
BUTLLETÍ OFICIAL 
  
DE CATALUNYA DEL PARLAMENT 

VIII legislatura Número 95 

Segon període Dilluns, 2 de juliol de 2007 

S  U  M  A  R  I  

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

1.10.	 Resolucions 

Resolució 44/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre l’adopció per la Generalitat de les 
mesures de la convenció de les Nacions Unides 
sobre els drets de les persones amb discapacitats 
(tram. 250-00168/08). Adopció en comissió. p. 5 

Resolució 45/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la incorporació al catàleg de pres
tacions ortoprotètiques d’una cadira de rodes semi
lleugera i autopropulsable (tram. 250-00206/08). 
Adopció en comissió. p. 5 

Resolució 46/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre el servei de tren regional entre les 
ciutats de Reus, Salou i Cambrils i la de Barcelona 
(tram. 250-00061/08). Adopció en comissió. p. 5 

Resolució 47/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la proposta de remodelació de la 
façana marítima de Tarragona (tram. 250-00126/ 
08). Adopció en comissió. p. 6 

Resolució 48/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la incorporació del sistema braille 
a les màquines subministradores de bitllets de la 
companyia Renfe (tram. 250-00127/08). Adopció 
en comissió. p. 6 

Resolució 49/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’increment de la circulació de trens de 
les línies Ca3 i Ca6 i de la línia d’alta velocitat entre 
Lleida i Barcelona (tram. 250-00131/08). Adopció en 
comissió. p. 6 

Resolució 50/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’establiment d’una parada de l’Euro
med a les Terres de l’Ebre i sobre l’augment de la 
circulació de trens de la línia Ca1 de Renfe (tram. 
250-00132/08). Adopció en comissió. p. 7 

Resolució 51/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’increment de freqüències del servei 
de transport de passatgers per carretera entre el 
Vendrell, Vilanova i la Geltrú i Barcelona (tram. 250
00149/08). Adopció en comissió. p. 7 

Resolució 52/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la possibilitat de crear una nova 
línia de tren entre Tarragona i Castellbisbal, que in
clogui la rehabilitació de la línia ferroviària Roda de 
Barà - Reus (tram. 250-00159/08 i 250-00166/08). 
Adopció en comissió. p. 7 

Resolució 53/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la gratuïtat temporal del peatge de 
l’autopista C-16 a l’altura de Sant Vicenç de Caste
llet per als usuaris del recorregut entre aquesta po
blació i Manresa, en ambdós sentits (tram. 250
00173/08). Adopció en comissió. p. 8 

Resolució 54/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la millora de la xarxa viària de l’en
torn de l’aeroport de Reus i de l’estació del tren d’al
ta velocitat del Camp de Tarragona (tram. 250
00178/08). Adopció en comissió. p. 8 

Resolució 55/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la creació d’un nou grup de treball 
de reordenació dels peatges (tram. 250-00180/08). 
Adopció en comissió. p. 9 

Resolució 56/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la situació dels censos històrics 
(tram. 250-00177/08). Adopció en comissió. p. 9 

Resolució 57/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la continuïtat del programa «135 es
cons» (tram. 250-00217/08). Adopció en comissió. p. 10 

Resolució 58/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la continuïtat i la potenciació del 
centre i els serveis de RTVE a Catalunya (tram. 
250-00218/08). Adopció en comissió. p. 10 

1.15.	 Mocions 

Moció 12/VIII del Parlament de Catalu
nya, sobre les polítiques socials adreçades a les 
famílies (tram. 302-00039/08). Aprovació pel Ple. p. 11 

1.20.	 Interpel·lacions 

Interpel·lació al Govern sobre les me
sures contra els maltractaments infantils (tram. 300
00054/08). Substanciació. p. 11 

Interpel·lació al Govern sobre el balanç 
del desplegament de l’Estatut d’autonomia (tram. 
300-00055/08). Substanciació. p. 11 

Interpel·lació al Govern sobre la forma-
ció professional en l’àmbit del sistema educatiu 
(tram. 300-00056/08). Substanciació. p. 11 

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

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

2.01.02.	 Proposicions de llei 

Proposició de llei d’actualització dels 
límits que donen dret a la percepció de les presta
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cions per al manteniment de les despeses de la llar 
dels cònjuges o familiars supervivents (tram. 202
00008/08). Debat de totalitat. Aprovació de l’esme
na a la totalitat de devolució. p. 12 

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

2.10.25.	 Propostes de resolució 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissaria de Mossos d’Esquadra al municipi 
de Salt (Gironès) (tram. 250-00035/08). Rebuig. p. 12 

Proposta de resolució sobre la iguala-
ció d’homes i dones pel que fa al requisit d’alçada 
mínima per a participar en els processos de selec
ció del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250
00038/08). Rebuig. p. 12 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un jutjat contenciós administratiu a Reus (Baix 
Camp) (tram. 250-00057/08). Rebuig. p. 12 

Proposta de resolució sobre l’incre
ment del nombre d’efectius dels Mossos d’Esqua
dra al Ripollès (tram. 250-00077/08). Rebuig. p. 12 

Proposta de resolució sobre les condi
cions de viatge en alguns trajectes del ferrocarril 
(tram. 250-00081/08). Retirada. p. 12 

Proposta de resolució sobre la creació 
de dos jutjats específics de violència domèstica a 
Lleida (Segrià) (tram. 250-00092/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre el traspàs 
dels serveis de transport de viatgers de Renfe 
(tram. 250-00096/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de les bonificacions per als usuaris del peatge 
de la C-33 a la Llagosta (Vallès Oriental) (tram. 250
00097/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la N-420, de l’eix de l’Ebre (C-12) fins al 
port dels Alfacs i de la C-43 entre Gandesa i Beni
fallet (tram. 250-00107/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre la unifica-
ció dels passis d’acompanyant en els transports 
públics de viatgers (tram. 250-00114/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre la presen
tació al Parlament del Projecte de llei de finança
ment del transport públic (tram. 250-00117/08). 
Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre la conve
niència de garantir als usuaris la devolució automà
tica de l’import corresponent al títol de transport 
adquirit en els casos en què es produeixi una inter
rupció total o parcial del servei (tram. 250-00118/ 
08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre la millora 
de l’accés a la rotonda d’entrada a Reus, per la 
carretera T-310 (tram. 250-00121/08). Rebuig. p. 13 

Proposta de resolució sobre el suport 
jurídic als funcionaris afectats per investigacions, 
expedients i processos judicials per raó de l’exercici 
de llurs funcions (tram. 250-00125/08). Rebuig. p. 14 

Proposta de resolució sobre la xarxa 
de rodalia de Renfe de Barcelona (tram. 250-00130/ 
08). Rebuig. p. 14 

Proposta de resolució sobre l’inici de 
les obres de l’estació de Barcelona - Porta d’Euro
pa, de la Sagrera (tram. 250-00133/08). Rebuig. p. 14 

Proposta de resolució sobre la millora 
dels serveis sanitaris del centre d’atenció primària 
de Gandesa (Terra Alta) (tram. 250-00139/08). 
Rebuig. p. 14 

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de denúncies al barri de la Barce
loneta, de Barcelona (tram. 250-00141/08). Rebuig. p. 14 

Proposta de resolució sobre el traçat 
del Corredor del Mediterrani en el tram entre Reus 
i Vila-seca (tram. 250-00142/08). Rebuig. p. 14 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de la bonificació per a residents del túnel del 
Cadí a les empreses de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el 
Berguedà (tram. 250-00143/08). Rebuig. p. 14 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat de les medicacions per a les persones sense llar 
(tram. 250-00144/08). Rebuig. p. 14 

Proposta de resolució sobre la dotació 
de recursos econòmics i humans de la xarxa sani
tària pública per a l’atenció correcta de les persones 
sense llar (tram. 250-00147/08). Rebuig. p. 15 

Proposta de resolució sobre la senya
lització de les carreteres de l’estació del Camp de 
Tarragona del tren d’alta velocitat (tram. 250-00148/ 
08). Retirada. p. 15 

Proposta de resolució sobre la reper
cussió de les obres del tren d’alta velocitat en el 
servei de rodalia i el preu dels títols de transport 
(tram. 250-00150/08). Rebuig. p. 15 

Proposta de resolució sobre l’homoge
neïtzació dels criteris per a obtenir la targeta rosa 
i la targeta daurada i el passi d’acompanyant d’una 
persona discapacitada (tram. 250-00151/08). Re
buig. p. 15 

Proposta de resolució sobre la modifi
cació de les condicions d’utilització del transport 
sanitari col·lectiu (tram. 250-00154/08). Rebuig. p. 15 

Proposta de resolució sobre el traçat 
de la línia del tren d’alta velocitat al pas per la Roca 
del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-00156/08). 
Rebuig. p. 15 

Proposta de resolució sobre la senya
lització i la millora de les infraestructures viàries de 
l’estació del Camp de Tarragona del tren d’alta ve
locitat (tram. 250-00158/08). Retirada. p. 15 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment de la gratuïtat dels medicaments per als in
fants amb càncer (tram. 250-00165/08). Rebuig. p. 15 

Proposta de resolució sobre la supres
sió del peatge de l’autopista AP-7 entre el Vendrell 
i Cambrils mentre durin les obres d’ampliació del 
tercer carril (tram. 250-00167/08). Rebuig. p. 16 

Proposta de resolució sobre la propos
ta alternativa de traçat ferroviari del tren d’alta ve
locitat entre els municipis de Vilademuls, Bàscara, 
Pontós, Garrigàs i Borrassà (tram. 250-00169/08). 
Rebuig. p. 16 
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Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la travessera de la carretera C-26 al pas 
pel nucli de la Canya (Garrotxa) (tram. 250-00171/ 
08). Retirada. p. 16 

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

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat del peatge de la C-16 per als usuaris residents 
al Bages que realitzin trànsits intracomarcals (tram. 
250-00175/08). Rebuig. p. 16 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
mèdica permanent a l’Hospital Sociosanitari Fran
colí, de Tarragona (tram. 250-00176/08). Rebuig. p. 16 

Proposta de resolució sobre les dispo
sicions mínimes de seguretat i de salut relatives als 
riscos derivats dels agents físics (tram. 250-00182/ 
08). Rebuig. p. 16 

Proposta de resolució sobre els termi
nis d’execució de les obres d’ampliació de l’autopis
ta C-58 (tram. 250-00184/08). Rebuig. p. 16 

Proposta de resolució sobre la progra
mació televisiva de la franja horària infantil (tram. 
250-00201/08). Rebuig. p. 17 

2.15.	 Mocions subsegüents a interpel·la
cions 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la crisi de govern en l’àmbit d’afers 
exteriors (tram. 302-00041/08). Rebuig. p. 17 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’aplicació de la tercera hora de cas
tellà (tram. 302-00042/08). Rebuig. p. 17 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la implantació en el sistema educa
tiu de la regulació en matèria curricular derivada del 
desplegament de l’Estatut i de la Llei orgànica 
2/2006, d’educació (tram. 302-00043/08). Rebuig. p. 17 

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 contractes de con
reu (tram. 200-00006/08). Propostes de comparei
xença presentades. Acord de la Comissió sobre les 
compareixences. p. 17 

Projecte de llei de l’Institut Català In
ternacional per la Pau (tram. 200-00013/08). Pro-
postes de compareixença presentades. Acord de la 
Comissió sobre les compareixences. p. 19 

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions (tram. 200-00017/08). Pròrroga del 
termini per a proposar compareixences. p. 20 

Projecte de llei sobre l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya (tram. 200
00020/08). Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences. p. 20 

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

3.10.25.	 Propostes de resolució 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a dur a terme les gestions oportunes 

davant el Govern de l’Estat per al reconeixement de 
les persones que els anys 1957, 1958 i 1959 van 
ésser presents al conflicte del Sidi Ifni i del Sàhara 
(tram. 250-00208/08). Esmenes presentades. p. 20 

Proposta de resolució sobre la detec
ció i l’atenció dels alumnes amb altes capacitats 
intel·lectuals (tram. 250-00228/08). Pròrroga del ter
mini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre la neces
sitat que els pediatres continuïn essent els respon
sables de l’atenció primària als nens (tram. 250
00229/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
a les persones en situació de dependència (tram. 
250-00230/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre la neces
sitat de vacunar la població contra el virus del pa
pil·loma humà (tram. 250-00231/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre els canvis 
en el protocol de visita ginecològica (tram. 250
00232/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un observatori d’al·lèrgies alimentàries i al làtex i 
sobre la reactivació del Consell Assessor en Al·ler
gologia i Immunologia (tram. 250-00233/08). Pròr
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre un nou 
estudi de la inundabilitat (tram. 250-00235/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució sobre la protec
ció dels terrenys afectats pel Pla parcial Mun
tanyans II, de Torredembarra (Tarragonès) (tram. 
250-00236/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució sobre l’aplicació 
de bonificacions a les empreses que tenen el domi
cili fiscal a les comarques afectades per peatges 
sense vies alternatives (tram. 250-00255/08). Pre
sentació. p. 22 

3.10.45. Procediments relatius a un pla o 
comunicat del Govern 

Projecte del Pla director de cooperació 
al desenvolupament 2007-2010 (tram. 259-00001/ 
08). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 23 

3.30. 
3.30.04. 

Altres tramitacions 
Procediments relatius als informes 
del Síndic de Greuges 

Informe extraordinari del Síndic de 
Greuges sobre contaminació acústica (tram. 360
00003/08). Debat de l’Informe en la Comissió. p. 23 

4. 
4.40. 

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

Calendari de sessions plenàries per al 
tercer període de sessions (setembre-desembre 
2007) (tram. 244-00007/08). p. 23 

Declaració del Parlament de Catalu
nya amb motiu del Dia Internacional de la Vacuna 
de la Sida (tram. 401-00008/08). Lectura en el Ple. p. 23 
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Declaració del Parlament de Catalu
nya de condemna de l’atemptat terrorista contra les 
tropes espanyoles en missió de pau al Líban i d’ex
pressió de condol a les famílies dels sis soldats 
assassinats (tram. 401-00009/08). Lectura en el 
Ple. p. 24 

Renúncia del Sr. Joan Manel Salvadó 
i Tenessa a la condició de membre del Consell 
Social de la Universitat Politècnica de Catalunya. p. 24 

4.53. 

4.53.03. 

Sessions informatives i comparei
xences 
Sol·licituds de sessió informativa 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
les accions que adoptarà davant les presumptes 
irregularitats en la gestió de la Regió Sanitària del 
Camp de Tarragona (tram. 354-00062/08). Rebuig 
de la sol·licitud. p. 25 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques perquè informi 
sobre les causes del descarrilament d’un tren de 
llarg recorregut de Renfe al Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat) i del caos ocasionat a la xarxa ferrovià
ria (tram. 354-00066/08). Sol·licitud i tramitació. p. 25 

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants d’Immunitas Vera Associació d’Al·lèrgics 
Alimentaris i al Làtex de Catalunya davant la Co
missió de Salut perquè informin sobre la situació de 
les persones afectades per al·lèrgies alimentàries i 
al làtex (tram. 356-00070/08). Acord sobre la sol·li
citud. p. 25 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació Espanyola de Narcolèpsia 
davant la Comissió de Salut perquè exposin el fun
cionament i els objectius d’aquesta associació 
(tram. 356-00089/08). Sol·licitud. p. 25 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent de l’Autoritat Portuària de Barcelona davant la 
Comissió de Política Territorial perquè informi de 
les conclusions dels estudis tècnics sobre els fets 
succeïts l’1 de gener en les obres d’ampliació del 
port de Barcelona (tram. 356-00090/08). Sol·licitud. p. 25 

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so
bre les causes del descarrilament d’un tren de llarg 
recorregut de Renfe al Prat de Llobregat (Baix Llo
bregat) i del caos ocasionat a la xarxa ferroviària 
(tram. 356-00091/08). Sol·licitud. p. 25 

Sol·licitud de compareixença de Carlos 
Kurdi Gravi, representant a Espanya del Govern 
Autònom del Kurdistan Sud, davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè infor
mi sobre la situació del Kurdistan Sud (tram. 356
00095/08). Sol·licitud. p. 26 

4.53.10. Sessions informatives i comparei
xences de membres del Govern 

Sessió informativa de la Comissió d’A
gricultura, Ramaderia i Pesca amb el conseller 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre el Pla 
de desenvolupament rural per al període 2007-2013 
i sobre l’acord del Consell de Ministres d’Agricultura 
de la Unió Europea relatiu a la reforma de l’organit
zació comuna de mercats en el sector de les fruites 
i les hortalisses (tram. 355-00035/08). Sol·licitud i 
tramesa a la Comissió. p. 26 

Sessió informativa de la Comissió d’E
conomia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Finances sobre les línies d’actuació 
del Govern en matèria d’energia (tram. 355-00037/ 
08). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 26 

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

Compareixença de representants de 
la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la 
Comissió de Benestar i Immigració perquè informin 
sobre la situació dels refugiats a Catalunya i pre
sentin les propostes de millora del dret d’asil a l’Es
tat espanyol (tram. 357-00016/08). Substanciació. p. 26 

Compareixença de Montserrat Soley, 
presidenta de l’Associació de Diabètics de Catalu
nya, davant la Comissió de Salut perquè exposi el 
treball de l’associació i informi dels reptes i les pre
ocupacions dels diabètics (tram. 357-00020/08). 
Substanciació. p. 26 

Compareixença de representants d’Im
munitas Vera Associació d’Al·lèrgics Alimentaris i al 
Làtex de Catalunya davant la Comissió de Salut 
perquè informin sobre la situació de les persones 
afectades per al·lèrgies alimentàries i al làtex (tram. 
357-00043/08). Acord de tenir la sessió de compa
reixença. p. 26 

4.70. 

4.70.05. 

Comunicacions del president de la 
Generalitat i del Govern, i d’altres 
òrgans 
Documentació tramesa en compli
ment de lleis i altres normes 

Informe sobre la situació en data del 
31 de març de 2007 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2007 (tram. 
334-00021/08). Presentació i tramesa a la Comis
sió. p. 27 

4.90.	 Règim interior 
4.90.10.	 Càrrecs i personal 

Concurs oposició de promoció interna 
per a proveir tres places de lingüista del Parlament 
(tram. 500-00008/08). Llista definitiva de persones 
admeses i excloses. p. 27 

Oposició lliure per a proveir dues pla
ces de xofer o xofera polivalent del Parlament 
(tram. 501-00001/08). Convocatòria. p. 28 

Concurs oposició lliure per a proveir 
set places de lingüista del Parlament (tram. 501
00002/08). Convocatòria. p. 33 

NOTES 

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

1.10. RESOLUCIONS 

Resolució 44/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’adopció per la Genera
litat de les mesures de la convenció de 
les Nacions Unides sobre els drets 
de les persones amb discapacitats 
Tram. 250-00168/08 

Adopció: Comissió de Benestar i Immi
gració 
Sessió núm. 7, 19.06.2007, DSPC-C 122 

COMISSIÓ DE BENESTAR I IMMIGRACIÓ 

La Comissió de Benestar i Immigració, en sessió tin
guda el dia 19 de juny de 2007, ha estudiat el text de 
la Proposta de resolució sobre l’adopció per part de la 
Generalitat de les mesures de la convenció de Nacions 
Unides sobre els drets de les persones amb discapaci
tats (tram. 250-00168/08), presentada pel Grup Parla
mentari de Convergència i Unió. 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya acorda instar el Govern a 
adoptar les mesures necessàries per a donar compli
ment a la convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de les persones amb discapacitats. 

Palau del Parlament, 19 de juny de 2007 

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

Resolució 45/VIII del Parlament de Cata
lunya, sobre la incorporació al catàleg 
de prestacions ortoprotètiques d’una 
cadira de rodes semilleugera i autopro
pulsable 
Tram. 250-00206/08 

Adopció: Comissió de Benestar i Immi
gració 
Sessió núm. 7, 19.06.2007, DSPC-C 122 

COMISSIÓ DE BENESTAR I IMMIGRACIÓ 

La Comissió de Benestar i Immigració, en sessió tingu
da el dia 19 de juny de 2007, ha estudiat el text de la 
Proposta de resolució sobre la incorporació al catàleg 
de prestacions ortopèdiques d’una cadira de rodes ultra
lleugera d’alumini (tram. 250-00206/08), presentada 

pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i l’es
mena 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. 11676). 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorporar, 
en el termini més breu possible, al catàleg de prestacions 
ortoprotètiques una cadira de rodes semilleugera, d’un 
pes inferior a 16 quilos, de xassís rígid o plegable, auto
propulsable, amb reposapeus d’alçada regulable i ex
traïbles i amb recolzabraços extraïbles prement un botó 
situat en l’eix de la roda indicat per a lesionats medul·lars 
d’alta activitat, que doni resposta a les necessitats de jo-
ves i adults amb discapacitats però amb possibilitats 
d’autopropulsar-se. 

Palau del Parlament, 19 de juny de 2007 
La secretària La presidenta de la Comissió 
Laura Massana i Mas Marta Cid i Pañella 

Resolució 46/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre el servei de tren regio
nal entre les ciutats de Reus, Salou i 
Cambrils i la de Barcelona 
Tram. 250-00061/08 

Adopció: Comissió de Política Territorial 
Sessió núm. 9, 20.06.2007, DSPC-C 123 

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 20 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Propos
ta de resolució sobre el servei de tren de Reus (Baix 
Camp) a Tarragona i Barcelona (tram. 250-00061/08), 
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. 5904). 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a requerir 
que es defineixi, dins l’àmbit de la revisió prevista del 
Pla de transports de viatgers i en el marc de la futura 
xarxa de serveis de transport regionals, la remodelació 
dels serveis convencionals, i, en especial, del servei de 
trens entre les ciutats de Reus, Salou i Cambrils i la 
Barcelona, en ambdós sentits. 

Palau del Parlament, 20 de juny de 2007 
La secretària El president de la Comissió 
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló 
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Resolució 47/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la proposta de remode
lació de la façana marítima de Tarra
gona 
Tram. 250-00126/08 

Adopció: Comissió de Política Territorial 
Sessió núm. 9, 20.06.2007, DSPC-C 123 

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 20 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Propos
ta de resolució per la qual s’insta el Govern a reactivar 
el Projecte de remodelació de la façana marítima de 
Tarragona i a demanar formalment a l’Administració 
de l’Estat que s’hi incorpori (tram. 250-00126/08), pre
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel 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 (reg. 6321). 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reactivar, 
un cop enllestits els treballs de la Comissió Mixta Ge
neralitat - Ajuntament de Tarragona, la proposta de re
modelació de la façana marítima i a fer que ambdues 
administracions impulsin les negociacions a tres bandes 
amb el Ministeri de Foment per a desenvolupar el pro
jecte. 

Palau del Parlament, 20 de juny de 2007 

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

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 les gestions necessàries davant el Govern de l’Es
tat per tal que la companyia Renfe incorpori el sistema 
braille a les màquines subministradores de bitllets que 
té instal·lades a les estacions de ferrocarril. 

Palau del Parlament, 20 de juny de 2007 

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

Resolució 49/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’increment de la circula-
ció de trens de les línies Ca3 i Ca6 i de 
la línia d’alta velocitat entre Lleida i 
Barcelona 
Tram. 250-00131/08 

Adopció: Comissió de Política Territorial 
Sessió núm. 9, 20.06.2007, DSPC-C 123 

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 20 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’increment de la circulació 
de trens de les línies Ca3 i Ca6 de Renfe (tram. 250
00131/08), presentada pel Grup Parlamentari del Par
tit Popular de Catalunya, 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 Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7651). 

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

RESOLUCIÓ 

Resolució 48/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la incorporació del sis
tema braille a les màquines subminis
tradores de bitllets de la companyia 
Renfe 
Tram. 250-00127/08 

Adopció: Comissió de Política Territorial 
Sessió núm. 9, 20.06.2007, DSPC-C 123 

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 20 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Propos
ta de resolució sobre les millores de Renfe per a perso
nes invidents (tram. 250-00127/08), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 

1.10. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat i a l’empresa Renfe que s’incre
menti el nombre de circulacions de trens de les línies 
regionals Ca3 i Ca6 i de la línia d’alta velocitat entre 
Lleida i Barcelona, per tal de millorar les connexions 
per ferrocarril de les localitats del Baix Camp, el Prio
rat i la Ribera d’Ebre amb Barcelona, Tarragona i Reus. 

Palau del Parlament, 20 de juny de 2007 

La secretària El president de la Comissió 
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló 
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Resolució 50/VIII del Parlament de Cata
lunya, sobre l’establiment d’una parada 
de l’Euromed a les Terres de l’Ebre i 
sobre l’augment de la circulació de 
trens de la línia Ca1 de Renfe 
Tram. 250-00132/08 

Adopció: Comissió de Política Territorial 
Sessió núm. 9, 20.06.2007, DSPC-C 123 

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 20 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’establiment d’una parada 
de l’Euromed a les Terres de l’Ebre i sobre l’augment de 
la circulació de trens de la línia Ca1 de Renfe (tram. 
250-00132/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
7652). 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat i a l’empresa Renfe que: 

a) Els trens Euromed que enllacen Barcelona i Valèn
cia s’aturin a l’estació de l’Aldea - Amposta - Tortosa, 
a més de les parades que ja efectuen a diverses esta
cions de llur recorregut. 

b) S’acceleri l’execució de les obres de desdoblament 
i construcció dels trams que encara tenen via única, o 
dels pendents d’execució del recorregut entre l’Aldea -
Amposta - Tortosa i la nova estació de Perafort - La 
Secuita. 

c) S’incrementi el nombre de circulacions de la línia 
Ca1 de trens regionals entre Barcelona i Tortosa. 

Palau del Parlament, 20 de juny de 2007 

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

Resolució 51/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’increment de freqüèn
cies del servei de transport de passat
gers per carretera entre el Vendrell, 
Vilanova i la Geltrú i Barcelona 
Tram. 250-00149/08 

Adopció: Comissió de Política Territorial 
Sessió núm. 9, 20.06.2007, DSPC-C 123 

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 20 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Propos
ta de resolució sobre l’increment de freqüències del 
servei d’autobús entre el Vendrell i Barcelona (tram. 
250-00149/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8554). 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar la 
viabilitat d’incrementar la freqüència del servei de 
transport de passatgers per carretera entre el Vendrell, 
Vilanova i la Geltrú i Barcelona, i també a establir tra
jectes directes entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona en 
funció de les previsions de la demanda a curt i a mitjà 
termini i del cost dels mitjans addicionals necessaris per 
a donar-hi resposta, i a adoptar la decisió més conve
nient. 

Palau del Parlament, 20 de juny de 2007 

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

Resolució 52/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la possibilitat de crear 
una nova línia de tren entre Tarragona 
i Castellbisbal, que inclogui la rehabi
litació de la línia ferroviària Roda de 
Barà - Reus 
Tram. 250-00159/08 i 250-00166/08 

Adopció: Comissió de Política Territorial 
Sessió núm. 9, 20.06.2007, DSPC-C 123 

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 20 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Propos
ta de resolució sobre la reobertura de la línia de ferro
carril entre Reus i Roda de Barà (tram. 250-00159/08), 

1.10. 
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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. 8782), i el text de la Propos
ta de resolució sobre el condicionament del tram ferro
viari entre Reus i Perafort per a connectar amb l’estació 
del tren d’alta velocitat i sobre la reobertura de tota la 
línia ferroviària Reus - Roda de Barà (tram. 250-00166/ 
08), i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parla
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 8783). 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament insta el Govern a iniciar els estudis ne
cessaris, en el marc del desenvolupament del Protocol 
de col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Depar
tament de Política Territorial i Obres Públiques, per a 
l’execució d’actuacions en matèria ferroviària a Cata
lunya, a fi de crear una nova línia de tren entre Tarra
gona i Castellbisbal, que inclogui la rehabilitació de la 
línia ferroviària Roda de Barà - Reus, amb la finalitat, 
entre altres, d’incrementar la intercomunicació ferrovi
ària del territori. 

Palau del Parlament, 20 de juny de 2007 

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

Resolució 53/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la gratuïtat temporal del 
peatge de l’autopista C-16 a l’altura de 
Sant Vicenç de Castellet per als usua
ris del recorregut entre aquesta pobla
ció i Manresa, en ambdós sentits 
Tram. 250-00173/08 

Adopció: Comissió de Política Territorial 
Sessió núm. 9, 20.06.2007, DSPC-C 123 

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 20 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’alliberament del peatge de 
Castellbell i el Vilar - Sant Vicenç de Castellet fins a 
l’acabament de les obres de la carretera C-55 (tram. 
250-00173/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
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 (reg. 
10339). 

1.10. 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la 
gratuïtat temporal del peatge de l’autopista C-16 a l’al
tura de Sant Vicenç de Castellet, en algunes franges 
horàries, per als usuaris del recorregut entre Manresa i 
Sant Vicenç de Castellet, en ambdós sentits. 

Palau del Parlament, 20 de juny de 2007 

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

Resolució 54/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la millora de la xarxa 
viària de l’entorn de l’aeroport de Reus 
i de l’estació del tren d’alta velocitat 
del Camp de Tarragona 
Tram. 250-00178/08 

Adopció: Comissió de Política Territorial 
Sessió núm. 9, 20.06.2007, DSPC-C 123 

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 20 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Propos
ta de resolució sobre el desdoblament de la carretera 
TV-7211, entre Reus i Constantí (tram. 250-00178/08), 
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 Catalunya i el Grup Parla
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 10596). 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, 
en el marc de la planificació territorial urbanística i 
d’infraestructures, les millores necessàries de la xarxa 
viària de l’entorn de l’aeroport de Reus i de l’estació 
del tren d’alta velocitat del Camp de Tarragona. 

Palau del Parlament, 20 de juny de 2007 

La secretària El president de la Comissió 
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló 
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Resolució 55/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la creació d’un nou 
grup de treball de reordenació dels 
peatges 
Tram. 250-00180/08 

Adopció: Comissió de Política Territorial 
Sessió núm. 9, 20.06.2007, DSPC-C 123 

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL 

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 20 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Propos
ta de resolució sobre la creació d’un grup de treball de 
reordenació dels peatges (tram. 250-00180/08), presen
tada 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. 

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

del nombre d’ocupants dels vehicles, d’acord amb els 
diferents criteris i plans de mobilitat. 

Quart. Vetllar per la creació i l’efectivitat de l’anome
nat Fons per a l’homogeneïtzació, pel rescat selectiu i 
per la subvenció de peatges, de conformitat amb els 
acords del mateix Parlament. 

Cinquè. Prioritzar l’elaboració d’estudis generals i es
pecífics per a la supressió selectiva, la reordenació o la 
minimització dels peatges existents, en el marc de les 
polítiques de reordenació i millora de la mobilitat. 

Sisè. Impulsar una normativa de compliment obligat 
per a les concessionàries, destinada a millorar la segu
retat i l’aixecament de barreres en casos de catàstrofes, 
accidents, embussos extraordinaris o altres incidències 
per causa de força major en la mateixa via o en les se-
ves vies alternatives, i també millorar la informació 
general als usuaris pel que fa a l’estat de servei en 
aquestes vies, i estudiar la simplificació del sistema de 
cobrament de peatges en alguns trams d’autopista. 

Palau del Parlament, 20 de juny de 2007 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a constituir un 
nou grup de treball de reordenació dels peatges amb: 

a) La composició següent: les administracions titulars 
i concedents de les xarxes viàries; les empreses i les 
societats concessionàries d’autopistes; les associacions 
principals de les entitats locals (l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis 
de Catalunya); els usuaris, per mitjà del Reial Automò
bil Club de Catalunya i de l’Organització de Consumi
dors i Usuaris de Catalunya; la Cambra de Comerç, In
dústria i Navegació de Catalunya; el Consorci «Xarxa 
Viària»; els sindicats més representatius en aquest sec
tor; l’Associació per a la Promoció del Transport Pú
blic, i un representant per cadascun dels grups parla
mentaris. 

b) Els objectius següents: 

Primer. Considerar la incidència dels peatges en la ges
tió de la mobilitat del conjunt de la xarxa; la implanta-
ció de factors o elements ambientals; la regulació de 
fluxos i de cost de manteniment, com a part del siste
ma integral i integrat de mobilitat, conjuntament amb 
els altres models de transport públic i privat, i també la 
repercussió dels peatges en els contractes concessio
nals. 

Segon. Crear un grup tècnic que avaluï la viabilitat de 
la implantació a Catalunya de la directiva de l’Euro
vignette, la tarifació per ús de les infraestructures o 
qualsevol altre sistema de regulació o accés, i també la 
viabilitat de la resta de recomanacions o directives pel 
que fa als sistemes dinàmics de peatge, d’intermodalitat 
i d’accessibilitat a les regions o àrees metropolitanes, 
d’acord amb les directrius nacionals i els plans direc
tors de la mobilitat. 

Tercer. Avaluar polítiques tarifàries en funció de les 
hores vall i les hores punta, de la fluïdesa del trànsit i 

Resolució 56/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la situació dels censos 
històrics 
Tram. 250-00177/08 

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se
guretat Ciutadana 
Sessió núm. 10, 21.06.2007, DSPC-C 126 

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA 

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 
en sessió tinguda el dia 21 de juny de 2007, ha estu
diat el text de la Proposta de resolució sobre la situa
ció dels censos històrics (tram. 250-00177/08), pre
sentada 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. 

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

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer un estudi jurídic sobre la situació actual dels cen
sos històrics a Catalunya, amb l’objectiu de valorar la 
incidència de la normativa transitòria de la Llei 6/1990, 
del 16 de març, dels censos, pel que fa a la redempció de 
censos per mitjà dels mecanismes establerts per l’es
mentada llei. 

b) Avaluar la possibilitat d’aplicar mesures que contri
bueixin a divulgar les possibilitats d’aplicació de les 
disposicions referents a la redempció de censos de la 

1.10. 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
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Llei 5/2006, del 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 2007 
El secretari La presidenta de la Comissió 
Esteve Orriols i Sendra Montserrat Nebrera González 

Resolució 57/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la continuïtat del pro
grama «135 escons» 
Tram. 250-00217/08 

Adopció: Comissió de Control de l’Actua
ció de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 
Sessió núm. 6, 22.06.2007, DSPC-C 128 

COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUACIÓ DE LA CORPORA
CIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en sessió tinguda el 
dia 22 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Propos
ta de resolució sobre la continuïtat del programa «135 
escons» (tram. 250-00217/08), presentada pels diputats 
Joana Ortega i Alemany, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió; Josep Maria Balcells Gené, del 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; 
Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquer
ra Republicana de Catalunya, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Dolors Camats i Luis, del Grup Parla
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; Santi Rodríguez i Serra, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Albert 
Rivera Díaz, del Grup Mixt. 

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

RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya subscriu l’acord adoptat 
per unanimitat, el 29 de març de 2007, pel Consell 
Assessor de RTVE a Catalunya sobre la continuïtat del 
programa 135 escons. El contingut del dit acord és el 
següent: «El Consell acorda de manera unànime ex
pressar el seu suport al programa 135 escons, que és 
previst que deixi de produir-se amb caràcter immediat. 
El Consell sol·licita la seva continuïtat atesa la seva va
luosa i pionera funció de servei públic d’informació a 
la ciutadania de Catalunya sobre el Parlament, la màxi
ma institució de representació i acció política del poble 
de Catalunya». 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme les gestions necessàries davant els òrgans de go
vern de la Corporació de RTVE per a assolir l’objectiu 
de l’acord a què fa referència l’apartat 1. 

Palau del Parlament, 22 de juny de 2007 
La secretària El vicepresident 
en funcions  en funcions de president 
Patrícia Gomà i Pons Josep Maria Balcells i Gené 

1.10. 

Resolució 58/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre la continuïtat i la poten
ciació del centre i els serveis de RTVE 
a Catalunya 
Tram. 250-00218/08 

Adopció: Comissió de Control de l’Actua
ció de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 
Sessió núm. 6, 22.06.2007, DSPC-C 128 

COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUACIÓ DE LA CORPORA
CIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en sessió tinguda el 
dia 22 de juny de 2007, ha estudiat el text de la Propos
ta de resolució sobre la continuïtat i la potenciació del 
centre i els serveis de RTVE a Catalunya (tram. 250
00218/08), presentada pels diputats Joana Ortega i Ale
many, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Josep Maria Balcells Gené, del Grup Parlamentari So
cialistes - Ciutadans pel Canvi; Joan Ridao i Martín, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Dolors Ca
mats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i Santi 
Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. 

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

RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya constata: 

a) La important tasca que han acomplert i han de con
tinuar acomplint en el futur el centre i els serveis de 
RTVE a Catalunya, inclòs el valuós deganat exercit per 
Ràdio 4, tant en la seva funció de fer arribar informa-
ció d’interès públic a la ciutadania com de mitjà de 
transmissió i foment de la llengua i la cultura catalanes. 

b) La necessitat que RTVE a Catalunya continuï essent 
un centre de referència en la producció pròpia de pro
grames adreçats tant al conjunt de l’Estat com a la ciu
tadania de Catalunya per mitjà del sistema de descon
nexió territorial. 

c) La necessitat que RTVE, d’acord amb la voluntat 
expressada per la mateixa Corporació de RTVE i els 
seus òrgans rectors i de direcció, sigui present amb un 
rol i un espai destacats en el nou model de desenvolu
pament corporatiu a Catalunya, en especial en les no-
ves tecnologies digitals i en llengua catalana, amb la 
màxima difusió territorial possible. 

d) La necessitat de potenciar el Consell Assessor de 
RTVE a Catalunya, amb les funcions d’assessorament 
i participació en el compliment dels valors del pluralis
me i en el foment de la llengua i la cultura catalanes i 
de l’interès públic, en el marc que estableixen els arti

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
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cles 7, 8 i 9 de la Llei de l’Estat 17/2006, del 5 de juny, 
de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, i el text 
refós de la Llei reguladora del Consell Assessor de 
RTVE a Catalunya, aprovat pel Decret 198/1982, del 7 
de juliol. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme les gestions necessàries davant les institucions 
de l’Estat i a cooperar amb els òrgans de govern de la 
Corporació de RTVE per a assolir els objectius a què 
fa referència l’apartat 1. 

Palau del Parlament, 22 de juny de 2007 

La secretària El vicepresident 
en funcions  en funcions de president 

Patrícia Gomà i Pons Josep Maria Balcells i Gené 

1.15. MOCIONS 

Moció 12/VIII del Parlament de Catalu
nya, sobre les polítiques socials adre
çades a les famílies 
Tram. 302-00039/08 

Aprovació: Ple del Parlament 
Sessió núm. 17, 28.06.2007, DSPC-P 24 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de juny 
de 2007, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre les polítiques socials, especialment les adre
çades a les famílies (tram. 302-00039/08), presentada 
pel diputat Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 11911) i pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta
dans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu
blicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12214). 

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

MOCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar impulsant, amb el lideratge del Departa
ment d’Acció Social i Ciutadania, les polítiques de su
port a les famílies i l’elaboració d’un pla interdeparta
mental específic. 

b) Ésser sensible a les realitats, els problemes i les ne
cessitats dels diferents tipus de famílies en l’elaboració 
de les polítiques públiques de la Generalitat. 

c) Continuar augmentant les prestacions econòmiques 
destinades a les famílies al llarg de la VIII legislatura i 
establir-hi nous ajuts. 

d) Fer un estudi sobre les necessitats de les famílies 
joves. 

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’adopció de 
mesures legislatives i reglamentàries, insta el Govern a 
adoptar les mesures necessàries per a garantir l’aplica
ció íntegra a Catalunya de la Llei de l’Estat 40/2003, 
del 18 de novembre, de protecció a les famílies nom
broses. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 2007 

El secretari quart El president del Parlament 
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual 

1.20. INTERPEL·LACIONS 

Interpel·lació al Govern sobre les me
sures contra els maltractaments infan
tils 
Tram. 300-00054/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 17, tinguda el dia 28.06.2007 
(DSPC-P 24). 

Interpel·lació al Govern sobre el balanç 
del desplegament de l’Estatut d’auto
nomia 
Tram. 300-00055/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 17, tinguda el dia 27.06.2007 
(DSPC-P 23). 

Interpel·lació al Govern sobre la forma-
ció professional en l’àmbit del sistema 
educatiu 
Tram. 300-00056/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 17, tinguda el dia 28.06.2007 
(DSPC-P 24). 

1.15. 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT 

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI 

Proposició de llei d’actualització dels 
límits que donen dret a la percepció de 
les prestacions per al manteniment de 
les despeses de la llar dels cònjuges o 
familiars supervivents 
Tram. 202-00008/08 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 17, tinguda el dia 27.06.2007 (DSPC-P 23) 

Aprovació de l’esmena a la totalitat de 
devolució 

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 17, tinguda el 
dia 27.06.2007 (DSPC-P 23), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissaria de Mossos d’Esqua
dra al municipi de Salt (Gironès) 
Tram. 250-00035/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana en la sessió núm. 10, tinguda el dia 
21.06.2007 (DSPC-C 126). 

Proposta de resolució sobre la iguala-
ció d’homes i dones pel que fa al re
quisit d’alçada mínima per a participar 
en els processos de selecció del Cos 
de Mossos d’Esquadra 
Tram. 250-00038/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana en la sessió núm. 10, tinguda el dia 
21.06.2007 (DSPC-C 126). 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un jutjat contenciós administratiu a 
Reus (Baix Camp) 
Tram. 250-00057/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana en la sessió núm. 10, tinguda el dia 
21.06.2007 (DSPC-C 126). 

Proposta de resolució sobre l’incre
ment del nombre d’efectius dels Mos
sos d’Esquadra al Ripollès 
Tram. 250-00077/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana en la sessió núm. 10, tinguda el dia 
21.06.2007 (DSPC-C 126). 

Proposta de resolució sobre les condi
cions de viatge en alguns trajectes del 
ferrocarril 
Tram. 250-00081/08 

Retirada 

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió de Políti
ca Territorial, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 123). 

2.01.02. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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Proposta de resolució sobre la creació 
de dos jutjats específics de violència 
domèstica a Lleida (Segrià) 
Tram. 250-00092/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana en la sessió núm. 10, tinguda el dia 
21.06.2007 (DSPC-C 126). 

Proposta de resolució sobre la unifica-
ció dels passis d’acompanyant en els 
transports públics de viatgers 
Tram. 250-00114/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre el traspàs 
dels serveis de transport de viatgers 
de Renfe 
Tram. 250-00096/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre la presen
tació al Parlament del Projecte de llei 
de finançament del transport públic 
Tram. 250-00117/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de les bonificacions per als usuaris 
del peatge de la C-33 a la Llagosta (Va
llès Oriental) 
Tram. 250-00097/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre la conve
niència de garantir als usuaris la devo
lució automàtica de l’import correspo
nent al títol de transport adquirit en els 
casos en què es produeixi una inter
rupció total o parcial del servei 
Tram. 250-00118/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la N-420, de l’eix de l’Ebre 
(C-12) fins al port dels Alfacs i de la C
43 entre Gandesa i Benifallet 
Tram. 250-00107/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre la millora 
de l’accés a la rotonda d’entrada a 
Reus, per la carretera T-310 
Tram. 250-00121/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

2.10.25. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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Proposta de resolució sobre el suport 
jurídic als funcionaris afectats per in
vestigacions, expedients i processos 
judicials per raó de l’exercici de llurs 
funcions 
Tram. 250-00125/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana en la sessió núm. 10, tinguda el dia 
21.06.2007 (DSPC-C 126). 

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de denúncies al barri de 
la Barceloneta, de Barcelona 
Tram. 250-00141/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana en la sessió núm. 10, tinguda el dia 
21.06.2007 (DSPC-C 126). 

Proposta de resolució sobre la xarxa 
de rodalia de Renfe de Barcelona 
Tram. 250-00130/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre el traçat 
del Corredor del Mediterrani en el tram 
entre Reus i Vila-seca 
Tram. 250-00142/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre l’inici de 
les obres de l’estació de Barcelona 
Porta d’Europa, de la Sagrera 
Tram. 250-00133/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de la bonificació per a residents del 
túnel del Cadí a les empreses de l’Alt 
Urgell, la Cerdanya i el Berguedà 
Tram. 250-00143/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre la millora 
dels serveis sanitaris del centre d’aten
ció primària de Gandesa (Terra Alta) 
Tram. 250-00139/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 8, 
tinguda el dia 21.06.2007 (DSPC-C 127). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 8, 
tinguda el dia 21.06.2007 (DSPC-C 127). 

2.10.25. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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Proposta de resolució sobre la dotació 
de recursos econòmics i humans de la 
xarxa sanitària pública per a l’atenció 
correcta de les persones sense llar 
Tram. 250-00147/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 8, 
tinguda el dia 21.06.2007 (DSPC-C 127). 

Proposta de resolució sobre la senya
lització de les carreteres de l’estació 
del Camp de Tarragona del tren d’alta 
velocitat 
Tram. 250-00148/08 

Retirada 

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió de Políti
ca Territorial, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 123). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 8, 
tinguda el dia 21.06.2007 (DSPC-C 127). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre l’homo
geneïtzació dels criteris per a obtenir 
la targeta rosa i la targeta daurada i el 
passi d’acompanyant d’una persona 
discapacitada 
Tram. 250-00151/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre la senya
lització i la millora de les infraestructu
res viàries de l’estació del Camp de 
Tarragona del tren d’alta velocitat 
Tram. 250-00158/08 

Retirada 

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió de Políti
ca Territorial, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 123). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 8, 
tinguda el dia 21.06.2007 (DSPC-C 127). 

2.10.25. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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Proposta de resolució sobre la supres
sió del peatge de l’autopista AP-7 entre 
el Vendrell i Cambrils mentre durin les 
obres d’ampliació del tercer carril 
Tram. 250-00167/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat del peatge de la C-16 per als usua
ris residents al Bages que realitzin 
trànsits intracomarcals 
Tram. 250-00175/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
mèdica permanent a l’Hospital Socio
sanitari Francolí, de Tarragona 
Tram. 250-00176/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 8, 
tinguda el dia 21.06.2007 (DSPC-C 127). 

Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la travessera de la carrete
ra C-26 al pas pel nucli de la Canya 
(Garrotxa) 
Tram. 250-00171/08 

Retirada 

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió de Políti
ca Territorial, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 123). 

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

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 8, 
tinguda el dia 21.06.2007 (DSPC-C 127). 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de les bonificacions per als usuaris 
del peatge de les Fonts de l’autopista 
C-16 
Tram. 250-00174/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

Proposta de resolució sobre els termi
nis d’execució de les obres d’amplia
ció de l’autopista C-58 
Tram. 250-00184/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 9, tinguda el dia 20.06.2007 (DSPC-C 
123). 

2.10.25. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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Proposta de resolució sobre la progra
mació televisiva de la franja horària 
infantil 
Tram. 250-00201/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la 
sessió núm. 6, tinguda el dia 22.06.2007 (DSPC-C 
128). 

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la crisi de govern en 
l’àmbit d’afers exteriors 
Tram. 302-00041/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 17, 
tinguda el dia 28.06.2007 (DSPC-P 24). 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’aplicació de la tercera 
hora de castellà 
Tram. 302-00042/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 17, 
tinguda el dia 28.06.2007 (DSPC-P 24). 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la implantació en el sis
tema educatiu de la regulació en matè
ria curricular derivada del desplega
ment de l’Estatut i de la Llei orgànica 2/ 
2006, d’educació 
Tram. 302-00043/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 17, 
tinguda el dia 28.06.2007 (DSPC-P 24). 

3. TRAMITACIONS EN CURS 

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

PROJECTES DE LLEI 3.01.01. 

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

Propostes de compareixença d’organitza
cions i grups socials presentades pels 
grups parlamentaris 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricul
tura, Ramaderia i Pesca, sessió del 14.05.2007 

GRUP  PARLAMENTARI  SOCIALISTES - CIUTADANS PEL 

CANVI, G. P. D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 
G. P. D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA 

ALTERNATIVA 

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de contractes de conreu (tram. 352-00160/08) 

Proposta de compareixença de representants de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 352
00161/08) 

Proposta de compareixença de representants de l’Asso
ciació Agrària de Joves Agricultors - Associació d’Em
presaris Agraris de Lleida amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 352-00162/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
de Ramaders i Pagesos de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 352
00163/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Fe
deració de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 
352-00164/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Fun
dació Territori i Paisatge amb relació al Projecte de llei 
de contractes de conreu (tram. 352-00165/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Xar
xa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 352-00166/08) 

Proposta de compareixença de representants de l’Insti
tut Agrícola de Sant Isidre amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 352-00167/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Fede
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de contractes de conreu (tram. 352-00168/08) 

Proposta de compareixença de representants de l’Asso
ciació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 352-00169/08) 

2.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

Proposta de compareixença de representants de la 
Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de contractes de conreu (tram. 352-00170/08) 

Proposta de compareixença de representants de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 352
00171/08) 

Proposta de compareixença de representants de l’As
sociació Agrària de Joves Agricultors amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 352
00172/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
de Ramaders i Pagesos de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 352
00173/08) 

Proposta de compareixença de representants de Consell 
de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 352
00174/08) 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 352-00175/08) 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi de Registradors amb relació al Projecte de llei de 
contractes de conreu (tram. 352-00176/08) 

Proposta de compareixença de representants de l’Ob
servatori de Dret Privat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 352
00177/08) 

Proposta de compareixença de Josep-Delfí Guàrdia i 
Canela, advocat i acadèmic, amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 352-00178/08) 

Proposta de compareixença de representants de Josep M. 
Puig Salellas, notari i acadèmic, amb relació al Projecte 
de llei de contractes de conreu (tram. 352-00179/08) 

Proposta de compareixença de Santiago Martínez Sau
rí, advocat, amb relació al Projecte de llei de contrac
tes de conreu (tram. 352-00180/08) 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALU
NYA 

Proposta de compareixença de representants de l’Insti
tut Agrícola de Sant Isidre amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 352-00153/08) 

Proposta de compareixença de representants de la 
Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de contractes de conreu (tram. 352-00154/08) 

Acord de la Comissió sobre les comparei
xences proposades 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
07.06.2007, DSPC-C 113 

COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

ACORDADES 

Proposta de compareixença de representants de l’Insti
tut Agrícola de Sant Isidre amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 353-00078/08) 

Proposta de compareixença de representants de la 
Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de contractes de conreu (tram. 353-00079/07) 

Proposta de compareixença de representants de Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 353
00080/08) 

Proposta de compareixença de representants de l’Asso
ciació Agrària de Joves Agricultors - Associació d’Em
presaris Agraris de Lleida amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 353-00081/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
de Ramaders i Pagesos de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 353
00082/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Fe
deració de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 
353-00083/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Fun
dació Territori i Paisatge amb relació al Projecte de llei 
de contractes de conreu (tram. 353-00084/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Xar
xa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 353-00085/08) 

Proposta de compareixença de representants de la Fede
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de contractes de conreu (tram. 353-00086/08) 

Proposta de compareixença de representants de l’Asso
ciació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 353-00087/08) 

Proposta de compareixença de representants de Consell 
de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 353
00088/08) 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de contractes de conreu (tram. 353-00089/08) 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi de Registradors amb relació al Projecte de llei de 
contractes de conreu (tram. 353-00090/08) 

3.01.01. 
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Proposta de compareixença de representants de l’Ob
servatori de Dret Privat de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 353
00091/08) 

Proposta de compareixença de representants de l’Aca
dèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de contractes de conreu 
(tram. 353-00092/08) 

COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

RETIRADES 

Proposta de compareixença de representants de Josep 
M. Puig Salellas, notari i acadèmic, amb relació al 
Projecte de llei de contractes de conreu (tram. 352
00179/08) 

Proposta de compareixença de Santiago Martínez Sau
rí, advocat, amb relació al Projecte de llei de contrac
tes de conreu (tram. 352-00180/08) 

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

Propostes de compareixença d’organitza
cions i grups socials presentades pels 
grups parlamentaris 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals, sessió del 08.05.2007 

GRUP  PARLAMENTARI  SOCIALISTES - CIUTADANS PEL 

CANVI, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICA
NA DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA 

Proposta de compareixença del president del Consell 
Català de Foment de la Pau amb relació al Projecte de 
llei de l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 
352-00181/08) 

Proposta de compareixença de la presidenta de la Fede
ració Catalana d’ONG per la Pau, Vicenta Font, amb 
relació al Projecte de llei de l’Institut Català Internaci
onal per la Pau (tram. 352-00182/08) 

Proposta de compareixença de Rafel Grasa, membre 
del comitè d’experts del Programa per a l’Institut Inter
nacional per la Pau, amb relació al Projecte de llei de 
l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 352
00183/08) 

Proposta de compareixença de representants de la 
Fundació per la Pau amb relació al Projecte de llei de 
l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 352
00184/08) 

Proposta de compareixença del director de l’Escola de 
Cultura de Pau, Vicenç Fisas, amb relació al Projecte de 
llei de l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 
352-00183/08) 

GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

Proposta de compareixença del director del Centre 
UNESCO de Catalunya, Agustí Colomines i Com
panys, amb relació al Projecte de llei de l’Institut Ca
talà Internacional per la Pau (tram. 352-00186/08) 

Proposta de compareixença de Raimon Panikkar i Ale
many, filòsof, teòleg i escriptor, amb relació al Projec
te de llei de l’Institut Català Internacional per la Pau 
(tram. 352-00187/08) 

Proposta de compareixença del director de l’Escola de 
Cultura de Pau, Vicenç Fisas, amb relació al Projecte de 
llei de l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 
352-00188/08) 

Acord de la Comissió sobre les comparei
xences proposades 
Comissió d’Afers Institucionals, 08.06.2007, 
DSPC-C 116 

Compareixença del president del Consell Català de 
Foment de la Pau amb relació al Projecte de llei de 
l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 353
00093/08) 

Compareixença de la presidenta de la Federació Cata
lana d’ONG per la Pau, Vicenta Font, amb relació al 
Projecte de llei de l’Institut Català Internacional per la 
Pau (tram. 353-00094/08) 

Compareixença de Rafel Grasa, membre del comitè 
d’experts del Programa per a l’Institut Internacional per 
la Pau, amb relació al Projecte de llei de l’Institut Ca
talà Internacional per la Pau (tram. 353-00095/08) 

Compareixença de representants de la Fundació per la 
Pau amb relació al Projecte de llei de l’Institut Català 
Internacional per la Pau (tram. 353-00096/08) 

Compareixença del director de l’Escola de Cultura de 
Pau, Vicenç Fisas, amb relació al Projecte de llei de 
l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 353
00097/08) 

Compareixença del director del Centre UNESCO de 
Catalunya, Agustí Colomines i Companys, amb relació 
al Projecte de llei de l’Institut Català Internacional per 
la Pau (tram. 353-00098/08) 

Compareixença de Raimon Panikkar i Alemany, filò
sof, teòleg i escriptor, amb relació al Projecte de llei de 
l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 353
00099/08) 

3.01.01. 
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Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions 
Tram. 200-00017/08 

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12183). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.06.2007 al 02.07.2007). 

Finiment del termini: 03.07.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2007. 

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

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12183). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.06.2007 al 02.07.2007). 

Finiment del termini: 03.07.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2007. 

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 3.10.25. 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a dur a terme les gestions 
oportunes davant el Govern de l’Estat 
per al reconeixement de les persones 
que els anys 1957, 1958 i 1959 van és
ser presents al conflicte del Sidi Ifni i 
del Sàhara 
Tram. 250-00208/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 22.06.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS 
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 11818) 

ESMENA NÚM. 1 
De modificació 1 
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 expressa la conveniència 
de donar el suport necessari a la Proposició no de Llei 
aprovada al Congrés de Diputats el passat 28 de febrer 
de 2006, per tal que s’honri i premiï a aquells soldats 
que els anys 1957, 1958 i 1959 vas ser presents en el 
conflicte del Sidi Ifni i del Sàhara, equiparant l’esmen
tat homenatge als realitzats en atenció a les tropes des
tinades als Balcans, efectuant així una reparació moral 
i econòmica del seu sacrifici personal, atès que una part 
destacada d’aquest contingent són ciutadans de Catalu
nya; i insta el Govern de la Generalitat a adreçar-se al 
Govern de l’Estat per tal que s’impulsi el seu compli
ment.» 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre la detec
ció i l’atenció dels alumnes amb altes 
capacitats intel·lectuals 
Tram. 250-00228/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 12173). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2007 al 28.06.2007). 

Finiment del termini: 29.06.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2007. 

Proposta de resolució sobre la neces
sitat de vacunar la població contra el 
virus del papil·loma humà 
Tram. 250-00231/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 12173). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2007 al 28.06.2007). 

Finiment del termini: 29.06.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2007. 

Proposta de resolució sobre la neces
sitat que els pediatres continuïn es
sent els responsables de l’atenció pri
mària als nens 
Tram. 250-00229/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 12173). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2007 al 28.06.2007). 

Finiment del termini: 29.06.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2007. 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
a les persones en situació de depen
dència 
Tram. 250-00230/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 12173). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2007 al 28.06.2007). 

Finiment del termini: 29.06.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2007. 

Proposta de resolució sobre els canvis 
en el protocol de visita ginecològica 
Tram. 250-00232/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 12173). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2007 al 28.06.2007). 

Finiment del termini: 29.06.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2007. 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un observatori d’al·lèrgies alimentàri
es i al làtex i sobre la reactivació del 
Consell Assessor en Al·lergologia i Im
munologia 
Tram. 250-00233/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 12173). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2007 al 28.06.2007). 

Finiment del termini: 29.06.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2007. 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre un nou 
estudi de la inundabilitat 
Tram. 250-00235/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
 
pel Canvi (reg. 12173).
 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2007 al 28.06.2007).
 

Finiment del termini: 29.06.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2007.
 

Proposta de resolució sobre la protec
ció dels terrenys afectats pel Pla parci
al Muntanyans II, de Torredembarra 
(Tarragonès) 
Tram. 250-00236/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 12173). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.06.2007 al 28.06.2007). 

Finiment del termini: 29.06.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2007. 

Proposta de resolució sobre l’aplica
ció de bonificacions a les empreses 
que tenen el domicili fiscal a les co
marques afectades per peatges sense 
vies alternatives 
Tram. 250-00255/08 

Presentació: Grup Parlamentari Socialis
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter
nativa 
Reg. 12070 /Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 26.06.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 145 del Reglament de la Cam
bra, presenten la següent proposta de resolució: 

3.10.25. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Mitjançant el Decret 244/1999, de 6 de setembre, es va 
aprovar l’ampliació del descompte del 25% al 50% per 
a les persones físiques residents a les comarques del 
Berguedà i la Cerdanya que ja gaudien des de l’any 
1985, així com l’aplicació d’aquest nou descompte als 
residents a la comarca de l’Alt Urgell. Aquest descomp
te va ser implantat gràcies a la pressió de les entitats i 
ajuntaments d’aquelles comarques, així com la tasca 
decidida dels grups parlamentaris, aleshores a l’oposi
ció. 

En coherència amb el programa de Govern d’Entesa i de 
Progrés, el passat 27 de desembre es va aprovar l’ampli
ació d’aquest descompte del 50% al 100%, assolint la 
gratuïtat per a tots aquests usuaris a partir de la seva 
aplicació, l’1 de febrer d’enguany. La implantació d’a
quest descompte ha suposat un gran esforç pressupos
tari anual, amb una previsió de cost per aquest any de 
3.455.000 euros. Aquesta mesura va suposar un avenç 
important en la cohesió territorial de les tres comarques 
afectades Berguedà, Alt Urgell i Cerdanya. 

Cal no oblidar que existeixen d’altres comarques a Ca
talunya en situació similar a les de les comarques refe
rides, això és: situades en posició perifèrica i que per 
accedir a les grans infraestructures de comunicació vi
ària que els permetin comunicar-se de forma àgil amb 
la resta del territori es veuen obligades, a la pràctica, a 
tenir que pagar elevats peatges, el que pot afectar a la 
competitivitat econòmica i el desitjable equilibri terri
torial del país. 

La comissió de política territorial i obres públiques del 
Parlament de Catalunya ha constituït el grup de treball 
de peatges, que té entre els seus objectius formular pro-
postes de millora en relació a la mobilitat general del 
país, en especial per aquelles vies en que existeixen 
peatges. 

Per últim recordar, sense perdre la perspectiva de la 
discriminació històrica que pateix Catalunya amb rela
ció a la mobilitat pel sistema de peatges vigent, que el 
Govern de la Generalitat resta a l’espera de la tramita-
ció al Congrés dels diputats del fons de gestió de peat
ges. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Encomanar al Grup de Treball de peatges que, tan bon 
punt s’hagi dotat el fons de gestió de peatges pendent 
d’aprovació al Congrés de Diputats, estudiï la possibi
litat d’aplicar les màximes bonificacions als peatges 
especialment cars i sense cap altra alternativa de pas, 
com ara els del túnel del Cadí, en favor de les empre
ses que tinguin el seu domicili fiscal a les comarques 
afectades, com ara l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Bergue
dà i les que estiguin en una situació similar. 

Palau del Parlament, 22 de juny de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan 
Ridao i Martín, portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes-
tres, portaveu GP ICV-EA 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA O 
COMUNICAT DEL GOVERN 

Projecte del Pla director de cooperació 
al desenvolupament 2007-2010 
Tram. 259-00001/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12182). 

Pròrroga: 1 dia hàbil. 

Finiment del termini: 02.07.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 27.06.2007. 

3.30. ALTRES TRAMITACIONS 

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFOR
MES DEL SÍNDIC DE GREUGES 

Informe extraordinari del Síndic de 
Greuges sobre contaminació acústica 
Tram. 360-00003/08 

Debat de l’Informe en la Comissió 

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor
me en la sessió núm. 4, tinguda el dia 18.06.2007 
(DSPC - C 121). 

4. INFORMACIÓ 

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

Calendari de sessions plenàries per al 
tercer període de sessions (setembre
desembre 2007) 

Tram. 244-00007/08 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 19 de 
juny de 2007, d’acord amb el que estableix l’article 
72.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Porta
veus ha aprovat el calendari indicatiu de sessions ple
nàries per al tercer període de sessions, setembre 
desembre de 2007 

Setembre: 26 - 27 - 28 

Octubre: 3 - 4; 24 - 25 

Novembre: 14 - 15; 28 - 29 

Desembre: 10 - 11 - 12; 18 - 19 - 20 - 21 

A reserva de les modificacions que l’actuació del Par
lament demani. 

Palau del Parlament, 19 de juny de 2007 

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

Declaració del Parlament de Catalunya 
amb motiu del Dia Internacional de la 
Vacuna de la Sida 
Tram. 401-00008/08 

Lectura en el Ple 
Sessió núm. 17, 28.06.2007, DSPC-P 24 

El Parlament de Catalunya expressa la seva profunda 
preocupació per la crisi humana i social que provoca la 
pandèmia del VIH/sida en tot el planeta. 

Al món hi ha més de quaranta milions de persones que 
viuen amb VIH, el virus que causa la sida, que estan en 
risc d’emmalaltir i morir. D’aquest nombre, divuit mi
lions són dones i dos milions són infants. El 2004, la 
sida va costar la vida a més de tres milions de persones. 
En total, són ja més de 28 milions de persones les que 
han mort a causa de la sida des del principi de la infec
ció, ja fa vint anys, i han deixat gairebé dotze milions 
d’orfes a tot el món. El nombre de persones en risc 
d’infectar-se pot assolir cotes encara més inconcebi
bles. 

3.10.45. 

4. INFORMACIÓ 
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La sida també posa en risc i fins i tot inverteix el desen
volupament de molts països, sobretot en les regions de 
recursos molt limitats o de pobresa extrema. A causa 
de la sida, les persones emmalalteixen i no poden con
rear la terra, cuidar el bestiar o acudir a la seva ocupa-
ció. Mestres, metges i tota classe de treballadors i tre
balladores es veuen afectats o bé han de deixar la seva 
activitat per a assistir els familiars malalts. Els recursos 
alimentaris es redueixen, la fam augmenta i el ja fràgil 
equilibri econòmic i social d’aquestes poblacions vul
nerables encara es debilita més. 

La gran majoria de les més de 8.000 persones que mo
ren cada dia a causa de la sida es troba en països que no 
tenen els recursos necessaris per a procurar-se els trac
taments antiretrovirals que els podrien salvar la vida. 
Això vol dir que, mentre als països del nord la sida s’ha 
convertit en una malaltia crònica, als països del sud 
encara és una malaltia mortal. Aquesta situació és inac
ceptable i cal intensificar els esforços perquè aquests 
tractaments arribin a totes les persones que els neces
siten, siguin on siguin. 

Però cada dia es continuen infectant 14.000 persones 
més, fins i tot amb l’accés universal als tractaments, i 
no aconseguirem detenir l’expansió del VIH sense ta
llar el cicle de noves infeccions. Els mètodes tradicio
nals de prevenció, com els preservatius, són eficaços, 
però el seu ús no és tan extens com seria desitjable. La 
humanitat ha aconseguit eradicar altres malalties mit
jançant vacunes preventives. Avui dia la millor esperan
ça per a eliminar la pandèmia de la sida és trobar una 
vacuna preventiva que sigui segura, eficaç, accessible 
i assequible a tot el món, sobretot als països més casti
gats per la pandèmia. 

El Parlament reconeix la necessitat i la importància que 
els països industrialitzats es mobilitzin per a augmen
tar els fons dedicats a aquest camp i donar suport als 
esforços internacionals en marxa a favor del desenvo
lupament de la vacuna de la sida. Per això el Parlament 
vol mostrar el seu compromís perquè s’avanci en la re-
cerca de la vacuna de la sida i demana la implicació de 
la societat catalana i del seu Govern en la seva defensa. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 2007 

Declaració del Parlament de Catalunya 
de condemna de l’atemptat terrorista 
contra les tropes espanyoles en mis
sió de pau al Líban i d’expressió de 
condol a les famílies dels sis soldats 
assassinats 
Tram. 401-00009/08 

Lectura en el Ple 
Sessió núm. 17, 28.06.2007, DSPC-P 24 

El Parlament de Catalunya reitera el seu profund rebuig 
de tota forma de terrorisme i dóna el condol a les famí
lies de Jefferson Vargas Moya, Jason Alejadro Castaño 
Abadía, Juan Erickson Posada, Jonathan Galea García, 
Juan Vidoria Díaz i David Puerta Ruiz, morts com a 
conseqüència del brutal atemptat terrorista comès a 
Marjayun (Líban). 

Les circumstàncies de la mort d’aquests sis joves mili
tars espanyols, assassinats mentre acomplien tasques de 
reconstrucció, d’ajuda humanitària i de foment de la 
pau, fan que el Parlament senti llur desaparició com a 
especialment injusta i dolorosa. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 2007 

Renúncia del Sr. Joan Manel Salvadó i 
Tenessa a la condició de membre del 
Consell Social de la Universitat Poli
tècnica de Catalunya 

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT 

Faig avinent que en data 18 de juny de 2007 el senyor 
Joan Manel Salvadó i Tenessa va renunciar a la condi
ció de membre del Consell Social de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, càrrec per al qual havia estat 
elegit pel Parlament en la sessió plenària tinguda el dia 
18 de febrer de 2004, d’acord amb els articles 81 i 82 
i la disposició transitòria primera de la Llei 1/2003, del 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Palau del Parlament, 28 de juny de 2007 

El president del Parlament de Catalunya 
Ernest Benach i Pascual 

4.40. 

4. INFORMACIÓ 
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4.53.	 SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES 

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Salut amb la consellera 
de Salut sobre les accions que adopta
rà davant les presumptes irregularitats 
en la gestió de la Regió Sanitària del 
Camp de Tarragona 
Tram. 354-00062/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
8, tinguda el dia 21.06.2007 (DSPC-C 127). 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Afers Institucionals amb el 
conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques perquè informi sobre les 
causes del descarrilament d’un tren de 
llarg recorregut de Renfe al Prat de Llo
bregat (Baix Llobregat) i del caos oca
sionat a la xarxa ferroviària 
Tram. 354-00066/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 12053). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio
nals, sessió del 22.06.2007. 

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants d’Immunitas Vera Associació 
d’Al·lèrgics Alimentaris i al Làtex de 
Catalunya davant la Comissió de Salut 
perquè informin sobre la situació de 
les persones afectades per al·lèrgies 
alimentàries i al làtex 
Tram. 356-00070/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 8, tinguda el dia 
21.06.2007 (DSPC-C 127). 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació Espanyola de 
Narcolèpsia davant la Comissió de 
Salut perquè exposin el funcionament 
i els objectius d’aquesta associació 
Tram. 356-00089/08 

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. 11978). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 27.06.2007. 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent de l’Autoritat Portuària de Barce
lona davant la Comissió de Política 
Territorial perquè informi de les con
clusions dels estudis tècnics sobre els 
fets succeïts l’1 de gener en les obres 
d’ampliació del port de Barcelona 
Tram. 356-00090/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12046). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 25.06.2007. 

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

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 12052). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 22.06.2007. 

4.53.03. 
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Sol·licitud de compareixença de Carlos 
Kurdi Gravi, representant a Espanya 
del Govern Autònom del Kurdistan 
Sud, davant la Comissió d’Acció Exte
rior i de la Unió Europea perquè infor
mi sobre la situació del Kurdistan Sud 
Tram. 356-00095/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 12137). 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte
rior i de la Unió Europea, sessió del 27.06.2007. 

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN 

Sessió informativa de la Comissió d’A
gricultura, Ramaderia i Pesca amb el 
conseller d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural sobre el Pla de desenvolu
pament rural per al període 2007-2013 i 
sobre l’acord del Consell de Ministres 
d’Agricultura de la Unió Europea relatiu 
a la reforma de l’organització comuna 
de mercats en el sector de les fruites i 
les hortalisses 
Tram. 355-00035/08 

Sol·licitud i tramesa a la Comissió 

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar
tament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (reg. 
11982). 
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca. 
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:, 21.06.2007. 

Sessió informativa de la Comissió d’E
conomia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Finances so
bre les línies d’actuació del Govern en 
matèria d’energia 
Tram. 355-00037/08 

Sol·licitud i tramesa a la Comissió 

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar
tament d’Economia i Finances (reg. 12062). 
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost. 
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:, 25.06.2007. 

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

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

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Benestar i Immigració, del 19.06.2007 (DSPC-C 
122). 

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

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Salut, del 21.06.2007 (DSPC-C 127). 

Compareixença de representants d’Im
munitas Vera Associació d’Al·lèrgics 
Alimentaris i al Làtex de Catalunya da
vant la Comissió de Salut perquè infor
min sobre la situació de les persones 
afectades per al·lèrgies alimentàries i 
al làtex 
Tram. 357-00043/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 8, tinguda el dia 
21.06.2007 (DSPC-C 127). 

4.53.10. 
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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 2007 dels avals d’opera
cions amb venciment posterior a l’1 de 
gener de 2007 
Tram. 334-00021/08 

Presentació: Conseller del Departament 
d’Economia i Finances 
Reg. 11938 / Coneixement i tramesa a la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del 
Parlament, 26.06.2007 

AL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES 

I PRESSUPOST 

Per al seu retiment a la Comissió d’Economia, Finan
ces i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto 
adjunta, la informació, a 31 de març de 2007, 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 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot 
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament. 

4.90.	 RÈGIM INTERIOR 

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL 

Concurs oposició de promoció interna 
per a proveir tres places de lingüista 
del Parlament 
Tram. 500-00008/08 

Llista definitiva de persones admeses i 
excloses 
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 
26.06.2007 

SECRETÀRIA GENERAL 

RESOLUCIÓ 

de la Mesa del Parlament del 26 de juny de 2007, per 
la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de 
persones aspirants admeses i excloses en la convocatò
ria de concurs oposició de promoció interna per a 
proveir tres places de lingüista del Parlament de Cata
lunya (núm. de convocatòria 01/07). 

Atès el que estableix la base 4.2 de la convocatòria de 
concurs oposició de promoció interna per a proveir tres 
places de lingüista del Parlament de Catalunya (núm. 
de convocatòria 01/07), aprovada per Acord de la Mesa 
del Parlament en la sessió del 15 de maig de 2007 
(BOPC núm. 73, del 21.05.2007). 

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

RESOLC: 

ARTICLE 1 

Aprovar i fer pública la llista definitiva de persones 
aspirants admeses i excloses, amb indicació dels motius 
d’exclusió, de les que han presentat sol·licitud per par
ticipar en la convocatòria de concurs oposició de pro
moció interna per a proveir tres places de lingüista del 
Parlament de Catalunya (núm. de convocatòria 01/07). 

ARTICLE 2 

La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial 
del Parlament de Catalunya substitueix la notificació 
als interessats, de conformitat amb el que disposa l’ar
ticle 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions pú
bliques i del procediment administratiu comú, modifi
cada per la Llei 4/1999, del 13 de gener. 

Contra aquesta resolució, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant la Mesa del 
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende

4.70.05. 
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mà de la data en què es publica, de conformitat amb 
l’article 114 de la Llei de l’Estat 30/1992. 

Barcelona, 26 de juny de 2007 

Imma Folchi i Bonafonte
 
Secretària general
 

LINGÜISTA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

TORN: PROMOCIÓ INTERNA 

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS 

Cognoms i nom 

00035011763J Gemma Dalmau Cabezuelo 
00038780982S Maria Varela Pinart 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

1 NORMES GENERALS 

1.1. Es convoca el procés selectiu per a proveir dues 
places de xofer o xofera polivalent del Parlament de 
Catalunya, que consisteix en una oposició lliure. 

1.2. Als funcionaris que accedeixin a aquestes places, 
amb caràcter general, els correspon de conduir, conser
var i netejar els vehicles del parc mòbil, preferentment 
al servei dels membres de la Mesa, i traslladar també, 
si escau, correspondència, documentació i material, i en 
les estones d’espera acomplir igualment les tasques 
d’assistència material a les activitats parlamentàries que 
els siguin assignades pel cap de l’Àrea de Parc Mòbil, 
que poden consistir a distribuir correspondència, docu
mentació, paquets i objectes dins les dependències del 
Parlament, acomplir treballs d’assistència material a 
l’hemicicle, a les sales de comissions i als altres punts 
de servei, manejar fotocopiadores altres que les del 
servei de reprografia i exercir altres tasques anàlogues 
pròpies dels uixers de serveis generals. 

Oposició lliure per a proveir dues pla
ces de xofer o xofera polivalent del 
Parlament 
Tram. 501-00001/08 

Convocatòria 
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 
05.06.2007 

SECRETARIA GENERAL 

RESOLUCIÓ 

de 5 de juny de 2007, d’oposició lliure per a proveir 
dues places de xofer o xofera polivalent del Parlament 
de Catalunya. 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 5 de juny 
de 2007, convoca una oposició lliure per a proveir dues 
places de xofer o xofera polivalent del Parlament de 
Catalunya (núm. de convocatòria 03/07), d’acord amb 
el que estableixen els articles 45, 46, 47 i 49 dels Esta
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, l’oferta d’ocupació del Parlament per a 
l’any 2007 i la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de 
taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, 
quant a les taxes d’inscripció en les convocatòries per 
a la selecció de personal. 

D’acord amb l’article 47 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors, el nombre de places convocades s’ha 
d’ampliar per resolució de la Mesa del Parlament en el 
cas que hi hagi vacants entre la data d’aprovació de la 
convocatòria i la de l’inici de les proves. 

4.90.10. 

1.3. La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al 
que estableixen l’article 103 de la Constitució espanyo
la, els Estatuts del règim i el govern interiors del Parla
ment de Catalunya i la refosa en un text únic dels pre
ceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública, aprovada pel Decret legis
latiu 1/1997, del 31 d’octubre. 

1.4. D’acord amb el que disposen l’article 42 del Text 
refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’oc
tubre, i l’article 4.1 del Decret 161/2002, de l’11 de 
juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i 
l’aranès en els processos de selecció de personal i de 
provisió de llocs de treball de les administracions pú
bliques de Catalunya, durant el procés selectiu els as
pirants han d’acreditar el coneixement de la llengua 
catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el 
grau adequat a les funcions pròpies dels xofers poliva
lents del Parlament. 

1.5. De conformitat amb el que estableix l’article 6 del 
Decret 389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regu
la l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió 
Europea a la funció pública de l’Administració de la 
Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu 
que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acredi
tar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’ex
pressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a 
l’exercici de les funcions pròpies dels xofers polivalents 
del Parlament. 

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

2.1. Per a ésser admesos en el procés selectiu, els aspi
rants han de complir els requisits següents: 

a) Tenir entre divuit i seixanta-cinc anys. 

b) Ésser ciutadans d’un estat membre de la Unió Euro
pea. 

c) Tenir el graduat escolar, o la formació professional 
(FP) de primer grau, o el batxillerat elemental, o el cer
tificat d’estudis primaris expedit amb anterioritat a la 
finalització del curs 1975-1976, i el permís de conduir 
BTP. 
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d) No estar inhabilitats per sentència ferma per a l’exer
cici de les funcions públiques ni haver estat separats 
mitjançant un expedient disciplinari del servei de qual
sevol administració pública. Els aspirants que no tin
guin la nacionalitat espanyola han d’acreditar, mitjan
çant una declaració jurada o promesa, que no estan 
sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal 
que els impedeixi l’accés a la funció pública en llur 
estat d’origen. 

e) Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a 
exercir les funcions pròpies de les places convocades. 

2.2. Tots els requisits generals i específics que indica la 
base 2.1 s’han de complir el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint 
fins a la data de la presa de possessió com a funciona
ri o funcionària de carrera. 

3. SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ 

3.1. Les sol·licituds per a prendre part en aquesta con
vocatòria s’han d’adreçar a la Direcció de Govern In
terior i s’han de presentar en el Registre del Parlament, 
o bé s’hi han de trametre per qualsevol dels mitjans que 
estableix l’article 38.4 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 
26 de novembre, de règim jurídic de les administraci
ons públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, en el 
termini improrrogable de vint dies naturals, comptadors 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convo
catòria en el DOGC. 

3.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar en un model 
normalitzat, els exemplars del qual són a disposició 
dels interessats al servei d’identificació del Parlament, 
i també poden ésser impresos per mitjà de l’adreça 
d’Internet: (http: //www.parlament.cat/portal/page/por
tal/pcat/IE04/IE0414). Juntament amb aquesta sol·lici
tud, els aspirants han de presentar: 

a) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat o, en el cas que no tinguin la nacionalitat 
espanyola, d’un document oficial acreditatiu de la per
sonalitat. 

b) Una fotocòpia confrontada de la documentació acre
ditativa de tenir el certificat de nivell intermedi de ca
talà (B) o un d’equivalent, d’acord amb el que estableix 
el Decret 161/2002, per a restar exempts, si escau, de 
fer l’exercici de coneixements de llengua catalana. 

c) El resguard de la imposició o l’ingrés del pagament 
de la taxa d’inscripció en l’entitat bancària o de crèdit 
corresponent. 

d) En el cas dels aspirants que es trobin en situació 
d’atur i no percebin cap prestació econòmica, a l’efecte 
de restar exempts de l’abonament de la taxa d’inscrip
ció, un certificat expedit per l’oficina de treball del 
Departament de Treball o, si escau, de l’Institut Nacio
nal d’Ocupació (Inem), en què consti que l’aspirant es 
troba en situació d’atur i no percep cap prestació eco
nòmica. 

e) En el cas dels aspirants que estiguin jubilats, a l’efec
te de restar exempts de l’abonament de la taxa d’ins
cripció, la documentació suficient per a acreditar 
aquesta circumstància, emesa per l’òrgan competent en 
aquesta matèria. 

f) Un currículum en què consti l’experiència professio
nal corresponent de l’aspirant, per tal que pugui ésser 
tingut en compte, si s’escau, en el desenvolupament de 
la cinquena prova. 

4. DRETS D’EXAMEN 

4.1. D’acord amb el que estableix la normativa vigent 
en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat, per 
a inscriure’s en la convocatòria els aspirants han d’abo
nar la taxa de 21,20 euros. 

4.2. El pagament de la taxa s’ha d’efectuar a qualsevol 
oficina de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
«la Caixa», al compte 2100-3018-57-2200266113. L’as
pirant ha de fer constar el seu nom com a remitent de 
l’abonament i adjuntar a la sol·licitud el resguard de la 
imposició. 

4.3. El pagament a l’entitat bancària en cap cas no 
substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud da
vant l’Administració dins el termini i de la manera que 
regula la base 3. 

4.4. Resten exempts de fer el pagament de la taxa els 
aspirants que acreditin documentalment, de conformitat 
amb el que estableixen les lletres d i e de la base 3.2, 
que dins el termini de presentació de sol·licituds estan 
en situació d’atur i no perceben cap prestació econòmi
ca, o que estan jubilats. 

4.5. La manca de pagament, el pagament incomplet de 
la taxa o la manca d’acreditació documental a l’efecte 
de l’exempció de pagament significa l’exclusió de l’as
pirant. 

5. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS 

5.1. Un cop finit el termini de presentació de sol·lici
tuds, la Direcció de Govern Interior ha d’aprovar i fer 
pública mitjançant una resolució, en el termini d’un 
mes, la llista provisional de persones admeses i exclo
ses en la convocatòria i la llista provisional de persones 
exemptes de fer la prova de coneixements de llengua ca
talana. En la dita resolució, que s’ha de publicar en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), 
han de constar el nom i els cognoms de les persones 
candidates, a més del motiu o els motius d’exclusió, si 
escau. Els aspirants també poden consultar llur situació 
en el procés selectiu, pel que fa a les llistes provisionals 
i definitives de persones admeses i excloses, en el tau
ler d’anuncis del Parlament i en l’adreça d’Internet: (http: 
//www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/I 
E0414). 

5.2. Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils, 
a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució 
en el BOPC, per a formular les reclamacions que cre
guin pertinents davant el director de Govern Interior, 
destinades a esmenar els errors que s’hagin pogut 
produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la do
cumentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, 
d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei de 
l’Estat 30/1992, modificada per la Llei 4/1999. En el cas 
que els aspirants no esmenin en aquest termini el defec
te imputable a ells que n’hagi motivat l’exclusió, es 
considera que desisteixen de participar en les proves se
lectives. 

4.90.10. 

4. INFORMACIÓ 

www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/I
www.parlament.cat/portal/page/por


 

    

30 

2 de juliol de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 95 

5.3. En el cas que no hi hagi cap reclamació o a la vista 
de les reclamacions presentades i de les rectificacions 
que s’hi hagin fet, la Direcció de Govern Interior eleva 
a la Mesa del Parlament, perquè l’aprovi, la proposta de 
la llista definitiva de persones admeses i excloses, i de les 
persones admeses exemptes de fer la prova de català, que 
s’ha de publicar en el BOPC. Aquesta llista també s’ha 
de fer pública en el tauler d’anuncis del Parlament i en 
l’adreça d’Internet (http: //www.parlament.cat/portal/ 
page/portal/pcat/IE04/IE0414). 

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR 

6.1. El tribunal qualificador d’aquest procés selectiu, 
que és nomenat per la Mesa del Parlament, és compost 
pels membres següents: 

a) El president del Parlament o el membre de la Mesa 
en qui delegui, que el presideix. 

b) La secretària general o el director de Govern Interior, 
o el funcionari o funcionària que proposin. 

c) Un funcionari o funcionària del Parlament designat, 
per raó de la seva especialització, per la Mesa del Par
lament entre una terna proposada pel Consell de Perso
nal. 

d) El cap de l’Àrea de Parc Mòbil, que participa com a 
assessor. 

e) La cap del Departament de Recursos Humans o la per
sona en qui delegui, que actua com a secretària, amb 
veu però sense vot. 

6.2. S’han de nomenar membres suplents, pel mateix 
procediment seguit per al nomenament dels membres 
titulars, perquè substitueixin els titulars en el cas que 
aquests no puguin actuar. 

6.3. El tribunal pot acordar, si ho considera convenient, 
la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però 
sense vot, perquè col·laborin en la valoració dels aspi
rants en les proves o els exercicis que estimin pertinents 
mentre durin les proves. Els assessors s’han de limitar 
a prestar col·laboració en llurs especialitats tècniques. 
Per al segon exercici de la primera prova i per a la ter
cera prova es compta amb l’assessorament, l’assistèn
cia tècnica i els mitjans materials del Reial Automòbil 
Club de Catalunya. 

6.4. El tribunal ha de resoldre tots els dubtes que pu
guin sorgir en l’aplicació d’aquestes normes i prendre 
decisions en els casos no previstos. Les seves decisions 
s’han d’adoptar en tots els casos per majoria de vots. 

6.5. Els membres del tribunal s’han d’abstenir, i cal que 
ho notifiquin a l’òrgan convocant, si es troben en algu
na de les circumstàncies especificades per l’article 28.2 
de la Llei de l’Estat 30/1992, o si han impartit cursos o 
treballs per a la preparació d’aspirants a proves selec
tives els dos anys anteriors a la publicació de la convo
catòria. Igualment, els aspirants poden recusar els 
membres del tribunal si hi concorren les dites circum
stàncies. 

6.6. L’autoritat convocant pot requerir, per si mateixa o 
a proposta del president o presidenta del tribunal qua
lificador, als efectes pertinents, l’acreditació dels aspec
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tes necessaris si creu que hi ha inexactituds o falsedats 
en què han pogut incórrer els aspirants, els quals poden 
ésser exclosos motivadament de la convocatòria en 
qualsevol moment si no compleixen els requisits. Així 
mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als 
aspirants que acreditin llur personalitat mitjançant la 
presentació d’un document oficial identificador. 

7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I QUALIFICACIONS 

El procediment de selecció dels aspirants és l’oposició, 
que s’ha de desenvolupar de la manera que segueix. 

7.1. L’oposició és constituïda per les proves que s’indi
quen a continuació: 

a) Primera prova: té caràcter obligatori i eliminatori. 
Consta de dos exercicis, que es poden fer el mateix dia 
o en dies diferents, d’acord amb el que indiqui la con
vocatòria del dia, l’hora i el lloc de realització d’aquesta 
primera prova. 

Primer exercici: consisteix a respondre un qüestionari 
de quaranta preguntes amb tres respostes alternatives 
sobre el contingut del temari d’aquesta convocatòria, 
que figura en l’annex. El tribunal ha de fixar el temps 
de durada d’aquesta prova, que no pot ésser superior a 
una hora. 

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La 
puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts. Les 
respostes errònies es valoren negativament: cada res-
posta errònia descompta una tercera part del valor 
d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no es 
tenen en compte. 

Segon exercici: consisteix a respondre un qüestionari 
de quaranta preguntes relatives al Codi de circulació. El 
tribunal ha de fixar el temps de durada d’aquesta pro-
va, que no pot ésser superior a una hora. 

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La 
puntuació mínima per a superar-la és de 7 punts. Les 
respostes errònies es valoren negativament: cada res-
posta errònia descompta una tercera part del valor 
d’una resposta encertada. Les respostes en blanc no es 
tenen en compte. 

La puntuació de la prova s’ha de determinar sumant les 
qualificacions obtingudes en cadascun dels exercicis. 
Per a superar la prova cal haver superat tots dos exer
cicis. 

En el cas que els exercicis es facin el mateix dia, el tri
bunal no ha d’avaluar el segon exercici dels aspirants 
que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el 
primer exercici. Si els exercicis es fan en dies diferents, 
els aspirants que no superin el primer resten exclosos 
del procés selectiu, d’acord amb el caràcter eliminato
ri dels exercicis. 

b) Segona prova: té caràcter obligatori i eliminatori, i 
consisteix a fer un exercici de coneixements de llengua 
catalana. Consta de dues parts: 

Primera: consisteix en un exercici escrit en què s’ava
luen els coneixements pràctics de llengua catalana en 
sis blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relaci
onats amb les funcions que indica la base 1.2. 
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Segona: consisteix en una conversa i algunes situacions 
generals de comunicació adequades a les funcions dels 
xofers del Parlament, per mitjà de les quals s’avalua 
l’expressió oral. 

El tribunal ha de fixar el temps per a fer aquest exerci
ci, que no pot ésser superior a quaranta minuts per a la 
primera part i vint minuts per a la segona. 

Per a la realització d’aquest exercici, el tribunal ha d’és
ser assistit pels assessors especialistes que designi. 

La qualificació de l’exercici és d’apte/a o no apte/a. 

Resten exempts de fer aquest exercici els aspirants que 
acreditin que tenen el certificat de nivell intermedi de 
català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, o un 
de superior o equivalent. L’acreditació documental a 
l’efecte d’aquesta exempció es pot fer efectiva fins just 
abans de l’inici de l’exercici de coneixements de llen
gua catalana, aportant l’original i una fotocòpia de la 
documentació acreditativa davant el tribunal, el qual ha 
de trametre una fotocòpia d’aquesta documentació a 
l’òrgan convocant, perquè s’incorpori a l’expedient de 
la persona interessada. 

c) Tercera prova: té caràcter obligatori i eliminatori. 
Consta de diversos exercicis de conducció: la conduc
ció en un circuit tancat i en un recorregut senyalitzat, 
una frenada en sòl lliscant, la realització d’un recorre
gut cronometrat i la realització d’un tram de circulació 
per carretera oberta. 

En aquests exercicis s’ha de valorar: la percepció del 
risc, el control sota pressió, la capacitat d’adaptació a 
situacions variables, la capacitat de reacció, l’habilitat 
per a la frenada d’emergència, la regularitat en la velo
citat, la precisió en la frenada, l’eficàcia i l’eficiència en 
la conducció i l’habilitat general de conducció. En els 
diversos exercicis, el tribunal, amb l’assessorament, si 
escau, d’entitats o centres especialitzats, pot establir 
penalitzacions per la desviació respecte dels paràmetres 
i la senyalització establerta. 

El temps de durada d’aquesta prova no pot superar les 
dues hores. 

La qualificació de l’exercici és de 0 a 30 punts. La pun
tuació mínima per a superar-lo és de 20 punts. 

d) Quarta prova: té caràcter obligatori i eliminatori per 
als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, a 
fi que acreditin el coneixement de la llengua castellana, 
tant en l’expressió oral com en l’escrita. Aquests aspi
rants han de fer un exercici, que consisteix en una re
dacció de dues-centes paraules, com a mínim, i a man
tenir una conversa amb els membres del tribunal i, si 
escau, amb els assessors especialistes que aquest pro
posi. 

El temps de durada d’aquest exercici no pot superar els 
quaranta-cinc minuts per a la redacció i els quinze mi
nuts per a la conversa. 

La qualificació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a. 

Resten exempts de fer aquest exercici els aspirants que 
acreditin documentalment davant el tribunal, dins el 
termini de deu dies a comptar de la publicació de les 
qualificacions de la segona prova, que tenen un certifi

cat acreditatiu d’haver cursat la primària, la secundària 
i el batxillerat a l’Estat espanyol; el diploma superior 
d’espanyol com a llengua estrangera que estableix el 
Reial decret 1137/2002, del 31 d’octubre, o la certifi
cació acadèmica que acrediti que han superat totes les 
proves dirigides a obtenir-lo, o el certificat d’aptitud en 
espanyol per a estrangers expedit per les escoles ofici
als d’idiomes. 

El tribunal qualificador ha de fer pública, si escau, la 
llista d’aspirants exempts de fer l’exercici, juntament 
amb les qualificacions de la tercera prova. 

e) Cinquena prova: té caràcter obligatori i eliminatori, 
i consisteix en una entrevista sobre els aspectes que 
tenen relació amb les funcions i les condicions neces
sàries per a la relació i la comunicació amb els usuaris 
del servei que presten els xofers polivalents del Parla
ment, l’adequació al perfil professional propi del lloc 
de treball, i, si escau, sobre dubtes o aspectes relacio
nats amb les proves fetes pels aspirants al llarg del pro
cés selectiu. 

El temps per a fer aquest exercici no pot ésser superi
or a trenta minuts. 

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 15 punts. La 
puntuació mínima per a superar-lo és de 7,5 punts. 

7.2. La qualificació de l’oposició es determina mitjan
çant la suma de les puntuacions obtingudes en les pro-
ves. 

8. INICI DE LES PROVES. PUBLICACIÓ DE RESULTATS 

8.1. Les proves de l’oposició no s’iniciaran abans del 
mes de setembre de 2007. 

La data, l’hora i el lloc de realització de la primera pro-
va i l’ordre d’actuació dels aspirants han d’ésser deter
minats per la resolució que aprova les llistes definitives 
d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, amb 
una antelació mínima de deu dies. 

La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova 
i les següents han d’ésser determinats pel tribunal, que 
n’ha de donar publicitat, juntament amb els resultats de 
cada prova, en el tauler d’anuncis del Parlament. 

Els aspirants que no compareguin a les proves i els 
exercicis el dia i l’hora assenyalats, llevat dels casos de 
força major lliurement apreciats pel tribunal, seran ex
closos de l’oposició i, consegüentment, del procés se
lectiu i perdran tots els drets en aquesta convocatòria. 

8.2. Als efectes del que estableix l’article 59.6.b de la 
Llei 30/1992, modificat per la Llei 4/1999, les qualifi
cacions de les proves s’han de fer públiques en el tau
ler d’anuncis del Parlament, sens perjudici de les publi
cacions en el diari oficial que estableixen aquestes 
bases. Amb aquestes publicacions en el tauler d’anun
cis es considera feta la notificació pertinent als interes
sats i s’inicien els terminis a l’efecte de possibles recur
sos. 

8.3. En el cas d’empat en la puntuació final, l’ordre 
s’ha d’establir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la 
puntuació més alta en la tercera prova. Si encara persis
teix, s’ha de decidir a favor de l’aspirant que hagi ob
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tingut millor puntuació en el segon exercici de la prime
ra prova. 

8.4. La puntuació global obtinguda pels aspirants en 
la totalitat de les proves de l’oposició determina els 
aspirants que, d’acord amb el nombre de places con
vocades, han d’ésser proposats pel tribunal a l’òrgan 
convocant perquè aquest els nomeni funcionaris. La 
publicació d’aquesta proposta del tribunal en el tauler 
d’anuncis del Parlament és, alhora, la notificació a les 
persones interessades. 

En cap cas el tribunal no pot declarar que ha superat el 
procés selectiu un nombre d’aspirants que excedeixi el 
nombre de places convocades, i és nul·la de ple dret 
qualsevol proposta que hi contravingui. 

8.5. Els candidats aprovats que no hagin estat proposats 
per a ésser nomenats funcionaris, d’acord amb el nom
bre de vacants, i que en el conjunt de l’oposició hagin 
obtingut una puntuació inferior, com a màxim, en sis 
punts respecte a la puntuació del darrer candidat o can
didata proposat per a ésser nomenat funcionari o fun
cionària de carrera, s’incorporen, d’acord amb l’ordre 
de puntuació obtinguda en el conjunt de l’oposició, a 
una llista d’espera per a proveir temporalment les va
cants que es puguin produir. La selecció dels candidats 
per a la provisió temporal de les vacants, si es produei
xen, s’ha de fer entre els cinc primers de la dita llista, 
mitjançant una entrevista en la qual s’ha de comprovar 
l’adequació dels mèrits de cada aspirant a les funcions 
de la plaça a cobrir. Els candidats no seleccionats no 
perden l’ordre en la llista i seran cridats per al procedi
ment de provisió següent que hi pugui haver, el qual 
s’ha de fer pel mateix sistema. Aquesta llista té una vi
gència d’un any a comptar de la data de la proposta de 
nomenament de funcionaris feta pel tribunal. 

9. PROPOSTA DE SELECCIONATS 

9.1. El tribunal, d’acord amb el que estableix la base 8, 
ha de proposar a l’òrgan convocant els aspirants que 
hagin superat el procés selectiu perquè siguin nomenats 
funcionaris xofers polivalents del Parlament de Catalu
nya. Aquesta proposta ha d’ésser feta pública pel tribu
nal en el tauler d’anuncis del Parlament. 

9.2. Els aspirants proposats han de presentar a la Direc
ció de Govern Interior, en el termini de vint dies natu
rals comptadors de la data de publicació de la propos
ta, la documentació següent: 

a) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat o d’un document oficial acreditatiu de la 
personalitat. També han de presentar el número d’iden
tificació fiscal, si aquest no consta en el document an
terior. 

b) Una fotocòpia confrontada del títol que determina la 
base 2.1.c. 

c) Una declaració de no estar inhabilitats per a l’exer
cici de les funcions públiques ni estar separats mitjan
çant un expedient disciplinari del servei de qualsevol 
administració pública. 

d) Un certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap 
malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el 
desenvolupament de les tasques pròpies de les places a 
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cobrir, expedit dins els tres mesos anteriors a la presen
tació. 

e) Una declaració de no estar inclosos en cap dels su
pòsits d’incompatibilitat que estableix la legislació vi
gent, o una declaració que sol·licitaran l’autorització de 
compatibilitat, o que exerciran l’opció que estableix 
l’article 10 de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Adminis
tració de la Generalitat. 

9.3. Els aspirants proposats que no presentin la docu
mentació requerida, llevat dels casos de força major, 
que seran degudament comprovats per l’autoritat con
vocant, o els que no compleixin les condicions i els re
quisits exigits, no podran ésser nomenats funcionaris i 
restaran anul·lades llurs actuacions, sens perjudici de la 
responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de 
falsedat. 

10. NOMENAMENT 

10.1. Una vegada comprovada la conformitat de tots els 
documents presentats, la Direcció de Govern Interior ha 
d’elevar a la Mesa del Parlament la proposta de les per
sones aprovades feta pel tribunal en el procés selectiu. 
La Mesa ha d’acordar el nomenament d’aquestes per
sones, el qual ha d’ésser publicat en el BOPC i en el 
DOGC. 

10.2. Els aspirants nomenats funcionaris tenen, d’acord 
amb l’article 50 del Text refós dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, un 
període de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de 
la publicació dels nomenaments en el BOPC, per a 
prendre possessió de llur càrrec. 

10.3. Els defectes en la documentació que n’impedei
xin el nomenament, i també la manca de jurament o 
promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de 
força major, que han d’ésser degudament comprovats 
i valorats per l’Administració, comporten la pèrdua de 
tots els drets. En aquest cas, la Mesa ha de nomenar 
funcionària la persona candidata que hagi superat el 
procés selectiu que segueixi en puntuació en la quali
ficació del tribunal. 

11. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS 

11.1. Contra les resolucions definitives de l’òrgan con
vocant, les persones interessades poden interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Par
lament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
d’haver estat publicades o notificades, o directament un 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Conten
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà d’haver estat publicades o notificades. 

11.2. Contra els actes de tràmit de la Direcció de Go
vern Interior i del tribunal que decideixin directament 
o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la 
impossibilitat de continuar en el procés selectiu o pro
dueixin indefensió o perjudici irreparable a drets o in
teressos legítims, les persones interessades poden inter
posar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver 
estat publicats en el tauler d’anuncis del Parlament. 
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11.3. Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos 
en la base 11.2, els aspirants, al llarg del procés selec
tiu, poden formular totes les al·legacions que estimin 
pertinents perquè siguin considerades en el moment de 
fer-se pública la puntuació final del procés selectiu. 

Palau del Parlament, 5 de juny de 2007 

Imma Folchi i Bonafonte 
Secretària general 

ANNEX 

TEMARI 

1. La Constitució espanyola del 1978: estructura, con
tingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats 
públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. 

2. La Corona. Les Corts Generals. Composició, organit
zació i atribucions. El Defensor del Poble. El Govern: 
designació i remoció. 

3. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura, con
tingut essencial i principis fonamentals. Contingut del 
títol preliminar. 

4. El president o presidenta de la Generalitat, el Govern 
i el Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. 
Altres institucions estatutàries. 

5. El Parlament de Catalunya: caracterització general, 
elecció i funcions. 

6. L’organització del Parlament. La presidència. La 
Mesa. Els grups parlamentaris. La Junta de Portaveus. 
Les comissions. El Ple. La Diputació Permanent. 

7. El funcionament del Parlament: la convocatòria de 
les sessions, les sessions, els debats i les votacions. 

8. Evolució històrica del Parlament: el Palau del Parla
ment al llarg de la seva història fins a l’actualitat. 

9. Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parla
ment de Catalunya. L’administració parlamentària. 

10. Els Estatuts del règim i el govern interiors del Par
lament de Catalunya. El personal de l’administració 
parlamentària: classes, sistemes de selecció i requisits 
d’accés, provisió de llocs de treball. 

11. Els Estatuts del règim i el govern interiors del Par
lament de Catalunya. Drets i deures dels funcionaris, 
règim d’incompatibilitats del personal, situacions admi
nistratives del personal funcionari, règim disciplinari. 
La representació del personal. 

12. Les funcions dels xofers del Parlament: especiali
tats. Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergèn
cia. 

Concurs oposició lliure per a proveir 
set places de lingüista del Parlament 
Tram. 501-00002/08 

Convocatòria 
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 
13.06.2007 

SECRETARIA GENERAL 

RESOLUCIÓ 

del 13 de juny de 2007, de concurs oposició lliure per 
a proveir set places de lingüista del Parlament de Cata
lunya. 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de 
juny de 2007, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 45, 46, 47 i 49 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament, la classificació de llocs de tre
ball annexa als Estatuts i les bases que s’indiquen tot 
seguit, convoca un concurs oposició lliure per a proveir 
set places de lingüista del Parlament de Catalunya (nú
mero de convocatòria 02/07). 

D’acord amb l’article 47 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors, el nombre de places convocades s’am
pliarà per resolució de la Mesa del Parlament en el cas 
que hi hagi noves vacants entre la data d’aprovació de 
la convocatòria i la de l’inici de les proves. 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

1 NORMES GENERALS 

1.1. Es convoca el procés selectiu per a proveir set pla
ces de lingüista dins el Cos de Lingüistes del Parlament 
de Catalunya. Les places que restin sense cobrir de la 
convocatòria de promoció interna, aprovada per l’acord 
de la Mesa del Parlament del 15 de maig de 2007, 
s’acumularan a les d’aquest torn. 

1.2. Als funcionaris que accedeixin a aquest cos els cor
respon, amb caràcter general, exercir la funció d’asses
sorament especialitzat escrit i oral dels òrgans de la 
cambra i de l’Administració parlamentària, en les ma
tèries pròpies de llur disciplina; fer l’estudi i l’elabora
ció de les propostes d’adequació lingüística i formal 
dels textos parlamentaris a les normes gramaticals, 
d’estil i formals vigents; elaborar o gestionar traducci
ons a altres llengües de documents parlamentaris; par
ticipar en l’establiment dels criteris lingüístics i for
mals; revisar i, si escau, corregir els textos a publicar 
pel Parlament, i acomplir tota altra tasca pròpia de llur 
especialitat. 

1.3. El procés selectiu, que consisteix en un concurs 
oposició, s’ajusta al que estableixen l’article 103 de la 
Constitució espanyola, els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya i el Decret legis
latiu 1/1997, del 31 d’octubre. 

1.4. Als efectes del que estableix l’article 59 de la Llei 
de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim ju

4.90.10. 

4. INFORMACIÓ 



  

  

34 

2 de juliol de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 95 

rídic de les administracions públiques i del procedi
ment administratiu comú (modificat per l’article 1.17 
de la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, i per l’ar
ticle 68.2 de la Llei de l’Estat 24/2001, del 27 de de
sembre), totes les comunicacions i notificacions deri
vades d’aquesta convocatòria es fan públiques en el 
tauler d’anuncis del Parlament i, en els casos en què ho 
estableixin aquestes bases, en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya (BOPC); amb la publicació 
en el tauler d’anuncis del Parlament i, si escau, en el 
BOPC, es considera feta la notificació pertinent als in
teressats i s’inicia el còmput dels terminis a l’efecte de 
la presentació de recursos. Sense subjecció a terminis, 
les comunicacions i notificacions també es fan públi
ques per mitjà de la pàgina web del Parlament (http: 
//www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/ 
IE0414). 

1.5. La pràctica dels exercicis del concurs oposició no 
s’iniciarà abans del 3 de desembre de 2007. El dia i 
l’hora que es determinin per a dur a terme el primer 
exercici s’han de fer públics en el BOPC i en el tauler 
d’anuncis del Parlament amb deu dies d’antelació, com 
a mínim. 

1.6. El tribunal qualificador no pot proposar el nome
nament d’un nombre d’aspirants que excedeixi el nom
bre de places convocades. 

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

2.1. Per a ésser admesos en el procés selectiu, els aspi
rants han de complir els requisits següents: 

a) Ésser ciutadans d’un estat membre de la Unió Euro
pea. 

b) Tenir l’edat mínima i no superar l’edat màxima es
tablerta legalment. 

c) Tenir el títol de llicenciatura en filologia catalana. 

d) Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a 
complir normalment les funcions pròpies de la plaça. 

e) No estar inhabilitats per sentència ferma per a l’exer
cici de la funció pública ni estar separats per mitjà d’un 
expedient disciplinari del servei de cap administració 
pública. 

2.2. Tots els requisits que indica la base 2.1 s’han de 
complir el darrer dia del termini de presentació de sol·li
cituds i s’han de continuar complint fins a la data de 
presa de possessió com a funcionari o funcionària de 
carrera. 

3. SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ 

3.1. Les sol·licituds per a prendre part en aquesta con
vocatòria s’han d’adreçar a la Direcció de Govern In
terior i s’han de presentar al Registre del Parlament de 
Catalunya, o bé s’hi han de trametre per qualsevol dels 
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei de l’Es
tat 30/1992, del 26 de novembre (modificat per l’arti
cle 1.9 de la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener), 
en el termini improrrogable de vint dies naturals comp
tadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). 
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3.2. Les sol·licituds de participació s’han de formalitzar 
en un model normalitzat, els exemplars del qual són a 
disposició dels interessats al Servei d’Identificació del 
Parlament, i també poden ésser impresos per mitjà de la 
pàgina web del Parlament (http: //www.parlament.cat/ 
portal/page/portal/pcat/IE04/IE0414). D’acord amb el 
que estableix la base 7.3.7.2.3, els aspirants han d’indi
car en la sol·licitud de participació per quin dels idiomes 
opten com a llengua d’origen de la traducció que hauran 
de revisar en la segona part del segon exercici de la prova 
pràctica. 

3.3. Juntament amb la sol·licitud de participació a què 
es refereix la base 3.2, els aspirants han de presentar: 

a) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat. 

b) El currículum, en què s’han de relacionar els mèrits 
al·legats i al qual s’ha d’adjuntar la documentació que els 
acrediti d’una manera fefaent, d’acord amb el que dis
posa la base 7.2. En el cas dels mèrits al·legats amb re-
lació a l’exercici de la funció pública, hi ha de constar 
d’una manera clara i expressa l’òrgan que té la compe
tència per a expedir el certificat, o l’òrgan en el qual 
hagi delegat, i també la norma legal que l’habilita, amb 
la indicació, si s’escau, de la publicació oficial en què 
s’hagi publicat; així mateix, hi han de constar el cos o 
l’escala, el grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions 
i el període concret de prestació dels serveis fins a la 
data de publicació de la convocatòria. En el cas que els 
aspirants al·leguin publicacions o treballs de recerca, 
n’han d’adjuntar un exemplar. 

c) El resguard del pagament de la taxa d’inscripció que 
estableix la base 4.1, llevat dels aspirants que, en virtut 
de la base 4.2, tinguin dret a restar exempts del paga
ment, els quals han de presentar, segons que escaigui, 
o bé un certificat en què consti que es troben en situa
ció d’atur i no perceben cap prestació econòmica, ex
pedit per una oficina de treball de la Generalitat o per 
l’organisme competent en aquesta matèria en l’àmbit 
territorial de què es tracti, o bé la documentació que 
acrediti de manera suficient que estan jubilats, emesa 
pels òrgans competents en aquesta matèria. 

d) En el cas dels aspirants que no tinguin la nacionali
tat espanyola, una declaració jurada o promesa que 
acrediti que no estan sotmesos a cap sanció disciplinà
ria o condemna penal que els impedeixi l’accés a la 
funció pública en llur estat d’origen, d’acord amb el 
requisit que estableix la base 2.1.e. 

3.4. De conformitat amb l’article 21 de l’Acord sobre 
les condicions de treball del personal del Parlament per 
als anys 2005-2008 (BOPC núm. 209, de 12.12.2005), 
a fi de garantir la igualtat de condicions per a l’accés a 
la funció pública de les persones amb discapacitats fí
siques, psíquiques o sensorials, el tribunal pot autorit
zar l’adaptació de les proves per als aspirants que tin
guin la condició legal de disminuïts. Amb aquesta 
finalitat, els aspirants que necessitin adaptacions per a 
fer les proves o en el lloc de treball han d’adjuntar a la 
instància el certificat vinculant de l’equip multiprofes
sional de valoració que acrediti que estan en condicions 
de complir les tasques fonamentals del lloc de treball al 
qual aspiren. El certificat ha d’especificar el tipus 
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d’adaptació funcional necessària per al desenvolupa
ment correcte de les proves i per al compliment posteri
or de les tasques pròpies del lloc de treball. A l’efecte 
d’aquestes adaptacions, cal considerar el que estableix 
l’article 7 del Decret 66/1999, del 9 de març, sobre l’ac
cés a la funció pública de les persones amb discapaci
tat i dels equips de valoració multiprofessional. Els as
pirants amb discapacitat, si s’escau, s’han de dirigir, per 
a obtenir el dit certificat, als centres de l’Institut Cata
là d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) següents: 

Demarcació de Barcelona (excepte el Vallès Occiden
tal, el Bages i el Berguedà): EVO-laboral, av. Paral·lel, 
145, 08004 Barcelona. Telèfon 934.252.244, fax 
934.253.906. 

Demarcació del Vallès Occidental, el Bages i el Bergue
dà: EVO-laboral, c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Ter
rassa. Telèfon 937.858.300, fax 937.318.138. 

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Giro
na. Telèfon 972.486.060, fax 972.486.354. 

Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. Te
lèfon 973.244.100, fax 973.239.821. 

Demarcació de Tarragona (excepte el Montsià, la 
Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre): av. 
Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon 977.213.471, 
fax 977.221.339. 

Demarcació de les Terres de l’Ebre (Montsià, Terra 
Alta, Baix Ebre i Ribera d’Ebre): c. Ruiz d’Alda, 33, 
43870 Amposta. Telèfon 977.706.534, fax 977.706.751. 

4. DRETS D’EXAMEN 

4.1. D’acord amb la normativa vigent en matèria de ta
xes i preus públics de la Generalitat, els aspirants, per 
a poder inscriure’s en la convocatòria, han d’ingressar 
en el compte 2100-3018-57-2200266113 de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa», un im
port de 49,30 euros, i han d’adjuntar a la sol·licitud de 
participació en la convocatòria, d’acord amb la base 
3.3.c, el resguard de la imposició, en què ha de constar 
que són els remitents de l’abonament de la taxa. El 
pagament a l’entitat bancària no substitueix en cap cas 
el tràmit de presentació, en el termini i de la manera que 
regula la base 3, de la sol·licitud de participació en la 
convocatòria. 

4.2. Resten exempts de fer el pagament de la taxa els 
aspirants que acreditin documentalment, en els termes 
que estableix la base 3.3.c, que dins el termini de pre
sentació de sol·licituds de participació en la convocatò
ria estan en situació d’atur i no perceben cap prestació 
econòmica o estan jubilats. 

4.3. La manca de pagament de la taxa, si no se n’ha 
acreditat documentalment el dret a l’exempció, o el 
pagament incomplet comporten l’exclusió de l’aspi
rant. 

5. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS 

5.1. Una vegada finit el termini de presentació de sol·li
cituds de participació, la Direcció de Govern Interior ha 
d’aprovar i fer pública per mitjà d’una resolució, en el 
termini d’un mes, la llista provisional de persones ad

meses i excloses; en la resolució, que s’ha de publicar 
en el BOPC i que els aspirants poden consultar també 
pels mitjans que estableix la base 1.4, hi han de cons
tar el nom i els cognoms dels candidats i, si s’escau, els 
motius d’exclusió. 

5.2. En el termini de deu dies hàbils, a comptar de l’en
demà de la publicació de la resolució a què es refereix 
la base 5.1, els interessats poden formular les reclama
cions que creguin pertinents davant el director de Go
vern Interior o esmenar els defectes que n’hagin moti
vat l’exclusió, d’acord amb el que disposa l’article 71 
de la Llei de l’Estat 30/1992 (modificat per l’article 
1.19 de la Llei 4/1999, del 13 de gener); si en aquest 
termini els aspirants no esmenen els defectes que els 
siguin imputables, s’entén que desisteixen de participar 
en les proves selectives. En el cas que no hi hagi cap 
reclamació, o a la vista de les reclamacions presentades, 
i un cop fetes, si escau, les rectificacions pertinents, la 
Direcció de Govern Interior eleva a la Mesa del Parla
ment la proposta de la llista definitiva de persones ad
meses i excloses, que s’ha de publicar, un cop aprova
da per la Mesa, en el BOPC i que els aspirants poden 
consultar també pels mitjans que estableix la base 1.4. 

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR 

6.1. El tribunal qualificador, que és nomenat per la 
Mesa del Parlament, és compost per les persones se
güents: 

a) El president del Parlament, o el vicepresident en qui 
delegui, que el presideix. 

b) La secretària general o el director de Govern Interior, 
o el funcionari o funcionària que proposin. 

c) Un funcionari o funcionària del Parlament designat 
per la Mesa del Parlament, per raó de la seva especia
lització, d’entre una terna proposada pel Consell de 
Personal. 

d) Un professor o professora proposat per les universi
tats catalanes. 

e) Un professional o una professional del sector dels 
serveis lingüístics proposat pel Col·legi Oficial de Doc
tors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya. 

6.2. El director de Govern Interior, si no és membre del 
tribunal qualificador, o el funcionari o funcionària en 
qui delegui per raó de la seva especialització o àrea de 
competència, actua com a secretari o secretària del tri
bunal, amb veu però sense vot. 

6.3. S’han de nomenar membres suplents, pel mateix 
procediment seguit per al nomenament dels membres 
titulars, perquè substitueixin els titulars en el cas que 
aquests no puguin actuar. 

6.4. El tribunal, mentre duri el procés selectiu, pot re
querir la col·laboració d’experts perquè, estrictament en 
l’àrea de llur especialitat tècnica, li prestin assessora
ment, amb veu però sense vot. 

6.5. El tribunal qualificador ha de resoldre tots els dub
tes i les incidències que puguin sorgir en l’aplicació 
d’aquestes bases. Les seves decisions s’han d’adoptar 
en tots els casos per majoria de vots. 
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6.6. Les persones proposades com a membres del tribu
nal s’han d’abstenir, i cal que ho notifiquin a l’òrgan 
convocant, si es troben en alguna de les circumstànci
es especificades per l’article 28.2 de la Llei de l’Estat 
30/1992, o si han impartit cursos o elaborat treballs per 
a la preparació d’aspirants a proves selectives els dos 
anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igual
ment, els aspirants poden recusar els membres del tri
bunal si hi concorren les dites circumstàncies. 

6.7. Els aspirants poden ésser exclosos motivadament 
de la convocatòria en qualsevol moment, si no complei
xen els requisits. L’autoritat convocant pot requerir, per 
si mateixa o a proposta del president del tribunal qua
lificador, als efectes pertinents, l’acreditació dels aspec
tes en què cregui que els aspirants hagin pogut incórrer 
en inexactituds o falsedats. Així mateix, el tribunal pot 
requerir en qualsevol moment als aspirants que acredi
tin llur identitat per mitjà de la presentació del docu
ment oficial corresponent. 

6.8. D’acord amb la base 3.4, el tribunal ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè els aspirants amb disca
pacitat tinguin igualtat d’oportunitats per a fer les pro-
ves amb la resta d’aspirants. El tribunal qualificador ha 
de decidir sobre les peticions d’adaptacions que s’efec
tuïn i ha de tenir en consideració que no comportin una 
despesa excessiva. Amb aquesta finalitat, pot demanar 
als equips de valoració multiprofessional un informe 
sobre la sol·licitud d’adaptació i sobre la compatibilitat 
de la discapacitat amb l’exercici de les funcions i les 
tasques dels llocs que es convoquen. El tribunal quali
ficador també pot requerir a les persones amb discapa
citat, en una entrevista personal o per altres mitjans 
adequats, la informació que consideri necessària per a 
les adaptacions a què fa referència la base 3.4. 

7. PROCÉS SELECTIU 

7.1. El procés selectiu es compon d’una fase de concurs 
i una fase d’oposició. La valoració dels mèrits acredi
tats pels aspirants en la fase de concurs es fa pública 
abans de l’inici de la fase d’oposició. 

7.2. Fase de concurs. 

7.2.1. En la fase de concurs, que té caràcter eliminato
ri, el tribunal qualificador examina els mèrits al·legats 
pels aspirants i, atenent el grau d’experiència, el nivell 
de les publicacions o qualsevol altre criteri objectiu, en 
fa la valoració, fins a un màxim de 32 punts, d’acord 
amb el barem següent: 

a) Experiència professional en el compliment en insti
tucions parlamentàries de les funcions pròpies de les 
places que són objecte de la convocatòria, fins a 10 
punts. 

b) Experiència professional en el compliment en altres 
administracions públiques de les funcions pròpies de 
les places que són objecte de la convocatòria, fins a 4 
punts. 

c) Altra experiència professional relacionada amb les 
funcions pròpies de les places que són objecte de la 
convocatòria, inclosa la docència, fins a 4 punts. 

d) Títols o estudis de doctorat en filologia catalana i 
títols o estudis de llicenciatures o doctorats altres que 
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filologia catalana, si tenen relació amb les funcions 
pròpies de les places que són objecte de la convocatò
ria, fins a 3 punts. 

e) Altres titulacions acadèmiques, si tenen relació amb 
les funcions pròpies de les places que són objecte de la 
convocatòria, fins a 2 punts. 

f) Premis, beques i altres mèrits acadèmics, si tenen 
relació amb les funcions pròpies de les places que són 
objecte de la convocatòria, fins a 1 punt. 

g) Formació complementària (màsters, postgraus, cer
tificats i cursos especialitzats, seminaris, etc.), si té re-
lació amb les funcions pròpies de les places que són 
objecte de la convocatòria, fins a 5 punts. 

h) Títols i diplomes que acreditin el coneixement de 
llengües altres que el català i el castellà, fins a 2 punts 
per llengua. 

i) Publicacions i treballs de recerca sobre qüestions lin
güístiques, fins a 5 punts. 

7.2.2. El tribunal només pot valorar els mèrits relacio
nats pels aspirants en virtut de la base 3.3.b que siguin 
acreditats d’una manera fefaent per qualsevol mitjà 
de prova admès en dret dins el termini de presentació de 
sol·licituds, i només pot tenir en compte els mèrits as
solits fins a la data de publicació de la convocatòria. 
En cap cas un mèrit no pot ésser objecte de valoració 
per més d’un apartat. 

7.2.3. Els aspirants que en la fase de concurs no obtin
guin una puntuació mínima de 3 punts resten eliminats 
del procés selectiu. 

7.2.4. La puntuació de la fase de concurs s’ha de fer 
pública en els termes que estableix la base 1.4. Els as
pirants disposen d’un termini de deu dies, a comptar de 
l’endemà de la publicació de l’esmentada valoració, per 
a presentar les al·legacions que considerin pertinents. 

7.2.5. El tribunal, un cop estimades o desestimades les 
al·legacions presentades, ha de fer pública la valoració 
definitiva dels mèrits dels aspirants, juntament amb la 
convocatòria del primer exercici de la prova teòrica de 
la fase d’oposició, d’acord amb el que estableixen les 
bases 1.4 i 1.5. 

7.2.6. La puntuació de la fase de concurs no es pot apli
car en cap cas per a superar les diferents proves de la 
fase d’oposició. 

7.3. Fase d’oposició. 

7.3.1. La fase d’oposició consisteix en una prova teò
rica, que consta de quatre exercicis, i una prova pràcti
ca, que consta de tres exercicis. Tots els exercicis tenen 
caràcter eliminatori i, llevat que les bases indiquin el 
contrari, s’han de fer en català. Els exercicis es faran a 
mà o en pantalla, d’acord amb les instruccions del tri
bunal. El Parlament facilitarà als aspirants el maquinari 
i els mitjans materials necessaris per a fer les proves. 

7.3.2. Els aspirants que hauran superat la fase de con
curs tindran a llur disposició al Servei d’Identificació 
del Parlament, a partir del dia que es farà pública la 
valoració definitiva dels mèrits, una còpia impresa de 
les instruccions i els criteris sobre el desenvolupament 
i l’execució de les proves. 
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7.3.3. En la realització dels exercicis de la prova teòri
ca no es permet la utilització d’apunts ni de bibliogra
fia per cap mitjà de consulta. En la realització dels exer
cicis de la prova pràctica no es permet la utilització 
d’apunts per cap mitjà de consulta, però es pot utilitzar 
la bibliografia que el Parlament posarà a disposició dels 
aspirants (diccionaris generals i altres eines lingüísti
ques d’ús freqüent); per a la realització de la segona 
part del segon exercici de la prova pràctica, els aspirants 
poden portar els diccionaris que creguin necessaris. En 
els exercicis de la prova pràctica els examinands poden 
justificar les correccions i fer-hi els comentaris que cre
guin necessaris. 

7.3.4. Els aspirants que no compareguin a les proves i 
als exercicis el dia i l’hora assenyalats, llevat que es 
tracti d’un cas de força major, lliurement valorat pel 
tribunal, són exclosos de l’oposició i, consegüentment, 
del procés selectiu i perden tots els drets en aquesta 
convocatòria; igualment, qualsevol exercici que no 
s’hagi fet o no hagi estat contestat o que a criteri del 
tribunal mereixi la qualificació de 0 punts comporta 
l’eliminació de l’aspirant. 

7.3.5. Si en una mateixa jornada tenen lloc diversos 
exercicis eliminatoris, el tribunal, en el cas dels aspi
rants que no superin algun dels exercicis i que, doncs, 
restin exclosos del procés selectiu, no n’ha d’avaluar els 
exercicis posteriors. 

7.3.6. Prova teòrica. 

7.3.6.1. La prova teòrica consisteix en quatre exercicis, 
repartits en un primer bloc per als exercicis primer i 
segon i un segon bloc per als exercicis tercer i quart. Els 
dos blocs seran de tres hores cadascun, com a màxim. 

7.3.6.2. El primer exercici consisteix a desenvolupar un 
tema extret per sorteig del temari A de l’annex. 

7.3.6.3. El segon exercici consisteix a desenvolupar un 
tema extret per sorteig del temari B de l’annex. 

7.3.6.4. El tercer exercici consisteix a desenvolupar un 
tema extret per sorteig del temari C de l’annex. 

7.3.6.5. El quart exercici consisteix a desenvolupar un 
tema escollit lliurement per l’aspirant d’entre dos temes 
extrets per sorteig dels temaris de l’annex, un dels quals 
extret del temari B i l’altre extret del temari C. 

7.3.6.6. Per a qualificar cada exercici de la prova teòri
ca, el tribunal ha de tenir en compte: 1) el nivell de co
neixement de la matèria que demostra l’exercici; 2) l’e
conomia expositiva, la capacitat de sistematització i la 
coherència del discurs; 3) la correcció lingüística. 

7.3.6.7. Cada exercici de la prova teòrica pot puntuar 
fins a 10 punts i per a superar la prova cal haver obtin
gut, entre tots quatre exercicis, 20 punts com a mínim. 

7.3.6.8. Les qualificacions dels quatre exercicis de la 
prova teòrica i la relació d’opositors que l’han supera
da s’han de fer públiques en els termes que estableix la 
base 1.4, juntament amb la convocatòria del primer 
exercici de la prova pràctica, amb una antelació míni
ma de cinc dies. 

7.3.7. Prova pràctica. 

7.3.7.1. Primer exercici. 

7.3.7.1.1. El primer exercici de la prova pràctica consis
teix en la revisió tecnicolingüística d’un text normatiu, 
d’acord amb els criteris a què es refereix la base 7.3.2. 

7.3.7.1.2. El temps màxim per a la realització del pri
mer exercici de la prova pràctica és de cinc hores. 

7.3.7.1.3. El tribunal, si ho creu convenient, pot convo
car els aspirants, amb una antelació mínima de cinc 
dies, a una entrevista sobre aquest primer exercici de la 
prova pràctica. 

7.3.7.1.4. Per a qualificar aquest primer exercici de la 
prova pràctica, el tribunal ha de tenir en compte: 1) la 
correcció del text resultant en els aspectes ortogràfic, 
morfològic, sintàctic, lèxic i semàntic; 2) la precisió en 
l’ús de la terminologia jurídica i tècnica continguda en 
el text resultant; 3) l’economia, la claredat, l’exactitud 
i la coherència del text resultant en tant que discurs 
normatiu; 4) la pertinència de les correccions fetes, 
d’acord amb les instruccions lliurades als aspirants; 5) la 
pertinència de les justificacions, si n’hi ha; 6) si hi ha 
entrevista, la claredat expositiva i la capacitat d’argu
mentació de les propostes de correcció formulades. 

7.3.7.1.5. Aquest primer exercici de la prova pràctica 
pot puntuar fins a 30 punts i per a passar-lo cal haver 
obtingut com a mínim 15 punts. 

7.3.7.1.6. La qualificació del primer exercici de la pro-
va pràctica i la relació d’opositors que l’han superat 
s’han de fer públiques en els termes que estableix la 
base 1.4, amb una antelació mínima de tres dies, junta
ment amb la convocatòria del següent o següents exer
cicis de la prova pràctica, que es podran dur a terme el 
mateix dia o en dies diferents. 

7.3.7.2. Segon exercici. 

7.3.7.2.1. El segon exercici de la prova pràctica cons
ta de dues parts. 

7.3.7.2.2. La primera part del segon exercici de la prova 
pràctica consisteix en la traducció del català al castellà 
d’un text normatiu, d’acord amb els criteris a què es 
refereix la base 7.3.2. 

7.3.7.2.3. La segona part del segon exercici de la pro-
va pràctica consisteix en la revisió, d’acord amb els cri
teris a què es refereix la base 7.3.2, de la traducció d’un 
text al català des de l’idioma pel qual cada aspirant hagi 
optat –entre alemany, anglès, francès o italià– en la 
sol·licitud de participació a què es refereix la base 3.2. 

7.3.7.2.4. El temps màxim per a la realització del segon 
exercici de la prova pràctica és de dues hores i mitja. 

7.3.7.2.5. Per a qualificar aquest segon exercici de la 
prova pràctica, el tribunal ha de tenir en compte: 1) 
l’exactitud i la fidelitat de la traducció; 2) l’adequació al 
llenguatge i a l’estil propi del text de què es tracti, 
d’acord amb les instruccions lliurades als aspirants; 3) la 
correcció lingüística del text. 

7.3.7.2.6. La primera part d’aquest exercici pot puntu
ar fins a 10 punts i per a passar-la cal haver obtingut 5 
punts com a mínim. La segona part de l’exercici pot 
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puntuar fins a 5 punts; la qualificació de 0 punts com
porta l’eliminació de l’aspirant. 

7.3.7.3. Tercer exercici. 

7.3.7.3.1. El tercer exercici de la prova pràctica consis
teix en la verificació i l’establiment definitiu del text de 
la transcripció d’un discurs oral d’acord amb els crite
ris a què es refereix la base 7.3.2. 

7.3.7.3.2. El temps màxim per a la realització del tercer 
exercici de la prova pràctica és d’una hora i mitja. 

7.3.7.3.3. Per a qualificar aquest exercici, el tribunal ha 
de tenir en compte: 1) l’ajustament del text resultant a 
la realitat del discurs oral corresponent; 2) la pertinèn
cia de les correccions fetes, d’acord amb les instrucci
ons lliurades als aspirants. 

7.3.7.3.4. Aquest exercici pot puntuar fins a 10 punts i 
per a passar-lo cal haver obtingut 5 punts com a mínim. 

7.3.8. Les qualificacions dels exercicis segon i tercer de 
la prova pràctica s’han de fer públiques en els termes 
que estableix la base 1.4. 

8. PROPOSTA DE NOMENAMENT 

8.1. Juntament amb el resultat de l’últim exercici de la 
prova pràctica, el tribunal qualificador ha de fer públi
ca la puntuació total obtinguda pels aspirants que han 
superat tots els exercicis, que s’ha de determinar su
mant els resultats de la fase de concurs i els de la fase 
d’oposició. En cas d’empat en la puntuació total, l’or
dre s’ha d’establir a favor de l’aspirant que hagi obtin
gut la puntuació global més alta en la fase d’oposició. 
Si persisteix l’empat, s’ha de resoldre a favor de l’aspi
rant que hagi obtingut la puntuació global més alta en 
la prova pràctica. Si encara persisteix, s’ha de decidir a 
favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació glo
bal més alta en el primer exercici de la prova pràctica. 

8.2. D’acord amb el nombre de places convocades, i de 
conformitat amb l’ordre que estableix la base 8.1, el 
tribunal ha de determinar els aspirants que han superat 
el procés selectiu i n’ha de proposar a la Mesa del Par
lament el nomenament com a funcionaris del cos de 
lingüistes del Parlament de Catalunya. 

8.3. La proposta del tribunal s’ha de fer pública en els 
termes que estableix la base 1.4. 

9. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

9.1. Els aspirants que hagin estat objecte de la proposta 
de nomenament com a funcionaris del Cos de Lingüistes 
del Parlament de Catalunya han de presentar a la Direc
ció de Govern Interior del Parlament, en el termini de 
vint dies naturals a comptar de la data de publicació de 
la proposta, la documentació següent: 

a) L’original o una fotocòpia confrontada del títol exi
git com a condició per la base 2.1.c, o bé l’original o 
una fotocòpia confrontada del resguard acreditatiu 
d’haver-ne satisfet els drets d’expedició. 

b) Un certificat mèdic oficial que acrediti que complei
xen la condició fixada per la base 2.1.d, expedit dins els 
tres mesos anteriors a la presentació. 
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c) Una declaració que compleixen la condició fixada 
per la base 2.1.e. 

d) Els aspirants que tinguin reconeguda la condició le
gal de disminuïts i que no ho hagin acreditat als efec
tes del que estableix la base 3.4, un certificat expedit 
per l’equip multiprofessional de valoració, o per l’òr
gan tècnic competent, en els termes que estableix el 
Decret 66/1999, del 9 de març. El dictamen ha d’espe
cificar el tipus d’adaptació funcional necessària, si s’es
cau, per al compliment de les tasques pròpies del lloc 
de treball. 

e) Una declaració que no estan inclosos en cap dels 
supòsits d’incompatibilitat que estableix la legislació 
vigent o, altrament, una declaració que sol·licitaran 
l’autorització de compatibilitat o que exerciran l’opció 
que estableix l’article 10 de la Llei 21/1987, del 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat. 

9.2. Els aspirants proposats que no presentin la docu
mentació requerida –llevat que es tracti d’un cas de 
força major, que ha d’ésser degudament comprovat i 
valorat per l’autoritat convocant–, que la presentin amb 
algun defecte que n’impedeixi el nomenament o que no 
compleixin les condicions i els requisits exigits no po
den ésser nomenats funcionaris del Cos de Lingüistes 
del Parlament de Catalunya. En aquest cas, sens perju
dici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en 
cas de falsedat, resten anul·lades llurs actuacions en el 
procés selectiu, del qual resten exclosos, i perden tots 
els drets en la convocatòria. 

9.3. En el supòsit a què es refereix la base 9.2, passa a 
ésser objecte de la proposta de nomenament l’aspirant 
que, d’acord amb la base 8.1, segueixi en puntuació la 
persona exclosa del procés selectiu. La nova proposta 
de nomenament s’ha de publicar en el BOPC i s’ha de 
notificar a la persona interessada perquè compleixi el 
tràmit establert per la base 9.1. 

10. NOMENAMENT 

10.1. Un cop comprovada la conformitat de tots els do
cuments presentats, la Direcció de Govern Interior ha 
d’elevar a la Mesa del Parlament la proposta formula-
da pel tribunal qualificador, perquè la Mesa acordi el 
nomenament corresponent. L’acord de nomenament ha 
d’ésser publicat en el BOPC i en el DOGC. D’acord 
amb l’article 50 dels Estatuts del règim i el govern in
teriors del Parlament de Catalunya, la persona nomena
da disposa d’un període de trenta dies hàbils, a comp
tar de l’endemà de la publicació de l’acord en el BOPC, 
per a prendre possessió de la plaça. 

10.2. La manca de presa de possessió d’una plaça en el 
termini establert, llevat que es tracti d’un cas de força 
major, que ha d’ésser degudament comprovat i valorat 
per l’Administració, comporta la pèrdua de tots els 
drets d’accés a la condició de funcionari o funcionària 
de la persona nomenada. En aquest cas, passa a ésser 
objecte de proposta de nomenament l’aspirant que, 
d’acord amb la base 8.1, la segueixi en puntuació. La 
nova proposta de nomenament s’ha de publicar en el 
BOPC i s’ha de notificar a la persona interessada per
què compleixi el tràmit establert per la base 9.1. 
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11. RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS 

11.1. Contra aquestes bases i contra les resolucions de
finitives de l’òrgan convocant, els interessats poden 
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la 
Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la publicació o la notificació, o bé di
rectament un recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació. 

11.2. Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador 
i de la Direcció de Govern Interior del Parlament que 
decideixin directament o indirectament el fons de l’as
sumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el 
procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici ir
reparable a drets o interessos legítims, els interessats 
poden interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del 
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende
mà d’haver estat publicats en el tauler d’anuncis del 
Parlament. 

11.3. Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador 
no inclosos en la base 11.2, els aspirants poden formu
lar al llarg del procés selectiu totes les al·legacions que 
estimin pertinents, perquè siguin considerades pel tri
bunal en el moment de fer-se pública la puntuació final 
del procés selectiu. 

Palau del Parlament, 13 de juny de 2007 

Imma Folchi i Bonafonte 
Secretària general 

ANNEX 

TEMARI A 

1. La Unió Europea: configuració; els tractats origina
ris i de modificació. Les llibertats bàsiques comunità
ries. 

2. Les institucions comunitàries: el Consell, la Comis
sió, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el 
Tribunal de Comptes. 

3. La regulació del multilingüisme a la Unió Europea. 
Els usos lingüístics a les institucions comunitàries. 
L’estatus del català a la Unió Europea. 

4. Les fonts del dret en l’ordenament comunitari, esta
tal i autonòmic. La llei: concepte i classes; lleis orgà
niques i lleis ordinàries; les disposicions del Govern 
amb força de llei. El reglament administratiu. La nor
mativa comunitària: tractats, reglaments i directives. 

5. La Constitució espanyola del 1978: estructura i con
tingut bàsic; els drets fonamentals i les llibertats públi
ques. 

6. La Corona en el sistema constitucional espanyol. Les 
Corts Generals: estructura i funcions; el Senat com a 
cambra de representació territorial. El Govern de l’Es
tat: composició i funcions. L’Administració de l’Estat. 

7. El Tribunal Constitucional: naturalesa, organització 
i funcions; els procediments davant el Tribunal Cons
titucional. Altres òrgans de rellevància constitucional: 
el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes i el Con
sell d’Estat. 

8. El poder judicial: principis i funcions. El poder judi
cial a Espanya: el Consell General del Poder Judicial; el 
Ministeri Fiscal; el Tribunal Suprem. El poder judicial 
a Catalunya: el Tribunal Superior de Justícia de Catalu
nya; el fiscal o la fiscal superior; el Consell de Justícia 
de Catalunya. El règim juridicolingüístic de l’Adminis
tració de justícia a Catalunya. 

9. L’organització territorial de l’Estat: els ens que inte
gren l’Administració local; les relacions entre les enti
tats locals i les administracions territorials superiors. 
L’organització territorial de Catalunya: el govern local; 
tipologia i competències dels ens locals. 

10. El referèndum, la iniciativa legislativa popular i altres 
formes de democràcia directa i de democràcia partici
pativa. Els partits polítics com a instrument de parti
cipació. 

11. L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006: pro
cés d’elaboració; estructura; contingut del títol prelimi
nar. 

12. L’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006: drets 
i deures; principis rectors; sistema de distribució de 
competències. 

13. El règim jurídic del català i de l’occità a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya del 2006: els conceptes de 
llengua oficial i llengua pròpia; el dret d’opció lingüís
tica; drets i deures lingüístics. L’estatus del català a 
Catalunya i a l’Estat espanyol. 

14. El Parlament de Catalunya: composició i elecció. 
L’estatut dels diputats. El Reglament del Parlament de 
Catalunya: naturalesa. 

15. El president o presidenta del Parlament; la Mesa; la 
Junta de Portaveus; el Ple; la Diputació Permanent; els 
grups parlamentaris. 

16. Les comissions parlamentàries: tipologia i funcions. 
Les ponències. Els grups de treball. Les subcomissions. 
Els intergrups parlamentaris. 

17. Funcionament del Parlament: les sessions; els de
bats; les votacions; la publicitat del treball parlamentari. 
Les publicacions oficials. 

18. El procediment legislatiu: iniciativa, tramitació i 
aprovació de les lleis. 

19. Procediments legislatius especials: lleis de desenvo
lupament bàsic de l’Estatut; lleis dels pressupostos de 
la Generalitat; competència legislativa plena en comis
sió; lectura única; procediment d’urgència. 

20. La investidura del president o presidenta de la Ge
neralitat; la moció de censura; la qüestió de confiança. 
Les interpel·lacions i les preguntes. Les propostes de 
resolució i les mocions. Els debats generals; les compa
reixences; les sessions informatives. 

21. El president o presidenta de la Generalitat: estatut 
personal. El Govern: organització i funcions. Les rela
cions entre el Parlament i el Govern. 

22. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic 
de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya. 
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23. L’organització administrativa de la Generalitat. Els 
òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de 
l’Administració de la Generalitat. Els departaments i 
organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els 
consorcis i les fundacions. 

24. L’acte administratiu: concepte; caràcter; elements. 
Els recursos administratius: principis generals i classes 
de recursos. 

25. El procediment administratiu: concepte, principis 
generals i fases. La notificació i la publicació dels ac
tes administratius. 

26. La contractació administrativa: concepte i fonts; 
principis bàsics; classificació dels contractes i règim 
jurídic. 

27. L’Administració parlamentària: l’estructura orgàni
ca general; l’estructura i l’organització dels serveis lin
güístics; les funcions d’assessorament lingüístic. 

28. La funció pública parlamentària: els Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya. 
Els funcionaris del Parlament: situacions administrati
ves; drets i deures; règim disciplinari; responsabilitat. 

TEMARI B 

1. La fixació de la norma lingüística: el concepte de 
norma; els límits de la prescripció normativa; les difi
cultats de definir la «correcció» lingüística; les impli
cacions de la transgressió lingüística. La planificació 
del corpus lingüístic. L’autoritat lingüística de l’Insti
tut d’Estudis Catalans. 

2. El paper de Fabra en la sistematització descriptiva i 
prescriptiva del català. Altres aportacions essencials en 
el terreny de la gramàtica descriptiva, des de la reforma 
fabriana fins al dia d’avui. 

3. La tasca lexicogràfica de l’Institut d’Estudis Cata
lans. Obres bàsiques de la lexicografia catalana. Altres 
aportacions lexicogràfiques. Les noves tecnologies com 
a eina de consulta i de recerca lexicogràfiques. 

4. El concepte de variació lingüística. La variació fun
cional. Registres i estils. Relacions entre llengua oral i 
llengua escrita. L’adequació del text al context. 

5. Concepció de l’estàndard. L’estàndard com a varie
tat supradialectal. Estàndard i registres. 

6. El concepte d’enunciació lingüística i les funcions 
del llenguatge. El paper del context en la interpretació 
d’un enunciat: referència, pressuposició i implicació. 
La dixi. La modalització en el procés enunciatiu; mar
ques de modalitat en textos periodístics; marques de 
modalitat en textos normatius. Estil directe i estil indi
recte en el discurs oratori. 

7. L’anàlisi del discurs i la interpretabilitat del text. El 
text com a representació del discurs: textos dits i textos 
escrits. La transcripció del discurs oratori. Variables 
funcionals, figures retòriques i altres recursos lingüís
tics en l’oratòria parlamentària. El tractament dels ele
ments paralingüístics en la transcripció del discurs oral. 

8. L’estil periodístic: definició; característiques. Tipolo
gia dels gèneres periodístics. Els comunicats de prem
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sa: estructura, estil i convencions; l’especificitat dels 
comunicats difosos per Internet. 

9. El llenguatge juridicoadministratiu: definició i carac
terístiques. L’estandardització del llenguatge juridico
administratiu en català. El llenguatge legislatiu: espe
cificitats dins el llenguatge juridicoadministratiu. 

10. La jurilingüística. Principis que asseguren la quali
tat tècnica juridicolingüística del discurs normatiu. 
Valors principals que defineixen l’estil dels textos nor
matius. 

11. Els usos discriminatoris del llenguatge. El concepte 
d’universalitat. L’equiparació dona-home en la llengua 
formal: propostes de sistematització. 

12. Estructura de les lleis. La macroestructura: la part 
expositiva i la part dispositiva. La microestructura: les 
estructures enunciatives. La intitulació. La datació. 
Convencions tipogràfiques. 

13. La traducció juridicoadministrativa. La traducció 
legislativa. Recursos informàtics i eines de consulta per 
a la traducció. L’automatització de la traducció. 

TEMARI C 

1. Semàntica del mot. Sinonímia, homonímia, polisè
mia i altres relacions semàntiques entre mots. Implica
cions en la selecció dels elements lèxics segons els re
gistres d’ús lingüístic. Sentit recte i sentit figurat en els 
textos normatius i en els discursos oratoris. 

2. Els manlleus: tractament i criteris d’acceptabilitat en 
els textos parlamentaris. Els neologismes: aspectes lin
güístics, pragmàtics i sociològics de la normalització de 
nous termes. La normalització terminològica en català. 
Les noves tecnologies al servei de la consulta i la recer
ca lingüístiques. 

3. L’estudi de l’onomàstica catalana: obres de referèn
cia. Criteris en la fixació dels topònims catalans. Crite
ris d’ús de topònims i antropònims en els textos de 
l’Administració. Els exotopònims: criteris de traducti
bilitat; la transliteració i la transcripció de topònims i 
antropònims de llengües d’alfabet no llatí. 

4. La derivació, la composició, la truncació, la sin
tagmació i els altres processos de formació de mots en 
la llengua comuna i en els llenguatges d’especialitat: 
descripció de cada procés; dificultats de delimitació; 
regles per a la formació correcta dels nous mots. 

5. L’ús nominal d’infinitius, l’ús de deverbals i altres 
processos de nominalització, especialment en el llen
guatge juridicoadministratiu. Les frases nominals, es
pecialment en llenguatge periodístic. 

6. La concordança del participi, els usos del gerundi i 
l’ús de perífrasis verbals en textos juridicoadministra
tius i en textos periodístics. 

7. El futur i la modalitat. L’ús dels temps i els modes 
verbals en els textos normatius. 

8. Els pronoms clítics: funcions; usos redundants amb 
els relatius. Els relatius analítics. Aplicació específica 
a la transcripció de la llengua oral parlamentària i als 
enunciats de caràcter jurídic. 
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9. Els connectors textuals en el llenguatge juridico
administratiu. Els connectors textuals en el llenguatge 
periodístic. El tractament dels connectors textuals en la 
transcripció del discurs oratori. 

10. Anàfora i coreferència. Ordre dels mots i dislocació. 
Substitució i el·lipsi. Tractament d’aquests fenòmens en 
el llenguatge periodístic i en el llenguatge jurídic. 

11. L’expressió de la passivitat i la impersonalització. 
L’oració pronominal de subjecte inespecífic: casuística 
i tractament en els textos parlamentaris. 

12. El tractament de les construccions causals i les 
construccions finals en els textos parlamentaris, amb 
una referència especial a l’ús de «per» i «per a» davant 
d’infinitiu. 
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