malgrat els 
avenços; l’actitud poc compromesa encara de la majoria 
dels homes amb les responsabilitats familiars; les difi
cultats per retornar a la vida laboral per aquelles dones 
que opten per abandonar temporalment la seva feina; 
etc. Aquests són factors que poden explicar les baixes 
taxes de fertilitat del nostre país i el fort nivell d’estrès 
al que estan sotmeses moltes dones que treballen fora i 
es fan càrrec de casa seva.

Segons estudis recents, el desbordament que pot su
posar el combinar adequadament treball i família, no 
només afecta directament la persona en forma d’estrès, 
insatisfacció laboral i personal, menor rendiment i de
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Proposició	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	13/2006,	de	27	de	juliol,	de	prestaci-
ons	socials	de	caràcter	econòmic
Tram. 202-00041/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27463 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.06.2008

A lA mesA del PArlAment

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
Convergència i Unió, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb l’article 100 i concordants del Reglament 
del Parlament, presenten per a la seva tramitació la 
se güent Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de ca
ràcter econòmic.

ProPosiCió de llei de modifiCACió de lA llei 13/2006, 
de 27 de juliol, de PrestACions soCiAls de CAràCter 
eConòmiC

exPosiCió de motius

Des de ja fa uns mesos, Catalunya està immersa en un 
procés de desacceleració econòmica important que està 
afectant en tots els àmbits, però que socialment està pro
vocant que els col·lectius més vulnerables se situïn cada 
vegada en una situació més alarmant. Només cal veure 
com els indicadors de pobresa mostren que dia rere dia 
més persones es troben en aquesta situació.

L’any 2006 s’aprovava al Parlament de Catalunya la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràc
ter econòmic que, després del seu tràmit parlamentari, 
aconseguia convertirse en una llei capaç de donar co
bertura social, si s’aplicava degudament, a les persones 
en les situacions més vulnerables econòmicament.

Però, quan encara no fa dos anys de la seva aprova
ció, certes modificacions a la Llei han provocat que es 
rebaixi la seva ambició i, per tant, que la llei no doni 
la cobertura que inicialment s’establia per a aquestes 
persones.

En conseqüència, la present Llei pretén retornar a la Llei 
de prestacions socials de caràcter econòmic l’ambició 
amb la qual va ser aprovada.

En primer lloc, es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de 
l’article 23, modificat per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, amb la intenció de re
cuperar un dels aspectes claus de la Llei 13/2006 com 
és el fet de computar únicament la renda de la persona 
beneficiària de les prestacions als efectes de valorar la 
seva situació de necessitat. La redacció actual de la Llei, 

euros, segons el nivell d’ingressos, que ha d’establir el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania en funció del 
nombre de membres de la unitat familiar.

5. L’ajut per a les famílies que adoptin un menor o me
nors procedent d’un altre país i compleixin els requisits 
establerts per l’ordre corresponent, per tal de fer front 
a les despeses ocasionades pels tràmits necessaris per 
a la constitució d’una adopció internacional, es fixa en 
2.600 euros.

6. Aquestes prestacions i ajuts es faran efectius en un 
pagament anual únic que es meritarà sencer per anys 
naturals entre l’any de naixement i l’any que el fill o filla 
compleixi els sis o vuit anys, respectivament».

disPosiCió AddiCionAl úniCA

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper 
exercici pressupostari.

disPosiCió derogAtòriA úniCA

Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per conse
qüent, deroguen la disposició addicional onzena de la 
Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2008.

disPosiCions finAls

PrimerA

S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràc
ter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta Llei.

segonA

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Annex. reglAments i normes de referènCiA

a) Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2008.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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disPosiCions finAls

PrimerA

S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràc
ter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta Llei.

segonA

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Annex. reglAments i normes de referènCiA

a) Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició	de	llei	de	modificació	dels	
apartats	3.4.4	i	3.4.5	de	l’annex	1	de	la	
Llei	5/1998,	de	17	d’abril,	de	ports	de	Ca-
talunya
Tram. 202-00042/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 27520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.06.2008

A lA mesA del PArlAment

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

exPosiCió de motius

i

No hi cap dubte que Catalunya –igual que la resta de 
l’Estat– es troba davant d’una crisi econòmica que ha 
posat fi a més d’una dècada de bonança econòmica. 
Aquesta crisi afecta de forma directa a sectors fins ara 
considerats «forts» en termes de resistència als envits 

en la qual es computa la renda de les persones que viuen 
amb la persona sol·licitant als efectes de valorar la ne
cessitat de percebre la prestació per a atendre necessitats 
bàsiques, es contradiu amb el que estableix la mateixa 
llei en el seu article 15.1: «La valoració de la situació de 
necessitat ha de ferse tenint en compte el patrimoni, els 
ingressos econòmics i les condicions socials del benefi
ciari o beneficiaris. La situació familiar o convivencial 
del beneficiari o beneficiària només es té en compte en 
el supòsit que li comporti una càrrega econòmica».

En segon lloc, i donada la desacceleració de l’economia 
que està afectant a les llars catalanes, es considera ne
cessari retallar els terminis establerts en la disposició 
transitòria segona per tal que les prestacions assoleixin 
l’indicador de renda de suficiència. D’aquesta manera, 
s’avança l’assoliment del 100% de l’indicador de renda 
de suficiència a l’any 2009, un any abans del que esta
bleix la Llei 13/2006.

ArtiCle úniC. modifiCACió de lA llei 13/2006, de 27 de 
juliol, de PrestACions soCiAls de CAràCter eConòmiC

1. Es modifica la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 23 de 
la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic, queda redactada de la següent 
manera:

«Article 23. Prestació per a atendre necessitats bàsiques.

1.b) Els ingressos que perceben per tots els conceptes 
computats a títol individual no superen l’indicador de 
renda de suficiència establert per l’article 15.2.»

2. Es modifica la disposició transitòria segona de la 
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, que queda redactada de la següent 
manera:

«Disposició transitòria segona. Percentatges a assolir 
de l’indicador de renda de suficiència.

En l’exercici del 2006, el percentatge de l’indicador de 
renda de suficiència que han d’assolir les prestacions 
establertes per aquesta Llei que el prenen de referència 
és del 75%, sens perjudici del que aquesta Llei estableix 
específicament per a determinades prestacions. L’any 
2008 els ajuts han d’assolir el 80% de l’indicador de 
renda de suficiència i l’any 2009 han d’arribar al 100% 
d’aquest indicador.»

disPosiCió AddiCionAl úniCA

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper 
exercici pressupostari.

disPosiCió derogAtòriA úniCA

Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per con
seqüent, deroga l’article 23.1.b) i disposició transitòria 
segona de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestaci
ons socials de caràcter econòmic.
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3.01.02.

ProPosiCió de llei de modifiCACió dels APArtAts 3.4.4. i 
3.4.5. de l’Annex 1 de lA llei 5/1998, de 17 d’Abril, de 
Ports de CAtAlunyA.

ArtiCle Primer

L’apartat 3.4.4. de l’Annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 
d’abril, de Ports de Catalunya, queda redactat de la se
güent manera: 

«3.4.4. Quantia de la tarifa

1. La quantia de la tarifa és l’1% del valor de la pesca.

2. Els productes de la pesca fresca que estan autorit-
zats per Ports de la Generalitat a entrar per mitjans 
terrestres en la zona portuària per a subhastar-los o 
classificar-los han d’abonar el 0,5% dels valors de la 
pesca, tret si provenen d’un altra port de Ports de la 
Generalitat.

3. Els productes frescos de la pesca descarregada i que 
per qualsevol causa no han estat venuts i tornen a ser 
carregats al buc per a la seva comercialització poste-
riorment han d’abonar el 0,25% del valor de la pesca, 
calculat sobre la base del preu mig de venda d’espècies 
similars d’aquell dia».

ArtiCle segon

L’apartat 3.4.5. de l’Annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 
d’abril, de Ports de Catalunya, queda redactat de la se
güent manera: 

«3.4.5. Per els productes procedents de cultius marins 
ha d’abonar-se el 25% de la quantia, sempre i quan es 
presenti una declaració en la que constin el pes, l’espè-
cie i els mitjans de transport».

disPosiCió AddiCionAl

Les repercussions econòmiques que pugui generar l’en
trada en vigor d’aquesta disposició seran exigibles a par
tir del proper exercici pressupostari

disPosiCió finAl

Aquesta llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2009.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2008

Daniel Sirera i Bellés, Carina Mejías Sánchez, Josep 
Llobet i Navarro, M. Belén Pajares i Ribas, Montserrat 
Nebrera González, M. Dolors Montserrat i Culleré, M. 
Ángeles Olano i García, Francesc Vendrell i Bayona, 
Jordi Montanya i Mías, Juan Bertomeu i Bertomeu, Jo
sep Enric Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel 
Luna i Vivas, Rafael López i Rueda

de la difícil conjuntura econòmica, com és el cas del 
sector immobiliari, la construcció o el transport i la 
logística.

Un dels aspectes desencadenants d’aquesta crisi econò
mica és l’elevat cost dels derivats del petroli, en especial 
les gasolines i el gasoil. Respecte aquest darrer, cal dir 
que el seu elevat preu incideix directament en la compe
titivitat i el benefici de les empreses que integren sectors 
estratègics com el transport, l’agricultura o la pesca.

Davant aquesta conjuntura econòmica desfavorable, de 
durada imprevisible, cal encarar reformes que perme
tin reduir l’impacte negatiu que sobre les economies 
domèstiques i les empreses està provocant la situació 
actual, especialment en aquells sectors més afectats per 
aquesta situació com és el sector pesquer. En aquest 
conjunt de reformes ocupa un lloc destacat el necessari 
alleugeriment de la càrrega fiscal que suporten les fa
mílies i les empreses. I en aquest context s’insereix la 
recentment presentada Proposició de llei de derogació 
de l’article 4 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de me
sures fiscals i administratives, referent al recàrrec de 
les gasolines.

ii

La present Proposició de llei segueix aquesta línia i pro
posa la reducció en un cinquanta per cent d’un conjunt 
de tarifes establertes en l’Annex 1 de la Llei 5/1998, de 
17 d’abril, de Ports de Catalunya, que estan destinades a 
l’activitat pesquera, sector fortament afectat per la crisi 
econòmica actual per l’impacte negatiu desorbitat que 
ha provocat l’elevat preu del gasoil.

És per aquest motiu que es proposa la modificació de la 
quantia de la tarifa i de les reduccions o bonificacions 
establertes pels diferents serveis que presta directament 
l’ens públic Ports de la Generalitat i que afecten bà
sica i exclusivament a la pesca fresca. L’objecte de la 
modificació és, doncs, la reducció d’aquestes quanties, 
referides com a tarifa G4, en els apartat 3.4.4. i 3.4.5. 
de l’Annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports 
de Catalunya, tot mantenint la definició i aplicació, els 
subjectes obligats, la base de la tarifa i els recàrrecs 
actualment previstos.

Finalment, cal afegir que des del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya entenem que es necessari 
fer front a la difícil conjuntura econòmica a través dels 
diferents instruments de què disposa l’Administració de 
la Generalitat, entre els quals està el de reduir les càrre
gues que suporten els pescadors per tal que, juntament 
amb l’adopció d’altres mesures complementàries, per
cebin de forma el més immediata possible la reducció 
de l’impacte de la crisi econòmica actual sobre les seves 
activitats professionals.

És per tots aquests motius, que el Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya presenta la següent: 
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	dret	de	
tanteig	i	el	pla	rector	de	la	finca	Pinya	de	
Rosa,	de	Blanes	(Selva)
Tram. 250-00927/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 17.06.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27270)

APArtAt 1

1 esmenA núm. 1
De supressió
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 

De tot el text de l’apartat.

APArtAt 2

2 esmenA núm. 2
De modificació
G. P. Socialistes  Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra 
Unida i Alternativa 

«1. A iniciar de forma immediata la construcció de l’Òr-
gan Rector de l’espai tal i com es preveu a la Llei 25/2003 
de creació del Paratge d’Interès Natural de Pinya de 
Rosa.»

APArtAt 3

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

«2. A iniciar els treballs per a la redacció del Pla Rector 
d’Ús, Gestió i Protecció del paratge natural de Pinya de 

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	catalo-
gació	de	la	raça	de	la	vaca	pallaresa
Tram. 250-00915/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 18.06.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
26378)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a dur a 
terme en el decurs de la present legislatura les següents 
gestions per tal de preservar la raça pallaresa: 

1. Posar les bases per a la realització d’un estudi deta-
llat de recerca per a localitzar altres possibles indivi-
dus genèticament relacionats, caracteritzar la població 
existent i les explotacions en les que es troben aquests 
animals.

2. Procedir a l’estudi de les possibilitats de valoració 
econòmica de l’animal i els seus productes, bé a través 
dels seus aprofitaments tradicionals o bé a través d’al-
ternatives a la rendibilitat directa o indirecta, com són 
la contribució de l’espècie al manteniment d’ecosiste-
mes, la identitat cultural, l’agroturisme...

3. Realitzar un programa d’actuació que inclogui tant el 
registre genealògic dels individus localitzats i l’adopció 
d’un pla de rescat, conservació, foment o millora de la 
raça com la constitució d’explotacions «reservori» on 
es porti a terme la recuperació de la diversitat genètica 
mitjançant tècniques de reproducció assistida i tras-
plantament embrionari.

4. Estudiar l’establiment de possibles línies d’ajuda i, 
si s’escau, la constitució d’una associació de ramaders 
que vetlli per la raça pallaresa.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	de	
l’aprofitament	de	les	aigües	pluvials	per	
a	usos	domèstics
Tram. 250-00940/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CMAH, 18.06.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27276)

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

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

Continuar impulsant l’estudi i implantació de mesu
res per a la recollida, aprofitament i reutilització de les 
aigües pluvials i grises en els edificis. En aquest sen
tit, més enllà de les previsions contingudes en el Codi 
Tècnic de l’Edificació i el Decret 21/2006 que regula 
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis de nova construcció, procedents de reconver-
sió o gran rehabilitació, cal avançar –de forma con-
certada amb els Ajuntaments, competents en matèria 
d’execució i intervenció urbanística– en la fixació de 
mesures que fomentin o exigeixin la recollida i reci-
clatge de les aigües pluvials i grises, sense descartar la 
inclusió d’ajuts específics a aquest efectes en els plans 
de rehabilitació.»

Rosa una vegada es resolguin els diversos contenciosos 
oberts en contra de la inclusió de la finca al PEIN, de 
manera que els objectius i els criteris de gestió d’aquest 
Pla rector tinguin en compte els usos tradicionals de 
l’espai i, particularment, el fet que diversos paratges 
de l’espai han estat històricament un espai d’ús i de 
gaudi ciutadà.»

APArtAt 4

4 esmenA núm. 4
De supressió
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 

De tot el text de l’apartat.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	Parc	Nacional	d’Aigüestortes	i	Es-
tany	de	Sant	Maurici
Tram. 250-00928/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CMAH, 18.06.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27162)

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

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

Mantenir i accelerar el diàleg amb les Ajuntaments i 
altres entitats i col·lectius per tal d’ampliar l’àmbit del 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
amb la participació del Patronat del Parc, així com 
establir una temporalització del procés mitjançant la 
qual es pugui preveure la presentació pública d’ampli-
ació del Parc.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	de	la	població	d’estornells	a	la	de-
marcació	de	Girona
Tram. 250-00951/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CMAH, 18.06.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27204)

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

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

Prestar si s’escau la seva col·laboració en les iniciatives 
per a la regulació de la població d’estornells que em-
prenguin els consells comarcals i els principals ajunta
ments de la demarcació de Girona en ús de les compe-
tències que els hi són pròpies. Aquesta col·laboració es 
realitzarà amb ple respecte al marc competencial vigent 
i restarà condicionada a l’existència de disponibilitat 
pressupostària.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’anul·lació	
dels	convenis	signats	per	l’Agència	Ca-
talana	de	l’Aigua	amb	diversos	munici-
pis	del	Camp	de	Tarragona	per	a	l’extra-
cció	d’aigua	dels	aqüífers
Tram. 250-00958/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	els	trens	
de	mitjana	distància	a	Vilanova	i	la	Gel-
trú	(Garraf)
Tram. 250-00944/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 17.06.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27213)

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

«El Parlament insta al Govern a demanar a Renfe que 
estudiï la viabilitat d’equilibrar el nombre de trens re-
gionals que s’aturen a l’estació de Vilanova en els dos 
sentits de circulació fins a una freqüència de cada hora, 
tot mantenint les freqüències dels serveis de Rodalies.

En el moment de fer-se efectiu el traspàs de la compe-
tència de la gestió de les Rodalies i dels Regionals a 
la Generalitat de Catalunya es negociarà amb Renfe 
una major presència de trens regionals a Vilanova i 
la Geltrú.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	sector	
de	la	vinya	i	el	vi
Tram. 250-00966/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	els	costos	
que	han	d’assumir	els	regants	per	a	mi-
llorar	els	regs	de	Sentmenat	i	del	Molí	
de	Pals
Tram. 250-00969/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	els	jutjats	
penals	d’executòries
Tram. 250-00970/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.06.2008 al 19.06.2008).

Finiment del termini: 20.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	retirada	
del	procediment	de	l’empresa	Enresa	
per	a	la	instal·lació	d’un	magatzem	tem-
poral	centralitzat	de	residus	nuclears	a	
Ascó	(Ribera	d’Ebre)
Tram. 250-00960/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	continu-
ïtat	del	batxillerat	nocturn
Tram. 250-00964/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.06.2008 al 19.06.2008).

Finiment del termini: 20.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
rització	de	les	normes	de	seguretat	dels	
parcs	i	les	àrees	de	jocs	infantils
Tram. 250-00965/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.06.2008 al 19.06.2008).

Finiment del termini: 20.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	situació	
de	saturació	dels	òrgans	judicials
Tram. 250-00978/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008: 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforça-
ment	i	la	creació	de	jutjats	penals
Tram. 250-00979/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008: 9:30 hores..

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	d’especialistes	en	salut	mental	als	
òrgans	judicials
Tram. 250-00980/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008: 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	concilia-
ció	de	la	vida	laboral,	familiar	i	personal	
i	els	bons	usos	del	temps
Tram. 250-00975/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
de	la	trama	urbana	al	pas	de	l’autopista	
C-31	entre	Montgat	i	Barcelona
Tram. 250-00976/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008: 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	millo-
res	horàries	i	tarifàries	del	servei	Avant	
de	Renfe	entre	Lleida	i	Barcelona
Tram. 250-00977/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008: 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	llengua	
del	text	de	les	proves	d’accés	a	la	uni-
versitat
Tram. 250-00984/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.06.2008 al 19.06.2008).

Finiment del termini: 20.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	infor-
mació	i	l’atenció	personalitzada	de	les	
oficines	del	Ministeri	de	Treball	i	Immi-
gració
Tram. 250-01061/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 27304 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA de lA Comissió de trebAll, indústriA, Co
merç i turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Esteve Orriols i Sen
dra, i Meritxell Borràs i Solé, diputats del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb allò 
que es preveu als article 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent

ProPostA de resoluCió sobre lA informACió i AtenCió de 
les ofiCines del ministeri de trebAll i immigrACió

exPosiCió de motius

Les oficines a Catalunya del Ministeri de Treball i Im
migració així com la Tresoreria General de la Seguretat 
Social estan distribuint uns tríptics que sota el títol de 
«mejorando el presente, asegurando el futuro» informen 
sobre les gestions que es podran fer a través de l’atenció 
telefònica amb un sol número que qualifiquen de «més 
fàcil, més a prop».

El que no especifiquen aquests consells és que darrera 
l’atenció telefònica hi ha la decisió de suprimir l’aten
ció personalitzada que es porta a terme fins el moment 
present.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	l’IES	Ridaura	a	Castell	-	Plat-
ja	d’Aro	(Baix	Empordà)
Tram. 250-00981/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008: 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	peatge	
de	l’autopista	C-32	entre	el	Maresme	i	
el	Barcelonès
Tram. 250-00982/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008: 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	resta-
bliment	del	servei	d’atenció	mèdica	al	
nucli	de	Riells	del	Fai,	a	Bigues	i	Riells	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-00983/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27654).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 23.06.2008: 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.06.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	i	la	difusió	de	dades	relatives	a	la	
formació	professional
Tram. 250-01062/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27305 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA de lA Comissió d’eduCACió i universitAts

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució

exPosiCió de motius

Darrerament s’han fet públiques, per part del Departa
ment d’Educació, dades sobre la Formació Professional 
que en ser facilitades de manera esbiaixada i amb man
ca de precisió, porten a confondre i a no permetre el 
coneixement de la situació amb el rigor que caldria.

Per aquests motius el Grup parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a modificar el mètode d’elaboració i difusió 
de dades sobre la Formació Professional, per tal que la 
necessària precisió i transparència permetin conèixer 
de manera ajustada la realitat dels estudis de Formació 
Professional a Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola M. Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

És evident que la tramitació de certificats i informes 
relatius a la inscripció, afiliació i cotització és important 
per la vida de les persones i cada vegada s’exigeixen en 
més circumstàncies dels quefers normals en les gestions 
de la gent.

Probablement en aquest sentit s’ha produït un abús en 
la petició, per exemple de certificats de vida laboral 
per part d’entitats també privades que com ara bancs 
o caixes els demanen com a garantia de les seves ope
racions.

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió creu que 
l’atenció personalitzada no ha de ser incompatible amb 
la posta en marxa d’un servei de telefonia que en qual
sevol cas complementa el servei ja existent.

Cal tenir en compte també que qualsevol problema en 
aquestes qüestions es tracta molt millor amb atenció 
personal que no tant telefònica més encara si es té en 
compte que les afiliacions anteriors a l’any 1970 no es
tan digitalitzades i també el fet que per raons de conei
xement i d’integració aquest és un servei molt utilitzat 
per emigrants.

A més a més el telèfon que s’anuncia per aquestes ges
tions (901 50 20 50) és de pagament i per tant a càrrec 
de l’usuari que a més de cotitzar a la Seguretat Social 
pagarà la despesa telefònica.

Aquest Grup Parlamentari té coneixement que el sin
dicat Comissions Obreres que en representació de fun
cionaris i treballadors del propi Ministeri ha negociat 
amb els responsables polítics que no es porti a terme 
aquesta mesura i en aquest sentit es va adreçar al Síndic 
de Greuges de la Generalitat de Catalunya el qui va 
derivar la qüestió al Defensor del Pueblo sense obtenir 
canvis en aquest projecte.

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió conside
ra que aquesta mesura és negativa pels interessos dels 
ciutadans de Catalunya i empobreix la seva capacitat de 
diàleg i relació amb l’Administració. Per aquest motiu 
presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a fer les gestions pertinents davant el Govern de 
l’Estat per tal que les oficines del Ministeri de Treball i 
Immigració segueixin prestant atenció personalitzada 
en les gestions als ciutadans/es de certificacions i infor
mació de la seva competència.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Esteve 
Orriols i Sendra, diputat del G. P. CiU; Meritxell Borràs 
i Solé, diputada del G. P. de CiU

Fascicle segon



23 de juny de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 288

38

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

reciente con el Departamento de Acción para conminar 
a los ciudadanos a hablar a los inmigrantes sólo en ca
talán.

De cualquier modo, los hechos más reprobables han 
procedido de la propia Administración Catalana, a tra
vés de su representante en Alemania, Sr. Estruch, por 
su apoyo implícito a actitudes como la de la propia Pla
taforma o del ex parlamentario de ERC, Sr. Joan Puig, 
quien, en un alarde lamentable de ignorancia frivolizó 
sobre este tema de manera ofensiva en su blog personal 
reproduciendo la imagen corporativa de Air Berlin con 
una esvástica incorporada a la cola de un avión.

El Sr. Martín Estruch, como representante máximo de 
la Administración catalana en Alemania, tiene como 
una de sus funciones, tal y como establece el artículo 
2.b) del Decreto 51/2008, de 11 de marzo, de creación 
de la Delegación del Gobierno de Cataluña en Alema
nia, «facilitar las relaciones bilaterales con las autori
dades alemanas en el ámbito de las competencias de la 
Generalitat.» A pesar de esto, el Delegado de la Genera
litat en Alemania ha dirigido una queja formal que a la 
empresa alemana que difícilmente casa con su objetivo 
como puente entre Cataluña y Alemania. En ella, el 
Sr. Martín Estruch acusa al director de Air Berlin de 
menospreciar la lengua catalana y le amenaza con la 
posibilidad de perder el mercado potencial catalán de
bido a sus posicionamientos. El delegado en Alemania 
adopta así de manera indirecta tanto el mensaje como el 
tono de las plataformas y personas mencionadas, dando 
peso institucional a lo que debería quedar en una serie 
de declaraciones desafortunadas y entorpeciendo las re
laciones entre el Gobierno de Cataluña y las empresas 
alemanas, actitud que puede tener, como el propio Sr. 
Estruch insinúa, consecuencias comerciales.

Por todo lo anterior, los miembros de CiutadansPartido 
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

1. No interferir en aquellos asuntos que conciernen a 
otras comunidades autónomas en sus relaciones con los 
ciudadanos o empresas residentes en aquellas.

2. Cesar al Sr. Martí Estruch de su puesto como Dele
gado del Gobierno de la Generalitat en Alemania por 
manifiesta incapacidad para el ejercicio de su cargo.

Palau del Parlament, 9 de junio de 2008

Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo
El Portavoz El diputado de C’s

Proposta	de	resolució	sobre	la	inter-
venció	del	delegat	del	Govern	de	la	Ge-
neralitat	a	Alemanya	amb	relació	a	les	
declaracions	del	director	general	d’Air	
Berlin
Tram. 250-01063/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 27319 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA del PArlAmento de CAtAluñA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans  Par
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución para que 
sea substanciada en la Comisión de Acción Exterior

exPosiCión de motivos

En un reciente editorial de la revista corporativa Air 
Berlin Magazine, el director general de Air Berlin, el 
Sr. Joachim Hunold, manifestaba su perplejidad ante 
una nota institucional de la directora general de Política 
Lingüística del Gobierno Balear en la que se conmina
ba a su compañía a adoptar una determinada política 
lingüística en relación a la lengua catalana.

Tratándose de una revista interna de una empresa pri
vada y dada la dificultad manifiesta que tienen un gran 
número de ciudadanos europeos más allá de nuestras 
fronteras para comprender el tema lingüístico en Es
paña, especialmente en aquellos aspectos referidos a 
la cooficialidad y a la subordinación institucional de la 
lengua común del Estado a las lenguas autonómicas, el 
artículo del director general de Air Berlin no debería 
haber tenido más relevancia que la que los medios de 
comunicación, haciendo uso de la libertad de expresión, 
hubieran querido otorgarle.

No obstante, esta anécdota ha desencadenado una serie 
de reacciones desproporcionadas e improcedentes desde 
asociaciones catalanas sostenidas con fondos públicos 
y desde la propia Administración catalana a través del 
delegado de la Generalitat de Cataluña en Alemania, 
Sr. Martí Estruch.

Por lo que respecta a la Plataforma per la Llengua, ésta, 
fiel a su trayectoria, ha optado por la coacción, promo
viendo un boicot a la empresa privada Air Berlin, simi
lar a los que tantas veces ha organizado en los últimos 
años en contra de todas las empresas que no etiqueten 
o anuncien o usen como lengua preferente el catalán. 
Valga repetir de nuevo que dicha entidad ha recibido 
repetidas subvenciones de la Administración catalana 
y suscrito acuerdos de colaboración con ésta, como el 
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zar el seu idioma en públic, amb tota llibertat i sense 
ingerències externes ni cap tipus de discriminació». Atès 
que segons el punt sisè de les Orientacions Principals 
d’un Pla d’acció per l’aplicació de la Declaració Univer
sal de la UNESCO sobre la diversitat cultural, els Estats 
–i per extensió les administracions publiques compe
tents– es comprometen a «Fomentar la diversitat lingüís
tica –respectant la llengua materna– en tots els nivells 
de l’educació, on sigui possible, i estimular l’aprenentat
ge del plurilingüisme des de la primera edat».

Atès que el principi proclamant per la UNESCO en 
1954 segons el qual «la llengua materna és el mitjà d’ex
pressió natural d’una persona» del que se’n deriva que 
«tots els alumnes han de procurar convèncer a: la po
blació contrària per a que accepti l’ensenyament en la 
llengua materna».

Atès que així ho ha reconegut el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en sentència de 24 de novembre 
de 2005, que ha anul·lat la preinscripció escolar a Ca
talunya efectuada el curs 20022003, tal i com havia 
fet amb el curs 20012002 per obstruir la llibertat dels 
pares per escollir l’idioma en que desitgen escolaritzar 
els seus fills fins l’edat de set anys.

Atès que el Tribunal Constitucional, en sentència de 
21 d’abril de 1980 afirma que «negar l’ensenyament 
en l’idioma oficial de l’estat és negar fins els termes 
més absoluts el dret a l’educació». Atès que el Tribunal 
Constitucions, en sentència 6/1982 de febrer, proclama 
el dret dels escolars a rebre l’ensenyament en llengua 
castellana.

Atès que la Generalitat de Catalunya no aplica cap d’a
quests principis obstaculitzant el reconeixement del dret 
dels pares o tutors per a que els infants rebin la prime
ra educació en l’idioma que vulguin, no informant de 
l’existència d’aquesta llibertat, ni facilitant la seva apli
cació, com demostra el fet que els ingressos de preins
cripció escolar no preveuen la possibilitat d’una casella 
perquè els pares puguin optar per la llengua (castellà o 
català) en la que volen que s’eduquin els seus fills.

Atès que, el 18 de maig d’enguany el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya ha emès la tercera sentencia 
on exigeix a la Generalitat que inclogui una casella de 
preferència lingüística per a indicar en quina llengua 
volen les famílies escolaritzar als seus fills.

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 de la Ge
neralitat a: 

1. Incloure a la sol·licitud de preinscripció a ensenya
ments infantil, educació primària i educació secundària 
en centres docents sufragats amb fons públics la pos
sibilitat que els pares o tutors dels alumnes puguin es
collir lliurement l’idioma e que volen rebre l’educació 
primària.

2. Garantir el dret a rebre la primera educació dels in
fants en la seva llengua materna (castellà, català o en el 

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	garantir	l’elecció	de	la	llengua	
de	l’ensenyament	en	l’educació	primà-
ria
Tram. 250-01064/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 27323 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA del PArlAment

Carina Mejias Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
López i Rueda, diputats, d’acord amb allò que preve
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent proposta de resolució: 

exPosiCió de motius

Atès que l’article 3.3 de l’actual Estatut d’Autonomia 
de Catalunya preveu que «La Generalitat garantirà l’ús 
normal i oficial d’ambdós idiomes (català i castellà), 
prendrà les mesures necessàries per tal d’assegurar llur 
coneixement i crearà les condicions que permetin d’ar
ribar a llur igualtat plena quant als drets i deures dels 
ciutadans de Catalunya».

Atès que l’article 21.2 de la Llei 1/1998 de Política Lin
güística estableix que «Els infants tenen dret a rebre el 
primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui 
aquesta el català o el castellà. L’Administració ha de 
garantir aquest dret de posar els mitjans necessaris per 
a ferlo efectiu. Els pares o els tutors poden exercirlo 
en nom de llurs fills instant que s’apliqui».

Atès que l’Acord de la UNESCO relativa a l’ús de la 
llengua de l’ensenyament, de 1954, estableix que la llen
gua materna és la més idònia per a que l’infant rebi la 
seva primera educació i que les autoritats docents hau
ran de procurar impartir tots els coneixements inicials 
en l’esmentada llengua.

Atès que en la Proclamació de Teheran, de la ONU, de 
1989, disposa que «si un infant fos privat il·legalment 
d’algun dels elements de la seva identitat, o de tots, els 
Estats membres li prestaran l’assistència i la protecció 
adequades amb la finalitat de restablir ràpidament la 
seva identitat» i que «els Estats membres convenen que 
l’educació de l’infant ha d’anar adreçada a [...] infondre 
en l’infant el respecte envers els seus pares, la seva prò
pia identitat cultural, llengua i valors, i envers els valors 
nacionals del país on viu, del país d’on podria procedir 
i envers les civilitzacions diferents de la seva».

Atès que la Conferència Mundial de Drets Humans, de 
l’ONU, de 1993, estableix el dret de totes les col·lec
tivitats humanes «a la seva pròpia cultura [...] i a utilit
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Atès que el Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre 
de 2006, pel que s’estableixen els ensenyaments mínims 
de l’educació primària diu que «Los contenidos referidos 
a estructuras lingüísticas que puedan ser compartidos 
por varias lenguas en un mismo ciclo, podrán impar
tirse de manera conjunta. En este caso, si la lengua de 
enseñanza de estas estructuras comunes fuera diferen
te del castellano, deberá garantizarse que el alumnado 
re ciba enseñanzas de lengua y literatura castellanas o 
re ciba enseñanzas en lengua y literatura castellanas en 
un mínimo de horas no inferior al que corresponda al 
área en aplicación de los criterios anteriores».

Atès que, donat el procés d’immersió lingüística, l’ho
rari de llengua i literatura castellana és l’únic moment 
en el que els alumnes, seguint escrupolosament la le
gislació vigent, tindran classe en castellà en tot l’horari 
lectiu.

Atès que el propi Departament va enviar una carta a 
les escoles recordant que la normativa estableix que les 
estructures lingüístiques s’han de realitzar sempre al ca
talà i que, per tant, en compliment de la legalitat vigent 
han de compensar la pèrdua de 245 hores de castellà 
als tres cicles de primària per arribar a donar un total 
de 665 hores per als sis cursos fet que, en la pràctica, es 
traduïa en tres hores setmanals de castellà. Per aquests 
motius el Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca
talunya presenta la següent: 

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a aplicar el Reial Decret 1513/2006, de 7 de de
sembre de 2006, pel que s’estableixen els ensenyaments 
mínims de l’educació primària, en el que s’insta a les 
administracions educatives a impartir una tercera hora 
de castellà a la setmana.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2008

Carina Mejías Sánchez Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	el	batxille-
rat	nocturn	a	Igualada	(Anoia)
Tram. 250-01066/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 27449 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA del PArlAment

Carina Mejías Sánchez, Portaveu adjunt del Grup Par
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí
guez i Serra, Rafael López i Rueda, diputats, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re
glament de la Cambra presenta la següent Proposta de 

cas de la Vall d’Aran, en aranès) sense discriminació 
ni segregació.

3. Retirar les «Estratègies per facilitar l’atenció indivi
dualitzada dels alumnes que sol·licitin l’educació dels 
primers aprenentatges en castellà» substituintles per 
una educació trilingüe durant l’atenció primària.

4. Dotar als centres educatiu d’autèntica autonomia de 
centre per decidir el règim lingüístic que considerin més 
oportú tot atenent als principis de la llibertat de les fa
mílies i el foment del trilingüisme.

5. Introduir «L’interès pel règim lingüístic del centre» en 
els criteris de baremació per ordenar les sol·licituds d’ad
missió i gestionar els llocs escolars del Decret 75/2007, 
de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’ad
missió de l’alumnat als centres en els ensenyaments su
fragats amb fons públics.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2008

Carina Mejías Sánchez Rafael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	la	tercera	hora	de	castellà	en	l’edu-
cació	primària
Tram. 250-01065/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 27324 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA del PArlAment

Carina Mejias Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
López i Rueda, diputats, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre
senta la següent proposta de resolució per tal que sigui 
substanciada a la Comissió d’Educació i Universitats: 

exPosiCió de motius

Atès que, en l’actualitat a Catalunya s’imparteixen 
qua tre hores de català i només dues hores de castellà 
emparantse en el Decret 179/2002, que diu que «A fi 
d’evitar les repeticions innecessàries en la introducció 
de continguts comuns de totes dues llengües, en els di
versos apartats de conceptes de cada curs s’indiquen 
de manera orientativa els aprenentatges que es poden 
realitzar des de cada una de les dues llengües (català i 
castellà). Això comporta que els aprenentatges de con
tinguts que l’alumnat fa des d’una de les llengües (català 
o castellà) s’han d’aplicar de forma pràctica en l’altra 
llengua. En alguns casos, la introducció de continguts 
es fa des de totes dues llengües, atesa la idiosincràsia 
de certs continguts».
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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 de la Ge
neralitat a: 

1. Mantenir el Batxillerat Nocturn al municipi d’Igua
lada.

2. Desenvolupar una campanya de difusió de la forma
ció d’adults en l’etapa postobligatòria en que es promo
cionin les dues opcions presencial i virtual: Batxillerat 
Nocturn i l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

Carina Mejías Sánchez, Santi Rodríguez i Serra, Rafael 
López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	l’habilita-
ció	d’un	espai	per	a	aparcament	de	ve-
hicles	a	l’estació	del	Camp	de	Tarragona	
del	tren	d’alta	velocitat
Tram. 250-01067/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27564 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA de lA Comissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Carles Pellicer i Pu
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució:

exPosiCió de motius

En data de 18 de desembre de 2006, es va inaugurar 
l’arribada de trens d’alta velocitat de la línia Madrid/
frontera francesa al Camp de Tarragona, a l’Estació del 
Camp de PerafortLa Secuita. Aquesta Estació (ubicada 
en el PK 520,9 de la línia MadridBarcelonaFrontera 
Francesa) té una superfície construïda de 54.106,74 m² 
i acull, entre altres serveis un centre de viatges, unes 
àrees d’atenció al viatger, locals comercials, consignes, 
serveis complementaris i, aparcament per a 633 vehi
cles.

Aquest nombre d’aparcaments, però, és insuficient per al 
correcte desenvolupament dels serveis que presta l’Esta
ció, ja que provoca que hi hagi molts vehicles que han 
d’estar mal aparcats en el voral de la carretera d’accés a 
la mateixa. Aquest fet ha provocat queixes dels usuaris 
i dels municipis propers a l’Estació.

És per aquest motiu que seria convenient habilitar un 
espai, com per exemple, l’existent a la banda esquerra de 
l’Estació (propietat d’ADIF) –segons el sentit de la via 

resolució per tal que sigui substanciada a la Comissió 
d’Educació i Universitats: 

exPosiCió de motius

La comunitat educativa i la ciutadania en general es tro
ba profundament consternada i indignada per la decisió 
del Departament d’Educació, de suprimir el Batxillerat 
Nocturn a Igualada.

Aquesta ha estat una decisió unilateral del Govern de 
la Generalitat, adoptada al marge de la comunitat edu
cativa.

Fa molts anys que s’imparteix el batxillerat en règim 
nocturn a la Ciutat. Durant tots aquests anys centenars 
de joves treballadors, i no tant joves, han pogut obtenir 
una formació de qualitat i assolir una titulació oficial 
que els capacita per accedir a estudis superiors (univer
sitaris o de formació professional superior), tot compar
tint treball i estudis.

Compartir treball i estudis és una tasca molt dura, que 
requereix un gran esforç, un sistema educatiu flexible 
(que el tenim en el nocturn) i un acompanyament per
manent que ajudi a l’estudiant a no defallir i a referse en 
els moments de desànim que segur que arriben.

La presencialitat és un valor en si mateix, ja que permet 
a l’estudiant no sentirse sol en l’estudi, permet l’acom
panyament diari per part de companys, professors i 
personal no docent i, el que no és menys important, 
permet que les explicacions i el treball a l’aula s’adaptin 
a cada un dels alumnes per ajudarlos en el seu progrés 
intel·lectual.

El Batxillerat Nocturn a Igualada fa, i pot fer encara, 
una tasca social impagable col·laborant a la formació 
dels treballadors, això encara és més important pel fet 
de patir una situació d’estancament i crisi que es reflec
teix amb el fet que la nostra ciutat compta ja amb gai
rebé 2.000 persones aturades. És en moments de crisi 
que s’ha de preveure i invertir en formació.

Amb la pèrdua del Batxillerat nocturn, a Igualada se li 
resta un element de competitivitat en relació a d’altres 
ciutats, clau en el desenvolupament econòmic atès que 
afecta a la formació dels treballadors del nostre territori, 
i alhora es lamina la vocació de capitalitat de la nostra 
ciutat.

Segons tots els estudis el nivell de formació dels tre
balladors catalans és baix respecte a la resta d’estats 
europeus. Per augmentar aquest nivell de formació és 
clar que hem de vetllar pel nivell formatiu dels joves, 
que també estan en una època de la seva vida en que 
acostumen a reconduir decisions equivocades prèvies, 
però també és imprescindible millorar el dels adults 
sense crear una nova fractura social a causa de la difi
cultat d’accés a les TIC. Tots dos àmbits, joves i adults 
necessiten un sistema educatiu, adaptat a les seves ne
cessitats, que els permeti recomençar.

Només des de la coexistència dels dos sistemes de for
mació d’adults, presencial i virtual, aconseguirem que 
la formació dels nostres treballadors assoleixi els nivells 
que el nostre país mereix.
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Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Industria y 
Energía que contempla el programa d’actuació conjun-
ta amb l’Instituto para la reestructuración de la Mine-
ría del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Zonas 
Mineras.

Així, doncs, el Govern ha impulsat el projecte construc-
tiu corresponent al Tram I. Condicionament de les car-
reteres B-402, entre Guardiola de Berguedà i la Pobla 
de Lillet que correspon a la primera fase de l’actuació 
global entre Guardiola de Berguedà-Campdevànol.»

Actualment les obres de millora de la carretera B402 
entre Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet ja s’han 
realitzat i per tant queda pendent el tram que corres
pon a la millora de les carreteres GI401 i GI402 entre 
Campdevànol i la Pobla de Lillet.

Malgrat que el Ripollès i el Berguedà són dues comar
ques veïnes, les relacions econòmiques, laborals, turís
tiques, comercials, etc.... entre ambdues han estat his
tòricament inexistents degut a les males comunicacions 
de la xarxa viària. Per això, el Govern ha d’accelerar 
totes aquelles obres de millora de les infraestructures 
que estiguin pendents i especialment, com en el cas de 
les carreteres objecte d’aquesta proposta de resolució, 
totes aquelles que fa molts d’anys que els ciutadans del 
territori reclamen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, presenta la següent:

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
l’any 2008 les obres de condicionament de les carre
teres GI401 i GI402 entre Campdevànol i la Pobla 
de Lillet.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	de	
l’eix	Diagonal	del	Pirineu
Tram. 250-01069/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 27566 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA del PArlAment

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Marta Alòs i Lòpez, 
Josep Rull i Andreu, i Agustí López i Pla, Diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re
glament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució

quan s’hi accedeix– per convertirlo en un aparcament 
de superfície que permeti donar més comoditat i servei 
als usuaris.

Per tot això, el grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Ministeri de Foment que habiliti un espai en l’àmbit 
de l’Estació del Camp de Tarragona de Perafort  La 
Secuita per convertirlo en un aparcament de superfície 
a fi i efecte de donar més servei als usuaris.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	condicio-
nament	de	les	carreteres	GI-401	i	GI-402	
entre	Campdevànol	i	la	Pobla	de	Lillet
Tram. 250-01068/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27565 i 27601 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA de lA Comissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló 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 el CondiCionAment de les 
CArreteres gi401 i gi402 entre CAmPdevànol i lA 
PoblA de lillet.

exPosiCió de motius

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix als articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra formula la següent proposta de resolució.

En data 8 de març del 2005 el Govern, a proposta del 
conseller d’Economia i Finances, va aprovar autoritzar 
les següents despeses amb abast plurianual al Departa
ment de Política Territorial i Obres Públiques:

«– 8.683.155,12 euros per a la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb l’Administració de l’Estat (MINER). 
Millora general. Condicionament de les carreteres 
GI-401, GI-402 i B-402. Tram: Campdevànol-Guar-
diola de Berguedà.

L’actuació de condicionament de la carretera de Guar-
diola de Berguedà-Campdevànol es troba inclosa dins 
el protocol signat el 4 de novembre de 2004 entre la 
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Proposta	de	resolució	sobre	els	serveis	
de	rodalia	i	mitjana	distància	de	Renfe
Tram. 250-01070/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 27567 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA de lA Comissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Esteve Orriols i Sen
dra, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb allò que es preveu als article 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució.

exPosiCió de motius

Fa uns mesos es va produir el col·lapse més important 
viscut i patit pels usuaris dels serveis ferroviaris de ro
dalies de Renfe.

Després de les mesures que es van prendre, entre elles 
la gratuïtat del servei fins a final de maig, que en cap cas 
van compensar la magnitud dels perjudicis de tot ordre 
causats a les persones afectades, continuen produintse 
situacions de mal funcionament i tracte de mercaderia 
en itinerari de viatgers.

Al marge de la promesa del traspàs del servei a la Ge
neralitat de Catalunya que no es compleix i es demora 
sense explicacions concretes era de suposar que com 
a mínim es prendrien també mesures d’ordre racional 
com el manteniment de vehicles, xarxa de catenàries 
i suficiència d’unitats per atendre mínimament la de
manda d’usuaris i, amb una certa dignitat, especialment 
en hores que és coneguda i reconeguda l’afluència de 
viatgers.

Els últims dies de maig han estat en aquest sentit il
lustratius de la poca atenció i rigor en que es continua 
actuant des de Renfe, sense explicacions.

Així, des de l’avaria de catenària de la línia de Grano
llers en direcció a Vic, passant per l’avaria d’un comboi 
de mitjana distància procedent de Lleida a l’alçada de 
Sant Vicenç de Calders (línia 2) fins a l’asfixia de calor 
i aglomeració de persones en tren d’una sola unitat al 
Passeig de Gràcia direcció Sant Vicenç de Calders (línia 
2) provoquen que els usuaris ja no es creguin res i mani
festin la seva desmoralització per com van les coses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent

ProPostA de resoluCió

Vistes les deficiències en el funcionament del servei de 
rodalies i mitjana distància que Renfe porta a terme i

exPosiCió de motius

El Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran preveu com una 
de les seves actuacions, l’anomenat Eix Diagonal del 
Pirineu: Artesa de Segre  Tremp  La Pobla de Segur  
El Pont de Suert. Dins d’aquesta actuació s’especifiquen 
entre d’altres:

– La construcció d’una nova via d’altes prestacions pel 
coll de Comiols, entre Artesa de Segre i Tremp, sense 
excloure la construcció de túnel i incloent trams de con
dicionament de la carretera existent i la variant, plante
jada pel sud, de Vilamitjana.

– La variant de Tremp, amb l’elecció de l’alternativa est o 
oest segons el que determinin els estudis informatius.

– Les variants oest i nord de la Pobla de Segur, en amb
dós casos amb construcció de túnel.

– Les variants oest i nord de Senterada, en ambdós ca
sos amb construcció de túnel.

– La nova via Xerrallo  el Pont de Suert, amb construc
ció com a mínim del túnel especificat a la documentació 
gràfica del Pla, corresponent a l’alternativa 3 de l’estudi 
informatiu del Ministeri de Foment.

– La variant del Pont de Suert, plantejada per l’oest.

Atès que aquestes actuacions afavoreixen la connexió 
dels Pallars amb l’arc mediterrani, possibilitant l’expan
sió d’aquestes zones del Pirineu.

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

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a impul
sar de manera prioritària l’Eix Diagonal del Pirineu, 
entre Artesa de Segre (Noguera) i Tremp (Pallars Jus
sà), incloenthi el Túnel de Comiols, a fi que es puguin 
concretar totes les seves actuacions en un període no 
superior a 5 anys

Palau del Parlament, 21 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Mar
ta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU; Josep Rull 
i Andreu, diputat del G. P. de CiU; Agustí López i Pla, 
diputat del G. P. de CiU
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de fomentar la recerca i el desenvolupament (R+D) en 
medicaments orfes.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Mar
ta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU; Anna Mi
randa i Torres, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	i	les	actuacions	per	a	fer	front	a	la	
venda	ambulant	il·legal
Tram. 250-01072/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 27569 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA de lA Comissió de trebAll, indústriA, Co
merç i turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Carles Pellicer i Pu
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució:

exPosiCió de motius

És palesa l’existència a molts dels municipis de Catalu
nya del fenomen de la venda ambulant il·legal al carrer 
de tot tipus de productes, especialment de complements 
–ulleres, cinturons, bolsos–, perfumeria i còpies de CD 
de música i de DVD de pel·lícules, mitjançant la formula 
de l’anomenat popularment «top manta», constituint a la 
vegada, una competència deslleial de la que se’n ressent 
el comerç.

Aquesta venda vulnera, fonamentalment, la propietat 
intel·lectual i la propietat industrial; en aquest sentit, 
el Govern de l’Estat va aprovar el «Plan del Gobierno 
para la disminución i la eliminación de las actividades 
vulneradoras de la propiedad intelectual» amb l’objectiu 
de fer front a la «pirateria» des de la vessant cultural, 
econòmica i social.

Cal tenir present que la vulneració dels drets abans es
mentats, afecta a qüestions com la salut i la seguretat 
alimentària, la seguretat general dels productes, la lliure 
competència i la seguretat ciutadana, així com lesiona 
els drets del consumidors, comerciants i diferents agents 
econòmics.

Per tot això, el grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

mentre no es produeixi el traspàs d’aquests serveis a la 
Generalitat, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
a fer les gestions necessàries davant el Ministeri de Fo
ment per tal que pregui les mesures imprescindibles per 
garantir el normal funcionament dels trens i l’increment 
de dotacions en hores punta per atendre la quantitat de 
passatgers que en fan ús en les condicions que els temps 
reclamen i la gent es mereix.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Esteve Orriols i Sendra
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	foment	
de	la	recerca	i	el	desenvolupament	en	
medicaments	orfes
Tram. 250-01071/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27568 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA de lA Comissió de sAlut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Marta Alòs i Lòpez, 
Francesc Sancho i Serena, i Anna Miranda i Torres, 
Diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

ProPostA de resoluCió CorresPonent Als mediCAments 
orfes

exPosiCió de motius

Els medicaments orfes són fàrmacs no desenvolupats 
per la indústria farmacèutica degut a raons econòmi
ques, donat que van destinats a un grup de pacients 
molt reduït, tot i que responen a necessitats de salut 
pública.

Segons la Unió Europea un medicament orfe és aquell 
que compleix amb els requisits següents:

– Que es destini a establir un diagnòstic, prevenir o 
tractar una malaltia que afecti a menys de cinc persones 
per cada deu mil.

– Que es destini al tractament d’una malaltia greu o 
que produeixi incapacitats i que la seva comercialització 
esdevingui poc probable sense que es realitzin mesures 
que l’estimulin.

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

ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a impulsar 
i a l’adopció de mesures legals i fiscals amb l’objectiu 
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ProPostA de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar i 
executar el projecte per condicionar la carretera GI651 
a la comarca del Baix Empordà.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Dilmé i Vert
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIó 
D’ACTUACIó DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Proposta	de	resolució	per	la	qual	s’acor-
da	de	presentar	a	la	Mesa	del	Congrés	
dels	Diputats	la	Proposició	de	llei	orgà-
nica	de	transferència	a	la	Generalitat	de	
Catalunya	de	les	competències	en	ma-
tèria	notarial
Tram. 270-00016/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
265)

En el BOPC 265, a la pàgina 10.

En l’acord de retirada de la iniciativa presentada al Con
grés.

On diu:

«Mesa ampliada [...]»

Ha de dir:

«Mesa del Parlament [...]»

1. Impulsar la realització de mesures legals i policials 
adequades per a fer front a la venda ambulant il·legal al 
carrer de tot tipus de productes.

2. Coordinar, a nivell de les administracions públiques 
catalanes, les actuacions per fer front a la venda ambu
lant il·legal al carrer de tot tipus de productes.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	condici-
onament	de	la	carretera	GI-651	al	Baix	
Empordà
Tram. 250-01073/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27570 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.06.08

A lA mesA de lA Comissió de PolítiCA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Dilmé i Vert, 
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 Per CondiCionAr i AdequAr A les 
neCessitAts ACtuAls lA CArreterA gi651 A lA ComArCA 
del bAix emPordà

exPosiCió de motius

La carretera GI651 enllaça amb poc més de set qui
lòmetres les carreteres GI644 i C31. Aquesta via ha 
experimentat els darrers anys un increment pel que fa 
el nombre de vehicles que l’utilitzen de forma regular. 
Ha esdevingut la ruta que fan servir els habitants de la 
zona de la Bisbal d’Empordà per accedir a una part de 
la Costa Brava centre. Aquests augments del trànsit es 
donen també a l’estiu, atès que des de diferents parts de 
la comarca és via utilitzada pels qui van cap a nuclis de 
tant interès històric, turístic i gastronòmic com Perata
llada o Palausator, entre altres.

Tot i que s’han fet algunes millores a la carretera, com 
les rotondes dels nuclis de Canapost o de Sant Feliu i 
Sant Julià de Boada, cal una intervenció general a la via 
per millorar el seu ferm i les amplades de la mateixa, 
ja que no disposa de cap tipus de voral. Un altre dels 
punts a millorar per aquesta intervenció són les bandes 
de protecció en alguns punts, així com la instal·lació de 
noves. Finalment, caldrà estudiar també la construcció 
d’un accés adequat al municipi de Palausator que eviti 
la perillositat que per a la seguretat viària representa 
l’actual.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent
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3.15.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	darreres	actuacions	
amb	relació	a	la	sequera
Tram. 302-00110/08

Esmenes presentades
Reg. 27673 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.06.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 27673)

A lA mesA del PArlAment

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Ramon Espadaler i 
Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Regla
ment del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les darreres actuacions amb relació a la sequera (tram. 
30200110/08).

1 esmenA núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Al punt 1b)

«Instar el Govern a procedir a la interconnexió de les 
principals xarxes d’abastament d’aigua en alta del país 
entre si, i d’aquestes amb el Roine.»

2 esmenA núm. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’un nou punt 1d)

«Instar el Govern a fer les gestions oportunes per tal 
de garantir el cabal ambiental de l’Ebre en el seu tram 
català, revisant el cabal de manteniment provisional 
establert en l’actual Pla de Conca i, si s’escau, instant 
la revisió del Pacto del Agua de Aragón.»

Palau del Parlament, 17 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	per	a	presentar	a	la	Mesa	del	
Congrés	dels	Diputats	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	dels	tipus	impositius	
de	l’impost	sobre	el	valor	afegit	aplicats	
a	determinats	béns	i	serveis
Tram. 270-00005/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 39, tinguda el dia 18.06.2008 (DSPCP 54)

Retirada de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republi
cana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa en 
la sessió núm. 39 del Ple del Parlament, tinguda el dia 
18.06.2008 (DSPCP 54).

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 29.04.2008.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 25.06.2008 a l’1.07.2008).

Finiment del termini: 02.07.2008; 9:30 hores.
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1 esmenA núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2: 

«Presentar davant la Cambra, en el termini de tres 
mesos, un projecte de llei de mesures en l’àmbit de la 
contractació pública que duen a terme els departaments 
de l’Administració de la Generalitat i llurs empreses i 
organismes dependents, amb terceres persones alienes 
a l’administració, que reguli entre d’altres extrems els 
següents: 

a) La creació d’un registre públic que inclogui els es-
tudis, treballs tècnics i informes encarregats pels de-
partaments de l’Administració de la Generalitat i llurs 
organismes i empreses dependents, a terceres persones, 
físiques o jurídiques, alienes a l’Administració. L’esmen-
tat registre haurà de fer constar, com a mínim, en els 
seus assentaments: el tipus de contracte, objecte, motius 
de l’encàrrec, quantia, òrgan o ens que efectua l’encàr-
rec i procediment d’adjudicació.

b) La regulació del procediment d’accés a les dades 
inscrites en el registre previst en l’apartat a).

c) L’establiment d’un conjunt de mesures complementà-
ries a les ja establertes en la legislació sobre contrac-
tes del sector públic i en la legislació sobre incompa-
tibilitats, tendent a enfortir la desvinculació entre qui 
contracta i la persona adjudicatària o beneficiària de 
l’encàrrec, fent especial referència a les relacions de 
parentiu i de vincle o lligam econòmic, professional o 
empresarial.

d) La creació d’una Comissió específica encarregada 
d’emetre informe, amb caràcter preceptiu, sobre la con-
veniència i oportunitat d’efectuar encàrrec d’estudis, 
treballs tècnics i informes a terceres persones, físiques 
i jurídiques, alienes a l’òrgan o ens contractant, espe-
cialment pel que fa als encàrrecs de quantia inferior a 
12.000 euros»

Palau del Parlament, 17 de juny de 2008

Carina Mejías i Sánchez

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	d’encàrrec	i	con-
tractació	d’estudis	i	informes	externs
Tram. 302-00111/08

Esmenes presentades
Reg. 27628 i 27661 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.06.08

Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 27628)

A lA mesA del PArlAment

Albert Rivera Diaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputat del Grup Mixt 
que pertany al partit de CiutadansPartit de la Ciutada
nia, d’acord amb allò previst a l’art. 139.4 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent esmena de modifi
cació a la moció núm. 30200111/08 sobre la política 
d’encàrrec i contractació d’estudis i informes externs.

1 esmenA núm. 1
De modificació
G. Mixt

Es modifica l’apartat A de la moció presentada amb el 
següent redactat: 

«A. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
de crear una comissió parlamentària d’investigació en 
relació a la política d’encàrrec i contractació d’estudis 
i informes externs contractats en la VIII legislatura per 
part de la Generalitat, ens o organismes dependents o 
adscrits o empreses participades per ella.»

Palau del Parlament, 16 de juny de 2008

 El Diputado de Ciutadans
El Portavoz Partido de la Ciudadanía
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 27661)

A lA mesA del PArlAment

Carina Mejías i Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’a
cord amb allò que disposa l’article 139 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent esmena a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
d’encàrrec i contractació d’estudis i informes externs 
(N.T. 30200111/08).
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 27674)

A lA mesA del PArlAment

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Figueras i 
Ibàñez, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la Moció sub
següent a la interpel·lació al Govern sobre la política de 
cooperació al desenvolupament (tram. 30200112/08).

1 esmenA núm. 1
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

Al punt 1 de la Moció

Suprimir: «almenys»

Palau del Parlament, 17 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	cooperació	al	desenvo-
lupament
Tram. 302-00112/08

Esmenes presentades
Reg. 27662 i 27674 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.06.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentaridel Partit 
Popular de Catalunya (reg. 27662)

A lA mesA del PArlAment

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb allò 
que disposa l’article 139 del Reglament de la Cambra, 
presenta les següents esmenes a la moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política de coopera
ción al desarrollo del Gobierno de la Generalitat (N.T. 
30200112/08).

1 esmenA núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt núm. 1: 

«[...] a estas organizaciones y garantizando que, año 
a año, los recursos destinados a las ONGs no se sitú-
en por debajo del porcentaje medio de los cuatro años 
anteriores».

2 esmenA núm. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt núm. 2: 

«[...] donaciones y que, en todo caso, no se contabilicen 
las partidas de ayuda reembolsable como Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo (AOD) de cara a la consecución del 
objetivo del 0,7% para el 2010».

3 esmenA núm. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

Del punt núm. 3: 

«[...] de la AECI, así como pedir una mayor implicación 
en la configuración de la estrategia española de coope-
ración colaborando en la necesaria modernización de 
la cooperación española» 

Palau del Parlament, 17 de juny de 2008

Carina Mejías Sánchez
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Higini Clotas i Cierco, els dies 25 i 26 de juny, o even
tualment fins al meu retorn (Tram. 24600028/08).

Palau del Parlament, 18 de juny de 2008

Ernest Benach i Pascual

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició	de	la	Comissió	de	Treball,	
Indústria,	Comerç	i	Turisme
Tram. 410-00004/08

Substitució de diputats
Reg. 27243 i 27244 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 17.06.2008

Baixa: Josep Maria Rañé i Blasco

Alta: Judit Carreras i Tort

Composició	de	la	Comissió	de	Salut
Tram. 410-00011/08

Substitució de diputats
Reg. 27246 i 27247 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 17.06.2008

Baixa: Josep Maria Rañé i Blasco

Alta: Roberto Labandera Ganachipi

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICA-
CIONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Situació	de	compatibilitat	o	d’incompa-
tibilitat	d’un	diputat
Tram. 234-00035/08

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 39, 18.06.2008, DSPC-P 54

Ple del PArlAment

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de 
juny de 2008, 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

resoluCió

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades ma
nifestades pel diputat Antoni Llevot Lloret relatives a la 
professió que exerceix i els càrrecs públics que ocupa, 
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat del di
putat Antoni Llevot Lloret.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2008

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

Delegació	de	funcions	del	president	del	
Parlament
Tram. 246-00028/08

Resolució

resoluCió

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament, 
atès que he d’absentarme de Catalunya els dies 25 i 
26 de juny

resolC: 

Delegar les funcions que em corresponen com a pre
sident del Parlament, en el vicepresident primer, Sr. 
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
91/VIII,	sobre	la	creació	d’un	àmbit	fun-
cional	de	planificació	territorial	que	in-
clogui	l’Alt	Penedès,	el	Baix	Penedès,	
el	Garraf	i	els	municipis	de	l’Anoia	que	
s’hi	vulguin	adherir,	i	l’adequació	dels	
plans	parcials	i	sectorials	a	aquest	àm-
bit	funcional
Tram. 290-00068/08

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Josep Rull i Andreu, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27460).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.06.2008. (Tra
mitació d’acord amb l’article 140.4 del Reglament).

Comissió tramitadora: Comissió de Política Territorial.

A lA mesA de lA Comissió de PolítiCA territoriAl

Josep Rull i Andreu i Joan Raventós i Pujadó, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb l’article 140.4 del Reglament del Parlament de Ca
talunya, sol·liciten que la Comissió de Política Territo
rial, en tant que òrgan al qual correspon el control de 
compliment de Resolució 91/VIII sobre la creació d’un 
àmbit funcional de planificació territorial que inclogui 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i els municipis 
de l’Anoia que s’hi vulguin adherir, i l’adequació dels 
plans parcials i sectorials a aquest àmbit funcional, ma
nifesti el seu criteri pel que fa al seu compliment o al 
retiment de comptes del govern, especialment en relació 
a l’informe del Govern sobre aquesta resolució, publicat 
al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, número 
251 de 28 d’abril de 2008.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2008

Josep Rull i Andreu Joan Raventós i Pujadó
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUI-
MENT

Composició	de	la	Comissió	sobre	les	
Polítiques	de	Joventut	
Tram. 411-00002/08 

Baixa de membres especialistes en la ma-
tèria objecte d’estudi de la Comissió

Comissió sobre les Polítiques de joventut

El dia 10 de juny de 2008 s’ha reunit la Comissió sobre 
les Polítiques de Joventut i ha pres nota de la següent 
baixa de membres especialistes en la matèria objecte 
d’estudi de la Comissió: 

Baixa: Xavier Florensa i Cantons

Càrrec: President de la Subcomissió de Joventut de la 
Federació de Municipis de Catalunya

Palau del Parlament, 10 de juny de 2008

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Anna Figueras i Ibàñez Laia Ortiz i Castellví
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 115/VIII, sobre la línia 
de tren Lleida  Manresa  Barcelona, em plau fervos 
avinent les següents consideracions: 

En compliment de l’article 169 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, el Govern està negociant amb el Govern 
de l’Estat el traspàs efectiu de les competències sobre 
regulació, planificació i gestió dels serveis ferroviaris 
que transcorren íntegrament dins de Catalunya.

És voluntat del Govern que el traspàs efectiu de la com
petència vingui acompanyat de l’aprovació per part de 
l’ADIF i el Ministeri de Foment d’un pla d’inversions 
per a la millora de les infraestructures de la xarxa fer
roviària convencional a Catalunya.

El Govern ha impulsat la redacció del Pla de Transport 
de Viatgers 20082012 (PTV) que, un cop resoltes les 
al·legacions formulades durant el tràmit d’informació 
pública, preveu aprovar properament.

El Pla de Transport de Viatgers preveu, un cop siguin 
transferides les competències a la Generalitat sobre els 
serveis de titularitat estatal, la creació d’un servei de 
rodalies a Lleida.

Barcelona, 6 de juny de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
116/VIII,	sobre	el	servei	de	rodalia	de	
Ren		fe	entre	Mataró	i	l’aeroport	de	Bar-
celona
Tram. 290-00088/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 27241 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.06.2008

A lA mesA del PArlAment

Núm. de resolució: 29000088/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 116/VIII, 
sobre el servei de rodalia de Renfe entre Mataró i l’ae
roport de Barcelona

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 116/VIII, sobre el 
servei de rodalia de Renfe entre Mataró i l’aeroport de 
Barcelona, em plau fervos avinent les següents consi
deracions: 

La Direcció General del Transport Terrestre, ha tras
lladat el text de la Resolució al Director General de 
Servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe, 

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
114/VIII,	sobre	la	construcció	d’un	pas	
sota	la	via	del	tren	a	Cardedeu	(Vallès	
Oriental)
Tram. 290-00086/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 27239 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.06.2008

A lA mesA del PArlAment

Núm. de resolució: 29000086/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 114/VIII, 
sobre la construcció d’un pas sota la via del tren a Car
dedeu (Vallès Oriental)

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 114/VIII, sobre la 
construcció d’un pas sota la via del tren a Cardedeu, em 
plau fervos avinent les següents consideracions: 

La Direcció General del Transport Terrestre ha traslla
dat el text de la Resolució al director general de desa
rrollo de la infraestructura de l’ADIF, requerintlo a pri
oritzar l’execució del projecte de construcció del pas 
soterrat que ha de millorar la connectivitat del barri del 
Poble Sec de Cardedeu amb el centre urbà del municipi, 
garantint la màxima seguretat per als vianants.

Barcelona, 6 de juny de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
115/VIII,	sobre	la	línia	de	tren	Lleida	-	
Man	resa	-	Barcelona
Tram. 290-00087/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 27240 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.06.2008

A lA mesA del PArlAment

Núm. de resolució: 29000087/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 115/VIII, 
sobre la línia de tren Lleida  Manresa  Barcelona
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4.50.02.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	22/
VIII,	sobre	el	traçat	del	tren	d’alta	velo-
citat	per	Barcelona
Tram. 390-00022/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 27238 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.06.2008

A lA mesA del PArlAment

Núm. de moció: 39000022/08

Sobre: Control del compliment de la Moció 22/VIII, 
sobre el traçat del tren d’alta velocitat per Barcelona

En relació al compliment de la Moció 22/VIII del Par
lament de Catalunya, sobre el traçat del tren d’alta velo
citat per Barcelona i d’acord amb el que disposa l’article 
140.3 del Reglament del Parlament, us informo: 

El passat dia 20 de febrer el Govern va trametre el Mi
nisteri de Foment l’acord pres al Ple del febrer de 2008. 
Adjuntem annexa còpia d’aquesta comunicació.

Barcelona, 6 de juny de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

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

Control	del	compliment	de	la	Moció	29/
VIII,	sobre	les	polítiques	en	matèria	de	
dependència
Tram. 390-00029/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 10.06.2008

amb el requeriment que Renfe realitzi, com més aviat 
millor, l’estudi de viabilitat sol·licitat, amb la condició 
de mantenir les freqüències actuals en la resta de serveis 
de la xarxa de Rodalies.

Barcelona, 6 de juny de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
119/VIII,	sobre	les	connexions	en	direc-
ció	a	Barcelona	de	l’enllaç	de	l’autopista	
C-32	amb	la	carretera	BV-2115,	a	Vilano-
va	i	la	Geltrú	(Garraf)
Tram. 290-00091/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 27242 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 17.06.2008

A lA mesA del PArlAment

Núm. de resolució: 29000091/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 119/VIII, 
sobre les connexions en direcció a Barcelona de l’enllaç 
de l’autopista C32 amb la carretera BV2115, a Vilanova 
i la Geltrú (Garraf)

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de do
nar compliment a la Resolució 119/VIII, sobre les con
nexions en direcció a Barcelona de l’enllaç de l’autopis
ta C32 amb la carretera BV2115, a Vilanova i la Geltrú, 
em plau fervos avinent les següents consideracions: 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
amb coordinació amb la societat concessionària de l’au
topista C32 Pau Casals (AUCAT) està portant a terme 
els estudis previs necessaris per avaluar la planificació i 
construcció de les obres necessàries per completar l’ac
tual enllaç de l’autopista C32 amb la carretera BV2115, 
a Vilanova i la Geltrú, de forma que es garanteixin els 
moviments em direcció Barcelona.

Una vegada determinada la seva viabilitat tècnica i eco
nòmica es procedirà a redactar el projecte de traçat cor
responent, prèvia aprovació d’un conveni amb AUCAT 
d’acord amb les previsions legals, per contemplar les 
condicions de la construcció, la conservació i l’explota
ció d’aquestes noves connexions, així com la repercussió 
en el règim de tarifes de l’autopista i altres efectes en el 
contracte concessional actualment vigent.

Barcelona, 6 de juny de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.53.03.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	les	mesures	adoptades	pel	seu	
departament	per	a	garantir	el	subminis-
trament	de	mercaderies,	la	seguretat	
dels	transportistes	que	no	fan	vaga	i	el	
pas	per	la	Jonquera
Tram. 354-00172/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt, juntament 
amb un altre diputat del Grup Mixt (reg. 27448).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 12.06.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Peticions	amb	la	consellera	
de	Justícia	sobre	la	possible	modifica-
ció	de	la	Llei	10/1998,	d’unions	es	tables	
de	parella,	a	fi	de	crear-ne	un	registre	
administratiu
Tram. 354-00173/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Antoni Comín Oliveres, 
del Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Can
vi, Josep Maria Pelegrí i Aixut, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, Josep Maria Freixanet i 
Mayans, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Rafael López i Rueda, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Francesc Pané 
Sans, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds  Esquerra Unida i Alternativa, Antonio Robles 
Almeida, del Grup Mixt (reg. 27837).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Peticions, sessió 
del 18.06.2008.

Control	del	compliment	de	la	Moció	30/
VIII,	sobre	la	política	en	matèria	d’aigua
Tram. 390-00030/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 10.06.2008

Control	del	compliment	de	la	Moció	31/
VIII,	sobre	l’Oficina	Pressupostària	del	
Parlament	i	la	difusió	d’informació	so-
bre	les	finances	de	la	Generalitat
Tram. 390-00031/08

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 10.06.2008

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	la	detenció	de	presumptes	terro-
ristes	d’Al-Qaida	a	Barcelona
Tram. 354-00171/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 27390).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 12.06.2008.



23 de juny de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 288

54

INFORMACIó

4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	del	rector	
de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelo-
na	davant	la	Comissió	sobre	els	Drets	
de	les	Dones	perquè	presenti	el	Pla	d’i-
gualtat	de	les	universitats	catalanes
Tram. 356-00322/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	del	director	
general	de	Cooperació	al	Desenvolupa-
ment	i	Acció	Humanitària	davant	la	Co-
missió	de	Cooperació	i	Solidaritat	per-
què	presenti	i	valori	les	dades	de	l’ajut	
oficial	al	desenvolupament	de	la	Gene-
ralitat	en	el	període	2003-2006
Tram. 356-00304/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
9, tinguda el dia 12.06.2008 (DSPCC 334).

Sol·licitud	de	compareixença	del	rector	
de	la	Universitat	de	Barcelona	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	
universitats	catalanes
Tram. 356-00321/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).
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Sol·licitud	de	compareixença	del	rector	
de	la	Universitat	Pompeu	Fabra	davant	
la	Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Do-
nes	perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	
les	universitats	catalanes
Tram. 356-00324/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Sol·licitud	de	compareixença	del	rector	
de	la	Universitat	Politècnica	de	Catalu-
nya	davant	la	Comissió	sobre	els	Drets	
de	les	Dones	perquè	presenti	el	Pla	d’i-
gualtat	de	les	universitats	catalanes
Tram. 356-00323/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).
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Sol·licitud	de	compareixença	de	la	recto-
ra	de	la	Universitat	de	Girona	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	
universitats	catalanes
Tram. 356-00326/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Sol·licitud	de	compareixença	del	rec-
tor	de	la	Universitat	de	Lleida	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	
universitats	catalanes
Tram. 356-00325/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	recto-
ra	de	la	Universitat	Ramon	Llull	davant	
la	Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Do-
nes	perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	
les	universitats	catalanes
Tram. 356-00328/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Sol·licitud	de	compareixença	del	rector	
de	la	Universitat	Rovira	i	Virgili	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	
universitats	catalanes
Tram. 356-00327/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	rec-
tora	de	la	Universitat	de	Vic	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	
universitats	catalanes
Tram. 356-00330/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	recto-
ra	de	la	Universitat	Oberta	de	Catalunya	
davant	la	Comissió	sobre	els	Drets	de	
les	Dones	perquè	presenti	el	Pla	d’igual-
tat	de	les	universitats	catalanes
Tram. 356-00329/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	del	rector	
de	la	Universitat	Abat	Oliba	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	
universitats	catalanes
Tram. 356-00332/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Sol·licitud	de	compareixença	del	rector	
de	la	Universitat	Internacional	de	Ca-
talunya	davant	la	Comissió	sobre	els	
Drets	de	les	Dones	perquè	presenti	el	
Pla	d’igualtat	de	les	universitats	cata-
lanes
Tram. 356-00331/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 27521).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 16.06.2008.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).
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4.53.10.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Justícia,	Dret	i	Seguretat	Ciutadana	amb	
la	consellera	de	Justícia	sobre	els	resul-
tats	dels	treballs	de	la	Comissió	per	a	
l’Estudi	de	les	Mesures	de	Prevenció	de	
la	Reincidència	en	Delictes	Greus
Tram. 355-00067/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 21 de la Co
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del 
12.06.2008 (DSPCC 331).

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

Compareixença	de	Pilar	Malla,	síndi-
ca	de	greuges	de	Barcelona,	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	expressi	la	seva	opinió	i	les	se-
ves	recomanacions	sobre	les	polítiques	
públiques	locals	per	la	igualtat
Tram. 357-00110/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 17.06.2008 (DSPCC 
340).

Sol·licitud	de	compareixença	del	minis-
tre	de	Cooperació	de	la	República	Àrab	
Sahrauí	Democràtica	davant	la	Comis-
sió	de	Cooperació	i	Solidaritat	perquè	
expliqui	la	situació	actual	del	Sàhara	i	
els	projectes	que	la	Generalitat	hi	im-
pulsa	en	matèria	de	cooperació
Tram. 356-00334/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes  Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
 Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Grup Mixt (reg. 27675).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 18.06.2008.

Sol·licitud	de	compareixença	de	José	
Maria	Mena,	exfiscal	en	cap	del	Tribu-
nal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya,	
davant	la	Comissió	de	Peticions	perquè	
informi	sobre	el	règim	vigent	d’un	re-
curs	de	revisió	en	via	penal
Tram. 356-00335/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Antoni Comín Oliveres, del Grup Parla
mentari Socialistes  Ciutadans pel Canvi, Josep Maria 
Pelegrí i Aixut, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, Josep Maria Freixanet i Mayans, del Grup Par
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rafael 
López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Francesc Pané Sans, del Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida 
i Alternativa, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 27838).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Peticions, 
sessió del 18.06.2008.
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Compareixença	de	representants	de	Cà-
ritas	davant	la	Comissió	de	Benestar	i	
Immigració	perquè	exposin	l’informe	
«Vides	trencades.	Pobresa	i	salut	pre-
cària:	una	visió	des	de	Càritas»
Tram. 357-00160/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comis
sió de Benestar i Immigració, del 17.06.2008 (DSPCC 
339).

Compareixença	de	representants	de	la	
Xarxa	Sida	i	Món	Local	davant	la	Comis-
sió	de	Salut	perquè	informin	sobre	les	
polítiques	de	prevenció,	detecció	pre-
coç	i	atenció	social	de	la	sida	amb	rela-
ció	al	món	local
Tram. 357-00180/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 20 de la Comissió 
de Salut, del 12.06.2008 (DSPCC 333).

Compareixença	de	Rosa	Fabiola	Gil,	re-
gidora	delegada	per	a	polítiques	de	gè-
nere	i	usos	del	temps	i	responsable	del	
Pla	municipal	per	a	la	igualtat	d’oportu-
nitats	de	les	dones	de	l’Ajuntament	de	
Terrassa	(Vallès	Occidental),	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	expressi	la	seva	opinió	i	les	se-
ves	recomanacions	sobre	les	polítiques	
públiques	locals	per	la	igualtat
Tram. 357-00111/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 17.06.2008 (DSPCC 
340).

Compareixença	del	president	del	Con-
sell	Superior	d’Avaluació	del	Sistema	
Educatiu	davant	la	Comissió	d’Educa-
ció	i	Universitats	perquè	informi	sobre	
la	situació	educativa	amb	relació	als	
aspectes	més	destacats	dels	estudis	i	
informes	publicats	relatius	al	sistema	
educatiu
Tram. 357-00145/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis
sió d’Educació i Universitats, del 12.06.2008 (DSPCC 
332).

Compareixença	d’Efrén	Carbonell,	pre-
sident	de	la	Coordinadora	de	Tallers,	da-
vant	la	Comissió	d’Estudi	de	la	Situació	
de	les	Persones	amb	Discapacitats	per-
què	exposi	la	situació	de	la	integració	
laboral	de	les	persones	amb	discapa-
citats	i	informi	de	les	actuacions	de	la	
Coordinadora
Tram. 357-00153/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
d’Estudi de la Situació de les Persones amb Discapaci
tats, del 12.06.2008 (DSPCC 335).
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Compareixença	del	rector	de	la	Univer-
sitat	Autònoma	de	Barcelona	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	
universitats	catalanes
Tram. 357-00190/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Compareixença	del	rector	de	la	Univer-
sitat	Politècnica	de	Catalunya	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	
universitats	catalanes
Tram. 357-00191/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Compareixença	del	rector	de	la	Univer-
sitat	Pompeu	Fabra	davant	la	Comissió	
sobre	els	Drets	de	les	Dones	perquè	
presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	univer-
sitats	catalanes
Tram. 357-00192/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Compareixença	del	director	general	de	
Cooperació	al	Desenvolupament	i	Acció	
Humanitària	davant	la	Comissió	de	Co-
operació	i	Solidaritat	perquè	presenti	i	
valori	les	dades	de	l’ajut	oficial	al	des-
envolupament	de	la	Generalitat	en	el	pe-
ríode	2003-2006
Tram. 357-00188/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
9, tinguda el dia 12.06.2008 (DSPCC 334).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 12.06.2008 (DSPCC 
334).

Compareixença	del	rector	de	la	Univer-
sitat	de	Barcelona	davant	la	Comissió	
sobre	els	Drets	de	les	Dones	perquè	
presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	univer-
sitats	catalanes
Tram. 357-00189/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).
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Compareixença	de	la	rectora	de	la	Uni-
versitat	Ramon	Llull	davant	la	Comis-
sió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	perquè	
presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	universi-
tats	catalanes
Tram. 357-00196/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Compareixença	de	la	rectora	de	la	Uni-
versitat	Oberta	de	Catalunya	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	
universitats	catalanes
Tram. 357-00197/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Compareixença	de	la	rectora	de	la	Uni-
versitat	de	Vic	davant	la	Comissió	sobre	
els	Drets	de	les	Dones	perquè	presenti	
el	Pla	d’igualtat	de	les	universitats	ca-
talanes
Tram. 357-00198/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Compareixença	del	rector	de	la	Univer-
sitat	de	Lleida	davant	la	Comissió	sobre	
els	Drets	de	les	Dones	perquè	presenti	
el	Pla	d’igualtat	de	les	universitats	ca-
talanes
Tram. 357-00193/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Compareixença	de	la	rectora	de	la	Uni-
versitat	de	Girona	davant	la	Comissió	
sobre	els	Drets	de	les	Dones	perquè	
presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	univer-
sitats	catalanes
Tram. 357-00194/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Compareixença	del	rector	de	la	Univer-
sitat	Rovira	i	Virgili	davant	la	Comissió	
sobre	els	Drets	de	les	Dones	perquè	
presenti	el	Pla	d’igualtat	de	les	univer-
sitats	catalanes
Tram. 357-00195/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe	sobre	la	situació	en	data	del	31	
de	març	de	2008	dels	avals	d’operaci-
ons	amb	venciment	posterior	a	l’1	de	
gener	de	2008
Tram. 334-00060/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 27325 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 17.06.2008

Al President de lA Comissió d’eConomiA, finAnCes i 
PressuPost 

Per al seu retiment a la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto 
adjunta, la informació a 31 de març de 2008, a la qual 
es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 6 de juny de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

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

Compareixença	del	rector	de	la	Univer-
sitat	Internacional	de	Catalunya	davant	
la	Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Do-
nes	perquè	presenti	el	Pla	d’igualtat	de	
les	universitats	catalanes
Tram. 357-00199/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).

Compareixença	del	rector	de	la	Univer-
sitat	Abat	Oliba	davant	la	Comissió	so-
bre	els	Drets	de	les	Dones	perquè	pre-
senti	el	Pla	d’igualtat	de	les	universitats	
catalanes
Tram. 357-00200/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió núm. 
14, tinguda el dia 17.06.2008 (DSPCC 340).



Núm. 288 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de juny de 2008

65

INFORMACIó

4.90.10.

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Conten
ciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en 
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord 
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regula
dora 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, 16 de juny de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General

Declaració	de	situació	d’excedència	vo-
luntària	per	incompatibilitats	d’una	fun-
cionària

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 16.06.2008

seCretAriA generAl

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 22 de juliol 
de 1992, la senyora Maria Varela i Pinart va ser nome
nada Editora del Parlament de Catalunya.

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 3 de juny 
de 2008, la senyora Maria Varela i Pinart és nomenada 
funcionària del Cos de Lingüistes del Parlament de Ca
talunya, amb efectes del dia 10 de juny de 2008.

En data 8 de maig de 2008 la senyora Maria Varela i Pi
nart sol·licita ésser declarada en situació administrativa 
d’excedència voluntària per incompatibilitats respecte 
de la plaça de la qual era titular abans d’ingressar al Cos 
de Lingüistes del Parlament de Catalunya, atès que fins 
a la data de la seva presa de possessió com a funcionària 
de l’esmentat cos es trobava en situació de servei actiu, 
com a secretàriatranscriptora del Parlament de Cata
lunya amb l’especialització d’editora.

L’article 64.2.d dels Estatuts del règim i el govern inte
riors del Parlament de Catalunya disposa que els funci
onaris són declarats en situació d’excedència voluntària 
per incompatibilitats si es troben en situació de servei 
actiu en un altre cos o escala del Parlament de Cata
lunya.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament: 

ACordA: 

Primer. Declarar la senyora Maria Varela i Pinart en 
la situació administrativa d’excedència voluntària per 
incompatibilitats en la plaça d’Editora del Parlament de 
Catalunya, amb efectes del dia 10 de juny de 2008.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Declaració	de	situació	d’excedència	vo-
luntària	per	incompatibilitats	d’una	fun-
cionària

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 16.06.2008

seCretAriA generAl

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 27 d’octu
bre de 1992, la senyora Gemma Dalmau i Cabezuelo 
va ser nomenada Editora del Parlament de Catalunya, 
amb efectes del dia 26 d’octubre de 1992.

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 3 de juny de 
2008, la senyora Gemma Dalmau i Cabezuelo és nome
nada funcionària del Cos de Lingüistes del Parlament de 
Catalunya, amb efectes del dia 10 de juny de 2008.

En data 8 de maig de 2008 la senyora Gemma Dalmau 
i Cabezuelo sol·licita ésser declarada en situació admi
nistrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats 
respecte de la plaça de la qual era titular abans d’ingres
sar al Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya, 
atès que fins a la data de la seva presa de possessió com 
a funcionària de l’esmentat cos es trobava en situació 
de servei actiu, com a secretàriatranscriptora del Parla
ment de Catalunya amb l’especialització d’editora.

L’article 64.2.d dels Estatuts del règim i el govern inte
riors del Parlament de Catalunya disposa que els funci
onaris són declarats en situació d’excedència voluntària 
per incompatibilitats si es troben en situació de servei 
actiu en un altre cos o escala del Parlament de Cata
lunya.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament: 

ACordA: 

Primer. Declarar la senyora Gemma Dalmau i Cabezue
lo en la situació administrativa d’excedència voluntària 
per incompatibilitats en la plaça d’Editora del Parlament 
de Catalunya, amb efectes del dia 10 de juny de 2008.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi
nistrativa, 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 públi
ques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, del 13 de gener, recurs potestatiu de 
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
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Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi
nistrativa, 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 públi
ques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, del 13 de gener, recurs potestatiu de 
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Conten
ciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en 
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord 
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regula
dora 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, 16 de juny de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General


