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S
1.
1.01.
1.01.01.

U

TRAMITACIONS CLOSES AMB
TEXT APROVAT O CLOSES EN LA
FORMULACIÓ
Lleis i altres normes
Lleis

Llei de mesures fiscals i financeres
(tram. 200-00019/08). Correcció d’errades de publi
p. 3
cació (BOPC 99).
3.
3.01.
3.01.01.

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

Projecte de llei de contractes de con
reu (tram. 200-00006/08). Pròrroga del termini de
p. 3
presentació d’esmenes a l’articulat.
Projecte de llei del Consell de la Cultu
ra i de les Arts de Catalunya (tram. 200-00010/08).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a
p. 3
l’articulat.
Projecte de llei de finançament de les
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons
sobre la disposició del rebuig dels residus (tram.
200-00024/08). Tramitació pel procediment d’urgèn
p. 4
cia.
Projecte de llei de modificació de la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
(tram. 200-00025/08). Tramitació pel procediment
p. 4
d’urgència.
Projecte de llei de modificació de la Llei
10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Gene
ralitat - Mossos d’Esquadra, en relació amb el per
sonal facultatiu i tècnic del Cos de Mossos d’Esqua
dra (tram. 200-00027/08). Termini de presentació
p. 4
d’esmenes a la totalitat.
3.10.
3.10.25.

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

M

A

R

I

Proposta de resolució sobre la presi
dència de la Generalitat en funcions pel conseller de
la Vicepresidència (tram. 250-00318/08). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 5
Proposta de resolució sobre el cessa
ment del director de la revista Cultura (tram. 250
00319/08). Tramesa a la Comissió. Termini de pre
p. 6
sentació d’esmenes.
Proposta de resolució sobre la inclusió
de representació ciutadana en el Centre de Coor
dinació d’Operacions Ferroviàries de Renfe (tram.
250-00320/08). Tramesa a la Comissió. Termini de
p. 6
presentació d’esmenes.
Proposta de resolució sobre la politit
zació del partit de futbol entre Catalunya i els Estats
Units (tram. 250-00321/08). Tramesa a la Comissió.
p. 6
Termini de presentació d’esmenes.
Proposta de resolució sobre l’aixeca
ment de les barreres dels peatges per causes ex
cepcionals (tram. 250-00322/08). Tramesa a la Co
p. 6
missió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposta de resolució sobre l’aixeca
ment de les barreres dels peatges en situacions ex
cepcionals (tram. 250-00323/08). Tramesa a la Co
p. 7
missió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposta de resolució sobre el projecte
de creació del Campus de l’Enginyeria Industrial i la
Innovació al Besòs (tram. 250-00324/08). Tramesa a
p. 7
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes.
Proposta de resolució sobre la plata
forma del corredor ferroviari de mercaderies i alta
velocitat pel litoral mediterrani (tram. 250-00325/08).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
p. 7
menes.

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de l’horari del consultori de Caldes de Malavella
(Selva) (tram. 250-00267/08). Esmenes presentap. 4
des.

Proposta de resolució sobre l’organit
zació de cursos gratuïts de català per a aspirants al
Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250-00326/08).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
p. 7
menes.

Proposta de resolució sobre la remesa
al Parlament d’informes trimestrals relatius a les ac
tuacions previstes en el Pla d’infraestructures i equi
paments sanitaris (tram. 250-00278/08). Esmenes
p. 5
presentades.

Proposta de resolució sobre la pre
sència obligada de la bandera espanyola a la façana
de l’Oficina de la Generalitat a París (tram. 250
00327/08). Tramesa a la Comissió. Termini de pre
p. 8
sentació d’esmenes.

Proposta de resolució sobre el magat
zem temporal centralitzat de residus nuclears (tram.
p. 5
250-00289/08). Canvi de Comissió tramitadora.

Proposta de resolució sobre l’avança
ment del període de preinscripció als centres edu
p. 8
catius (tram. 250-00328/08). Presentació.
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Proposta de resolució sobre la plaga
de conills a l’Alt Camp (tram. 250-00329/08). Pre
sentació.
3.10.30.

Debats generals

Debat sobre l'orientació política gene
ral del Govern (tram. 255-00002/08). Propostes de
resolució presentades pels grups parlamentaris.
Propostes transaccionals presentades pels grups
parlamentaris.
3.20.

p. 8

4.53.
4.53.05.
p. 9

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els crite
ris per a impartir l’assignatura «Educació per a la
ciutadania» (tram. 300-00066/08). Presentació.

p. 29

Interpel·lació al Govern sobre els ins
truments de cooperació local (tram. 300-00067/08).
Presentació.

p. 29

Interpel·lació al Govern sobre l’orienta
ció del sistema sanitari català (tram. 300-00068/08).
Presentació.

p. 30

Interpel·lació al Govern sobre l’agricul
tura (tram. 300-00069/08). Presentació.

p. 30

Interpel·lació al Govern sobre la creació de places de llars d’infants (tram. 300-00070/
08). Presentació.
4.
4.45.
4.45.02.

Control de compliment de la Resolució
39/VIII, per la qual s’aproven tres informes de fisca
lització (tram. 290-00024/08). Sol·licitud de pròrro
ga. Pròrroga del termini per a retre comptes.

p. 30

p. 34

Sessió informativa de la Comissió
d’Educació i Universitats amb el conseller d’Educa
ció sobre l’inici del curs escolar 2007-2008 (tram.
355-00048/08). Sol·licitud i tramesa a la Comissió.

p. 34

Activitat parlamentària
Convocatòries

Sessió plenària núm. 21, convocada
per al dia 3 d’octubre de 2007
4.70.

p. 31

Composició del Ple del Parlament
(tram. 396-00001/08). Accés al ple exercici de la
condició de parlamentari.

Informe del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre l’observança del pluralisme en la
televisió i la ràdio corresponent al juny del 2007
(tram. 337-00021/08). Presentació.

p. 31

4.85.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (tram. 399-00001/08).
Adscripció de diputats.
Composició del Grup Parlamentari So
cialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 399-00004/08).
Adscripció de diputats.
4.50.
4.50.01.

4.70.10.

p. 31

p. 31

Compliment de resolucions i de
mocions
Compliment de resolucions

Control de compliment de la Resolució
21/VIII, sobre la modificació del Decret 135/1995,
del 24 de març, de desenvolupament de la Llei 20/
1991, del 25 de novembre, de promoció de l’acces
sibilitat i supressió de barreres arquitectòniques,
per a afavorir que les persones amb disminucions
psíquiques puguin accedir a un habitatge compar
tit (tram. 290-00006/08). Informe relatiu al compli
ment de la Resolució.

p. 36

Càrrecs i personal

Concurs-oposició lliure per a proveir
una plaça de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del
Parlament de Catalunya (tram. 501-00017/07). Con
vocatòria de la primera prova.
4.95.

p. 35

Règim interior
Pressupost del Parlament

Projecte de pressupost del Parlament
per al 2008 (tram. 230-00003/08). Dictamen.
4.90.10.

p. 35

Sindicatura de Comptes

Resolució de 17 de setembre, per la
qual s’amplia el nombre de places convocades en
el procés selectiu per a la provisió de tres places
d’auxiliar administratiu/iva del grup D de titulació de
la Sindicatura de Comptes de Catalunya
4.90.
4.90.05.

p. 34

Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern, i d’altres
òrgans
Altres comunicacions

Composició del Ple del Parlament
(tram. 396-00001/08). Accés al ple exercici de la
condició de parlamentària.

4.45.25.

p. 34

Sessions informatives i comparei
xences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió so
bre els Drets de les Dones amb la consellera de
Treball sobre les actuacions d’aquest departament
en matèria d’igualtat en l’àmbit laboral (tram. 355
00047/08). Sol·licitud i tramesa a la Comissió.

4.55.
4.55.15.

INFORMACIÓ
Composició dels òrgans de la cam
bra
Ple del Parlament

Sessions informatives i comparei
xences
Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de la Cambra de Comerç Gai i Lèsbica
Internacional davant la Comissió de Treball, Indús
tria, Comerç i Turisme perquè informi de les propos
tes d’aquesta entitat (tram. 356-00156/08). Sol·li
citud.
4.53.10.

p. 33

p. 39

Altres informacions

Credencial de la diputada Maria Tere
sa Estruch Mestres.

p. 39

p. 32

Credencial del diputat Josep Llobet

SUMARI

Navarro.

Control de compliment de la Resolució
22/VIII, sobre l’atenció de les persones amb que
quesa (tram. 290-00007/08). Informe relatiu al com
pliment de la Resolució.

p. 32

Control de compliment de la Resolució
33/VIII, sobre l’adaptació dels serveis d’atenció pri
mària de Parets del Vallès (Vallès Oriental) a les
necessitats assistencials de la població (tram. 290
00018/08). Informe relatiu al compliment de la Re
solució.

p. 33

p. 39
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1.

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT
APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01.

LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01.

LLEIS

Llei de mesures fiscals i financeres

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

Tram. 200-00019/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC
99)

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

A l’article 10, apartat 5.

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi i Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14716 i 14885).

On diu:

Pròrroga: 1 dia hàbil; i última.

«5. Es modifiquen els articles 389 a 395 del capítol VII
del títol XIV de la Llei 15/1997, que resten redactats de
la manera següent:»

Finiment del termini: 27.09.2007; 9:30 hores.

En el BOPC 99, a la pàgina 393.

Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

Ha de dir:
«5. Es modifiquen els articles 389 a 393 del capítol VII
del títol XIV de la Llei 15/1997, que resten redactats de
la manera següent:»

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14885).
Pròrroga: 1 dia hàbil; i última.
Finiment del termini: 27.09.2007; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

1.01.01.
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Projecte de llei de finançament de les
infraestructures de gestió dels residus
i dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus

Projecte de llei de modificació de la
Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Po
licia de la Generalitat - Mossos d’Es
quadra, en relació amb el personal fa
cultatiu i tècnic del Cos de Mossos
d’Esquadra

Tram. 200-00024/08

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca
talunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14844).
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari, a partir de la presentació d’esme
nes a la totalitat.

Tram. 200-00027/08

Termini de presentació d’esmenes a la
totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 02.10.2007 al 16.10.2007).
Finiment del termini: 17.10.2007; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 25.09.2007.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 25.09.2007.

Projecte de llei de modificació de la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Tram. 200-00025/08

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de l’horari del consultori de Caldes
de Malavella (Selva)

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca
talunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14845).
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari, a partir de la presentació d’esme
nes a la totalitat.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 25.09.2007.

Tram. 250-00267/08

Esmenes presentades
Reg. 14402 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS,
26.09.2007

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP
PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 14402)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat que, si es dóna el creixement demogràfic pre
vist d’acord als escenaris del Mapa Sanitari i de Salut
Pública en el cas del Gironès-Pla de l’Estany-Selva
Interior i concretament per l’ABS de Cassà de la Sel
va; acordi amb els ajuntaments afectats la possible
reordenació de les àrees bàsiques amb la configuració
més adequada per les necessitats assistencials de la
zona.»
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposta de resolució sobre la remesa
al Parlament d’informes trimestrals
relatius a les actuacions previstes en
el Pla d’infraestructures i equipaments
sanitaris

Proposta de resolució sobre el magat
zem temporal centralitzat de residus
nuclears

Tram. 250-00278/08

Canvi de Comissió tramitadora

Esmenes presentades
Reg. 14105 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS,
26.09.2007

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP
PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 14105)

Tram. 250-00289/08

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14831).
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 25.09.2007.

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

Proposta de resolució sobre la presi
dència de la Generalitat en funcions
pel conseller de la Vicepresidència

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat per tal que continuï fent difusió semestral de
la informació relativa a les actuacions previstes en el
pla d’infraestructures a través de la pàgina web del
Departament de Salut/CatSalut.

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

1

La difusió es farà als mesos de setembre i febrer, amb
els talls d’informació corresponents al primer semes
tre i al tancament de l’any.
L’informe de situació inclourà: un resum de l’estat
d’execució del pa d’inversions en equipaments de sa
lut (Horitzó 2012), amb indicadors de seguiment glo
bal i per a les diferents fases i informació de detall, on
es relacionaran: les noves actuacions incorporades al
pla d’execució d’inversions, les actuacions que han fi
nalitzat i estan disponibles i les novetats referides a
l’estat de situació de la tramitació de les actuacions.»

Tram. 250-00318/08

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 25.09.2007.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.10.2007 al 10.10.2007).
Finiment del termini: 11.10.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposta de resolució sobre el cessa
ment del director de la revista Cultura
Tram. 250-00319/08

Proposta de resolució sobre la politit
zació del partit de futbol entre Cata
lunya i els Estats Units
Tram. 250-00321/08

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 25.09.2007.

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 25.09.2007.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.10.2007 al 10.10.2007).
Finiment del termini: 11.10.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

Termini: 7 dies hàbils (del 02.10.2007 al 10.10.2007).
Finiment del termini: 11.10.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

Proposta de resolució sobre la inclu
sió de representació ciutadana en el
Centre de Coordinació d’Operacions
Ferroviàries de Renfe

Proposta de resolució sobre l’aixeca
ment de les barreres dels peatges per
causes excepcionals

Tram. 250-00320/08

Tram. 250-00322/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 25.09.2007.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 25.09.2007.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.10.2007 al 10.10.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 02.10.2007 al 10.10.2007).

Finiment del termini: 11.10.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 11.10.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposta de resolució sobre l’aixeca
ment de les barreres dels peatges en
situacions excepcionals
Tram. 250-00323/08

Proposta de resolució sobre la plata
forma del corredor ferroviari de merca
deries i alta velocitat pel litoral medi
terrani
Tram. 250-00325/08

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 25.09.2007.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 25.09.2007.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.10.2007 al 10.10.2007).
Finiment del termini: 11.10.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

Termini: 7 dies hàbils (del 02.10.2007 al 10.10.2007).
Finiment del termini: 11.10.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

Proposta de resolució sobre el projec
te de creació del Campus de l’Enginye
ria Industrial i la Innovació al Besòs
Tram. 250-00324/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 25.09.2007.

Proposta de resolució sobre l’organit
zació de cursos gratuïts de català per
a aspirants al Cos de Mossos d’Esqua
dra
Tram. 250-00326/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 25.09.2007.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.10.2007 al 10.10.2007).
Finiment del termini: 11.10.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

Termini: 7 dies hàbils (del 02.10.2007 al 10.10.2007).
Finiment del termini: 11.10.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Proposta de resolució sobre la presèn
cia obligada de la bandera espanyola a
la façana de l’Oficina de la Generalitat
a París
Tram. 250-00327/08

– Avançar el període del procés de preinscripció als
centres educatius de Catalunya per tal de que l’Admi
nistració pugui planificar amb més temps i en virtut de
la demanda dels pares, el nou curs escolar.
Palau del Parlament, 14 de setembre de 2007
Carina Mejías Sánchez

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 25.09.2007.

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

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.10.2007 al 10.10.2007).
Finiment del termini: 11.10.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 25.09.2007.

Reg. 14790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 25.09.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, Joan Bertomeu i
Bertomeu, Diputat del Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presen
ten la següent proposta de resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 14703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 25.09.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposta de resolució:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Tal i com està previst actualment el sistema educatiu, el
període de preinscripció als centres escolars es realitza
al mes d’abril, sent el mes de maig quan comencen les
matriculacions.

En els darrers mesos, s’ha detectat un increment desme
surat de conills a la comarca de l’Alt Camp. En concret,
es manifest aquest augment de conills als municipis de
Alió, Bràfim, Nulles, Puigpelat, Vallmoll, Vilabella i Vila
rodona.
Aquesta plaga està produint greus danys a tota classe de
cultius en els termes municipals esmentats.
Els danys quantificats, fan perillar tant a la collita
d’aquest anys com a la supervivència de les plantes,
amb el perjudici econòmic als pagesos.
Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent,
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Adoptar mesures extraordinàries pel control efectiu
de la plaga de conills que està afectant a diversos mu
nicipis de l’Alt Camp.
2. Elaborar un Informe que avaluï els danys provocats
per l’esmentada plaga.

Amb aquest mètode, és materialment impossible que la
necessària planificació educativa de l’administració res
pecti la voluntat dels pares ja que en el termini d’un
mes no es poden planificar les línies per curs, les ràtios
d’alumnes per aules i altres necessitats respectant la
voluntat dels pares.

3. declarar de «zona catastròfica» els terrenys afectats
per la plaga de conills.

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

Carina Mejías Sánchez

3.10.25.
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4. Crear ajudes i mesures extraordinàries pels pagesos
afectats.
Palau del Parlament, 18 de setembre de 2007
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3
El Parlament de Catalunya condemna de forma unànime
els atacs i les ofenses que es venen produint a Catalunya
per part de grups radicals contra els Reis d’Espanya.
3.10.30.

DEBATS GENERALS

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4
Debat sobre l'orientació política general
del Govern
Tram. 255-00002/08

Propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris
Reg. 15136 i 15143, 15138, 15139, 15141 / Ad
missió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2007

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES
PEL GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA (REG. 15136 I 15143)

A LA MESA DEL PARLAMENT
Carina Mejías i Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord
amb el que disposen els articles 132 i 133 del Regla
ment de la Cambra, presenta les següents Propostes de
Resolució subsegüents al Debat sobre l’Orientació Po
lítica General del Govern (N.T. 255-00002/08).
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2007
Carina Mejías i Sánchez
G P del PPC

El Parlament de Catalunya reprova el Conseller d’Inte
rior, Relacions Institucionals i Participació de la Gene
ralitat per la seva passivitat davant els continus episo
dis d’amenaces públiques i notòries adreçades a dirigents
de formacions polítiques catalanes.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 5
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries per tal de garantir que tots els ciu
tadans i ciutadanes de Catalunya, i les persones nouvin
gudes, puguin exercir amb plena llibertat el dret a uti
litzar les dues llengües oficials de Catalunya, en peu
d’igualtat i sense que existeixi cap discriminació per
raó de la llengua.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 6
El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar
la legislació vigent sobre política lingüística per tal de
suprimir qualsevol regulació de caràcter i contingut
sancionador que contingui.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 7
El Parlament de Catalunya insta el Govern a què, men
tre persisteixi l’ensenyament de l’assignatura de «Edu
cació per a la Ciutadania» i en tant no es determini amb
claredat els criteris acadèmics per a la seva impartició,
s’impulsi l’ensenyament dels drets i llibertats públiques
reconeguts al Títol I de la Constitució evitant ingerències
d’ordre ideològic i doctrinal que distorsionin o alterin la
seva autèntica regulació constitucional, i que enforteixi
l’àmbit familiar com a nucli bàsic de convivència.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 8

I. DEFENSA DE LES LLIBERTATS CIUTADANES

El Parlament de Catalunya insta el Govern a retirar dels
llibres de text qualsevol contingut tendent a normalit
zar fets o actituds delictives o antisocials.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que
el Govern de la Generalitat, alhora de determinar la
seva agenda política en les diferents àrees de gestió i
administració, prioritzi les línies d’actuació que cal dur
a terme prescindint dels diferents posicionaments indi
viduals que manifestin les formacions polítiques que
donen suport al Govern, tot evitant discrepàncies, man
ca de cohesió interna del Govern i paralització dels pro
jectes que convenen a l’interès general.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2
El Parlament de Catalunya manifesta el seu profund
respecte vers la decisió que en el seu moment adopti el
Tribunal Constitucional en pronunciar-se en relació als
diferents recursos d’inconstitucionalitat interposats
contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i insta el
Govern a acatar el contingut de les sentències que pro
nunciï sobre els articles impugnats, i tot en ares de pre
servar el principi constitucional de seguretat jurídica.

II. INFRAESTRUCTURES
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 9
El Parlament de Catalunya constata la ineficaç gestió de
la Ministra de Foment pel caos continu que pateixen les
infraestructures competència de l’Estat a Catalunya, i
que perjudica als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 10
El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, davant
el retard en la construcció de moltes infraestructures de
l’Estat a Catalunya, adopti les mesures necessàries davant
el Govern de l’Estat per tal d’accelerar l’execució
d’aquestes obres públiques, i en conseqüència, presenti
davant la Cambra un calendari detallat d’execució i fi
nalització d’aquestes.
A títol indicatiu merament indicatiu, aquestes infraestruc
tures que hom pot considerar pendents, són les següents:
3.10.30.
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– Tercer carril en la AP-7 - Tarragona
– Desdoblament N-340
– Desdoblament N-II:
• Tordera - Maçanet de La Selva
• Girona - Frontera francesa
• Medinyà - Bascara
– Millora de la N-II, tram Montgat - Tordera

ficació de l’impost de successions i donacions, en la
línia de reduir al màxim la càrrega tributària que pa
guen els subjectes passius d’aquest impost, prestant
especial atenció al règim de les transmissions «mortis
causa» entre cònjuges o entre pares i fills.
Tanmateix, en l’exercici de la capacitat normativa que
té reconeguda la Generalitat en l’àmbit fiscal, el Parla
ment de Catalunya insta el Govern a modificar el règim
de l’impost sobre el patrimoni, tot impulsant de forma
progressiva la seva supressió.

– Quart Cinturó
– Autovia de la Mediterrània A-7
• Castelló - Hospitalet de l’Infant
• Altafulla - Vilafranca del Penedès

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 13
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar,
en el termini màxim de tres mesos, el Projecte de llei de
subvencions.

• Almenar (límit amb Osca)

L’esmentat projecte ha de contenir el règim jurídic de
les subvencions que atorguen les administracions cata
lanes, el procediment per al seu atorgament, els instru
ments i mecanismes de control sobre la seva destinació,
els òrgans competents per tramitar-les i resoldre-les i
qualsevol altra extrem que garanteixi la màxima trans
parència en la gestió i atorgament de les subvencions.

• Rosselló - Almenar

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 14

• Lleida– Rosselló (enllaç A-2).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar
durant l’any 2008 el conjunt de mesures contingudes en
l’Acord per la Competitivitat i la Internacionalització
de l’Economia Catalana de 16 de febrer de 2005, enca
ra no implementades, i fer un balanç del seu grau de
compliment durant el primer trimestre de 2009.

• Millora de l’autovia Vilafranca - Vallirana
– Autovia Lleida - Frontera francesa (A-14)
• Lleida– Túnel de Vielha
• Túnel de Vielha - Frontera francesa

– Autovia Lleida - Osca
– Autovia Tarragona - Montblanc
• Tarragona - Montblanc
• El Morell - variant de Valls
• Variant de Valls

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 15

• Valls - Montblanc

Davant l’incompliment per part del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural del Pla Pilot
del Contracte Global d’Explotació, el Parlament de Ca
talunya insta el Govern a donar compliment efectiu als
compromisos adquirits en l’àmbit del foment de la mo
dernització de les explotacions, la incorporació de joves i l’adopció d’una política d’ajuts adreçada a la di
versificació de l’activitat agrària.

– Autovia orbital de Barcelona (B-40)
• Abrera - Terrassa
• Olesa de Montserrat - Viladecavalls
• Viladecavalls - Terrassa
• Tancament de l’autovia orbital de Barcelona

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 16
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 11
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar
al Govern de l’Estat l’establiment d’un model aeropor
tuari descentralitzat en que reservant-se l’Estat la titu
laritat de les infraestructures i les competències sobre
navegació aèria i seguretat, es gestionin els aeroports en
règim de concessió per entitats de gestió amb participació privada, amb direcció professionalitzada i sense
participació política, amb capacitat de prendre decisi
ons de política comercial, inversions, gestió d’slots i
serveis i amb constitució d’un fons de cooperació per
finançar els aeroports deficitaris.

III. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS
I CIUTADANES DE CATALUNYA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 12
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar,
en el termini de tres mesos, el projecte de llei de modi
3.10.30.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àmbit de
l’impuls i clarificació d’una autèntica política università
ria, a estimular la internacionalització de les universitats
catalanes i la mobilitat dels estudiants, del professorat i els
investigadors, i adoptar les mesures adients per preparar
l’entrada de les universitats catalanes a l’espai europeu
d’ensenyament superior («procés de Bolònia»).
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 17
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar
compliment al Pla d’Inversions Universitàries, tot ga
rantint per el període 2007-2012 un inversió total de 70
milions d’euros.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 18
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
mesures adients per tal de garantir que els pares puguin
escollir l’escolarització dels seus fills d’acord amb els
seus principis i conviccions, i a decidir la llengua en la
que volen escolaritzar-los.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 19
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar,
durant el primer trimestre de 2008, el projecte de llei de
Mecenatge.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 20
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en
el primer trimestre de 2008, un Pla de Gestió dels Recur
sos Humans del Sistema Públic de Salut, que contempli
un nou model de relacions professionals que promogui la
motivació dels professionals de la salut, permeti pal·liar el
dèficit de professionals existent especialment en algunes
àrees i especialitats, enforteixi el vincle dels professionals
amb els usuaris de la sanitat pública i la pròpia organitza
ció, i els doti d’un important valor afegit en la seva tasca
professional.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 21
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
mesures adients per tal que, durant el primer semestre
de 2008, es redueixin les greus diferències existents en
el territori de Catalunya pel que fa al temps d’espera en
les intervencions quirúrgiques, fet que perjudica greu
ment la qualitat del servei de salut pública i suposa un
incompliment del termini màxim de sis mesos d’espe
ra garantit pel sistema públic de salut.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 22
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
mesures adients per tal de reduir el temps d’espera de
les proves diagnòstiques, que avui supera els 90 dies,
tot dotant als centres d’atenció primària de més capa
citat resolutiva i dels mitjans humans i tècnics necessa
ris per assolir-la.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 23
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en
el termini de sis mesos, les disposicions de desplega
ment de la llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, i de la llei 18/2003, de 4
de juliol, de suport a les famílies.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 24
El Parlament insta el Govern a impulsar la creació de
l’Agència de la Dependència, amb les corresponents i
suficients dotacions pressupostàries, amb l’objectiu
d’avançar cap a un sistema integral de l’àmbit sanitari
i social, garantint la continuïtat assistencial i la cober
tura a prop de les 200.000 persones en situació de de
pendència que hi ha a Catalunya.

el més a prop possible dels objectius de la Cimera europea
de Lisboa i del Consell Europeu de Barcelona.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar
davant la Comissió corresponent el Pla de Recerca i
Innovació de Catalunya 2008-2012, entès com un com
promís de totes les forces polítiques i amb participació
dels diferents agents en l’àmbit de la recerca i la inno
vació, amb l’objectiu de garantir la continuïtat d’una
autèntica política de recerca al llarg dels anys i creï un
marc estable de confiança entre els investigadors i les
empreses.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 28
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir les
inversions necessàries per tal de millorar la xarxa elèc
trica a tot el territori en les òptimes condicions de qua
litat i regularitat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 29
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
mesures adients per completar la construcció de la línia
MAT.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 30
Les apagades de llum succeïdes a la ciutat de Barcelo
na la setmana del 23 de juliol passat, que varen afectar
a més de 350.000 usuaris, van evidenciar la manca de
capacitat de resposta per part del Govern, tant en exi
gir les corresponents responsabilitats com en atendre
les necessitats i reclamacions de la ciutadania. Les
compensacions econòmiques anunciades encara no han
estat abonades a la totalitat dels usuaris. Per tal d’evi
tar en un futur la manca de previsió, el Parlament de
Catalunya insta el Govern a crear i dotar adequadament
un fons econòmic per a garantir amb la màxima cele
ritat l’avançament de les indemnitzacions i compensa
cions econòmiques que corresponen als usuaris del ser
vei de subministrament elèctric quan es produeixin
apagades imprevistes de llum, i aprovar les correspo
nents disposicions que regulin el seu funcionament i el
règim d’accés.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 31

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar,
durant el primer trimestre de 2008, un Pla per a les
Famílies, que concreti les línies generals de les políti
ques de suport i protecció de les famílies catalanes.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que doti
pressupostàriament un fons econòmic destinat a garan
tir als arrendadors de béns immobles ubicats a Cata
lunya el pagament dels lloguers insatisfets pels arren
dataris durant tot el temps transcorregut entre que es
deixi de pagar el lloguer fins que existeixi resolució
judicial d’extinció del contracte per impagament de
rendes, i els garanteixi el rescabalament dels danys i
perjudicis degudament acreditats que els llogaters ha
gin provocat en l’habitatge mentre hagi durat el con
tracte de lloguer.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 26

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 32

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar
els pressupostos en recerca i desenvolupament, en l’àmbit
públic, que permeti situar-nos en l’horitzó de l’any 2010

El Parlament de Catalunya insta el Govern a combatre
la immigració il·legal a través de la col·laboració dels
membres del Cos de la Policia de la Generalitat - Mos

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 25
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sos d’Esquadra, en els territoris on es troben desplegats,
amb els membres dels Cossos i Forces de Seguretat de
l’Estat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 33
El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, alhora
de determinar les polítiques públiques sobre immigra
ció, tingui en compte que Catalunya rep més població
immigrada que la resta de l’Estat i no obté per aquest
fet més recursos econòmics, tot establint mesures con
cretes més realistes i ajustades a la realitat, i a exigir al
Govern de l’Estat una compensació econòmica per
l’impacte que sobre les seves finances té el fenomen
migratori.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 34
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar,
en el termini de dos mesos davant la Comissió parla
mentària competent, el Pla per a l’Immigració anunciat
en el Debat d’investidura pel M. Hble. President de la
Generalitat, i que ha de contenir el eixos centrals de les
polítiques de la Generalitat en matèria d’immigració.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL GRUP
PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS - ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 15138)

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que preveu l’article 133.1 del Reglament del Parlament
de Catalunya, presenten la següent Proposta de Reso
lució subsegüent al debat general sobre l’acció políti
ca i de govern (NT. 255-00002/08).
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2007
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SCC; Joan
Ridao i Martín, portaveu del GP ERC; Jaume Bosch
Mestres, portaveu del GP ICV-EUiA

El Ple del Parlament en sessió tinguda els dies 26, 27 i
28 de setembre de 2007, ha debatut les propostes de
resolució presentades pels grups parlamentaris, subse
güents al debat general sobre l’orientació política gene
ral del Consell Executiu.
Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que
disposa l’article 133 del Reglament, ha adoptat la se
güent
3.10.30.
3. TRAMITACIONS EN CURS

RESOLUCIÓ

I. DESPLEGAMENT DE L’ESTATUT
El nou Estatut d’autonomia de Catalunya comporta una
renovació del marc institucional de la Generalitat així
com un nou marc competencial i un nou sistema de fi
nançament alhora que estableix nous paràmetres en les
relacions amb l’Estat i amb la Unió Europea, així com
una nova orientació en la projecció exterior del país.
El Parlament de Catalunya reconeix el lideratge del
Govern de la Generalitat en el procés de desenvolupa
ment estatutari, que ha de basar-se a reforçar el reconei
xement nacional de Catalunya, a augmentar la nostra
capacitat d’autogovern i a obtenir els recursos necessa
ris per exercir-lo.
El procés de desplegament de l’Estatut, que es va ini
ciar amb el nou Govern després de les darreres elecci
ons, ha comportat la constitució de tres comissions
mixtes (Bilateral Generalitat-Estat, d’Afers Econòmics
i Fiscals i d’Infraestructures). Els acords aconseguits en
aquestes comissions ha permès de materialitzar dife
rents traspassos de competències i de constituir diver
ses comissions que n’han de preparar de nous. Alhora,
el procés de desplegament de l’Estatut s’ha materialit
zat ja en la Llei de l’Agència Tributària de Catalunya,
la del Consell de Relacions Laborals i la de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, i amb l’aprovació de
projectes de llei destinats a garantir l’eficàcia d’aquesta
norma institucional bàsica.
Just al començament del nou curs polític, convé refermar
la voluntat parlamentària de mantenir el desplegament de
l’Estatut com a prioritat màxima de l’acció de govern, i
de fer avinent que en tot aquest procés de construcció del
país d’acord amb aquesta nova norma, les actuacions
dels poders públics han de fer-se amb ambició nacional,
és a dir amb el màxim nivell d’autogovern possible,
compromís social, com un país socialment just i amb un
desenvolupament sostenible; amb eficàcia, utilitzant el
mecanisme que sigui més immediat i directe possible;
amb rigor, esmerçant tots els recursos necessaris que hi
siguin implicats i amb lleialtat institucional.
Tanmateix, més enllà del desplegament estatutari, el con
text polític actual ens situa en un moment històric com
plex i més obert que mai, no exempt de dificultats que
ens han d’esperonar a superar-lo amb èxit. El conjunt
de forces polítiques catalanes han d’unir els seus esfor
ços per reforçar la confiança en les nostres possibilitats
i liderar i prioritzar amb fermesa les decisions estratè
giques que cal prendre davant reptes presents i imme
diats com l’envelliment de la població, la immigració,
la imprescindible qualitat dels serveis públics, el crei
xement de l’economia productiva i de la competitivitat
de les empreses en funció de les nostres capacitats, la
millora de les infraestructures i del finançament de la
Generalitat durant el curs polític que comença.
1) DESPLEGAMENT DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA QUE COR
RESPON A LES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT
a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a dur a terme totes les actuacions necessàries di
rigides a garantir i desenvolupar totes les competències
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reconegudes a l’Estatut, reiterant els termes expressats en
el punt 1.4 de la Resolució 30/VIII, del Parlament de Ca
talunya, sobre el desplegament de l’Estatut:

– Impulsar el Projecte de Llei de seguretat industrial.

b) El Parlament de Catalunya, atesa la conveniència d’a
daptar el marc institucional de Catalunya als preceptes
de l’Estatut, i a les necessitats de la societat catalana
insta el Govern de la Generalitat a presentar:

– Iniciar l’elaboració d’una Llei de finances locals de
Catalunya que reguli, entre d’altres, els recursos incon
dicionats que reben les administracions locals de Cata
lunya.

– El projecte de Llei de la Presidència i del Govern de
la Generalitat

– Impulsar el Projecte de llei reguladora de la funció
inspectora i de control i de procediment sancionador en
l’àmbit de l’agricultura.

– El Projecte de Llei de la Sindicatura de Comptes

– El Projecte de Llei d’Universitats de Catalunya.

– El Projecte de Llei de la Sindicatura de Greuges

– Iniciar l’elaboració del Projecte de llei relatiu a l’or
denació i la gestió del sòl agrari.

– El Projecte de Llei de Governs Locals i el del Consell
de Governs Locals

– El Projecte de llei de pesca i acció marítima.

– El Projecte de Llei del règim especial de l’Aran
– El Projecte de Llei de consultes populars
c) El Parlament de Catalunya, amb la finalitat d’avan
çar en el compliment a les diferents previsions establer
tes al Títol I de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
dels drets, deures i principis rectors, insta el Govern a
impulsar l’elaboració dels projectes de llei següents:
– El Projecte de llei d’Educació de Catalunya.
– El Projecte de llei de Salut Pública de Catalunya.
– El Projecte de llei de modernització i qualitat del sis
tema sanitari.
– El Projecte de Llei d’infància i adolescència.
– El Projecte de Llei de modificació de la Llei 1/2001
de mediació familiar.
– El Projecte de Llei pel qual s’aprova el Llibre segon
del Codi Civil de Catalunya.
– El Projecte de Llei per a la tutela i la protecció de les
persones adultes.
– El Projecte de Llei sobre la localització i la identifi
cació de les persones desaparegudes durant la guerra
civil i el règim franquista.

– Impulsar el Projecte llei d’aeroports i heliports de Ca
talunya.
2) DESPLEGAMENT NORMATIU QUE CORRESPON A LES INS
TITUCIONS DE L’ESTAT
Per a la plena aplicació del Títol III de l’Estatut, el Par
lament de Catalunya insta el Govern a dur a terme les
actuacions necessàries a fi que s’incloguin les previsi
ons estatutàries en els projectes de llei orgànica que
estan actualment en tramitació a les Corts Generals:
concretament les lleis de modificació de la llei orgàni
ca del Poder Judicial, a fi d’incorporar-hi, entre altres,
les noves funcions del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya i la previsió del Consell de Justícia amb les
seves funcions, així com la previsió per fer efectiu el
recurs per a la protecció dels drets estatutaris previst a
l’Estatut.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a dur a terme les actuacions necessàries relatives
a la defensa de l’Estatut davant l’activitat normativa de
l’Estat per tal que es respecti la distribució de compe
tències, sobretot en relació amb l’abast de les bases, en
matèria de foment i en l’ús dels títols competencials
horitzontals.

d) Així mateix, el Parlament de Catalunya acorda im
pulsar els projectes de llei de desenvolupament de l’Es
tatut que es troben actualment en fase de tramitació par
lamentària:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a promoure i portar a terme totes les accions i ges
tions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè les
iniciatives legislatives que aquest ha anunciat recentment
en matèria d’habitatge i de promoció de les famílies i la
infància respectin escrupolosament el sistema de distri
bució competencial determinat per la Constitució espa
nyola i per l’estatut d’Autonomia de Catalunya.

– el Projecte de llei de serveis socials

3) DESPLEGAMENT

– El Projecte de Llei d’acollida de les persones immi
grades i retornades a Catalunya.

– el Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya
– el Projecte de llei de l’Institut Català Internacional per
la Pau
– i el Projecte de llei del Memorial Democràtic
e) Igualment, el Parlament de Catalunya expressa la
conveniència de donar impuls al desplegament estatu
tari de competències relatives a diversos àmbits secto
rials especialment rellevants d’importància estratègica
per al desenvolupament econòmic i social a Catalunya
i per això insta el Govern a:
– Promoure el Projecte de llei pel qual es crea l’Auto
ritat Catalana de la Competència.

DE L’ESTATUT EN COOPERACIÓ AMB
LES INSTITUCIONS DE L’ESTAT

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a continuar duent a terme les actuacions neces
sàries per tal d’agilitzar els treballs i la presa d’acords
en la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, la Comissió
Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i
la Comissió d’Infraestructures.
b) El Parlament de Catalunya manifesta la seva valoració positiva del resultat de les negociacions entre el Go
vern de la Generalitat i el Govern de l’Estat en relació
a la metodologia a aplicar per al compliment de la dis
posició addicional tercera de l’Estatut relativa a les in
versions en infraestructures de l’Estat a Catalunya.
3.10.30.
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c) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a impulsar i elaborar de manera estratègica
projectes d’infraestructures i d’alliberament de peatges
perquè puguin ser executats els pressupostos pactats i
planificats per l’Estat, amb els objectius prioritaris d’im
pulsar la competitivitat del país, el seu reequilibri ter
ritorial i la correcció dels seus principals dèficits histò
rics en inversions en infraestructures.
d) El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir
impulsant, a través de la Comissió Mixta d’Afers Econò
mics i Fiscals Estat-Generalitat, les negociacions per
adoptar un nou model de finançament en els terminis
establerts en la Disposició final primera de l’Estatut, re
collint l’aplicació dels nous percentatges de participació
en el rendiment dels impostos, l’ampliació de la capaci
tat normativa en els tributs cedits, la creació de la fines
tra única i la constitució del Consorci Tributari, la modi
ficació dels mecanismes d’anivellament, l’assumpció, per
mitjà d’òrgans economicoadministratius propis, de la re
visió de les reclamacions que els contribuents puguin in
terposar contra els actes tributaris dictats per l’Agència
Tributària de Catalunya, i la gestió consorciada del
cadastre entre l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments.
Cercar en aquest procés la màxima implicació de la so
cietat catalana, dels exponents de la societat civil organit
zada, dels agents econòmics i socials, així com de les for
ces polítiques amb representació parlamentària. I vetllar
pel respecte del principi de transparència recollit a l’arti
cle 206.4 i la Disposició addicional quinzena de l’Estatut,
que han de permetre disposar d’un sistema de finança
ment just i demostrar la solidaritat financera de Catalunya
amb el conjunt de territoris de l’Estat.
e) El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al
Govern en les negociacions que es duen a terme en el
marc de les corresponents ponències tècniques i grups
de treball per a aprovar els acords de traspàs en les ma
tèries següents: comunicacions electròniques, funcions
i serveis en matèria d’immigració, beques i ajuts a l’en
senyament no universitari, i beques i ajuts a l’ensenya
ment universitari, Inspecció de Treball, gestió del lito
ral (segona fase, que inclou la gestió i atorgament de
títols d’ocupació d’obres i usos del domini públic i
obres fixes en el mar, entre d’altres), expedició i homo
logació de títols i estudis estrangers en ensenyaments
no universitaris i titularitat del Museu Arqueològic de
Tarragona.
f) El Parlament de Catalunya dóna el seu suport als repre
sentants de la Generalitat que participen a la ponència que
ha de concloure la proposta de traspàs de serveis ferro
viaris de rodalies Renfe, i expressa la conveniència que
la proposta de traspàs dels serveis ferroviaris de roda
lies de Barcelona de Renfe que s’acordi determini els
mecanismes i els instruments jurídics i administratius i
els compromisos econòmics per fer-la efectiva de la
manera més eficaç i favorable pels interessos de Cata
lunya. Així com també insta el Govern a avançar els
treballs de definició d’un model de gestió de l’aeroport
de Barcelona i per a la desclassificació dels aeroports
de Girona, Reus i Sabadell com aeroports d’interès
general.
3.10.30.
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g) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a que es continuï en la consecució de noves
ponències que facin efectius els traspassos que resten
pendents per donar un compliment complert de les pre
visions estatutàries.
h) El Parlament de Catalunya expressa el seu suport als
acords adoptats en relació als traspassos en matèria d’or
denació i gestió del litoral (primera fase), declaració
d’utilitat pública de les associacions i aplicació de bene
ficis fiscals a associacions i fundacions, funcions en
matèria de registres i notaries, les funcions d’assignació
de l’ISBN i ISSN, els mitjans per a la gestió dels ajuts co
munitaris als productors de fruites i hortalisses i el tras
pàs de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
i) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a negociar amb el Govern de l’Estat els meca
nismes de participació previstos a l’Estatut d’Autono
mia de Catalunya, i que es refereixen a l’emissió dels
informes preceptius de la Generalitat en els diferents
procediments de competència de l’Estat, ja siguin pro
cediments administratius o normatius; la realització
dels convenis de col·laboració i cooperació establerts a
l’Estatut i al desenvolupament de les previsions de par
ticipació de la Generalitat en organismes i institucions
estatals previstos en l’article 182 de l’Estatut.
4) DESPLEGAMENT DE MECANISMES DE COL·LABORACIÓ I
PARTICIPACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ
EXTERIOR
a) El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme davant del Govern de l’Estat les gestions neces
sàries per tal de desenvolupar els mecanismes de col·la
boració que garanteixin la participació de la Generali
tat en tots aquells assumptes relacionats amb la Unió
Europea que afectin competències o interessos de Ca
talunya.
b) El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a
la sol·licitud formulada pel Govern de la Generalitat al
Govern de l’Estat per tal que durant la propera Confe
rència Intergovernamental (CIG) es vetlli perquè en la
revisió del Tractat UE i sobre el funcionament de la UE
es preservin, entre d’altres qüestions, les següents: l’au
tonomia regional i local i la diversitat lingüística dels
pobles d’Europa; el manteniment de l’objectiu de co
hesió territorial; les disposicions sobre democràcia par
ticipativa i representativa; el principi de subsidiarietat
al nivell regional i local; i el manteniment de la dispo
sició introduïda pel Tractat relatiu a la traducció a altres
llengües que en els estats membres tinguin condició
d’oficials.
c) El Parlament de Catalunya insta el Govern a poten
ciar les relacions amb la Unió Europea per tal de donar
compliment al que disposa l’Estatut i intensificar la
promoció de Catalunya en el seu conjunt, en tot l’àm
bit de la Unió Europea, així com també especialment
les relacions amb l’Euroregió Pirineus Mediterrània i
amb totes les regions europees amb les quals Catalunya
comparteix interessos econòmics, ambientals, culturals
i socials i promoure actuacions en l’àmbit de les funci
ons de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

Núm. 131

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

1 d’octubre de 2007
15

d) El Parlament de Catalunya insta el Govern a poten
ciar la projecció de Catalunya a l’exterior i en el terreny
de les competències de la Generalitat, intensificar la
recerca i l’establiment d’acords internacionals que afa
voreixin els interessos econòmics, socials, culturals i
ambientals del país; així com dur a terme les actuacions
necessàries destinades a millorar la presència de Cata
lunya a la UNESCO.

II. PACTES NACIONALS
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a, amb el
més ampli suport social:
a) Continuar treballant per assolir un pacte nacional per
l’habitatge que estableixi les bases per a la resolució del
problema que suposa avui l’accés a un habitatge digne i
a preus assequibles per a determinats sectors de la nos
tra societat.
b) A presentar les bases per a l’elaboració d’un pacte
nacional per a les infraestructures que doni resposta a
les expectatives del país en matèria d’inversions en la
xarxa viària, ferroviària d’instal·lacions aèries i portu
àries, així com pel que fa a les inversions en matèria
d’aigua, residus, energia i telecomunicacions.
c) Continuar impulsant el Pacte Nacional per a la Recer
ca i la Innovació, que ha de permetre Catalunya avançar
en la transformació del seu model de creixement econò
mic, cap a un model basat en l’economia del coneixe
ment, incrementar les sinèrgies entre la universitat i l’em
presa i dotar de la necessària estabilitat a les principals
línies estratègiques de recerca i innovació de Catalunya.
Aquest Pacte, juntament amb l’avaluació del vigent Pla
de Recerca i Innovació 2005-2008, establirà els trets
bàsics del futur Pla de Recerca i Innovació 2009-2012.
d) Treballar durant la legislatura per poder signar un
pacte nacional per la immigració com un acord polític,
cívic, social i transversal que permeti conduir de mane
ra estratègica les energies del país cap a l’abordatge i la
resolució satisfactòria d’un dels principals reptes de la
nostra societat.

III. UNA CATALUNYA SOCIALMENT AVANÇADA I PRE
PARADA PER AFRONTAR EL FUTUR AMB GARANTIES

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) En matèria d’educació:
– Continuar implantant la sisena hora als centres pú
blics de Catalunya.
– Reforçar el mètode d’immersió lingüística a l’educa
ció primària i estendre els seus efectes a l’educació se
cundària, concretant-se en els projectes lingüístics de
centre, consolidant el català com a llengua vehicular i
d’aprenentatge al centres educatius. Impulsar que els
centres educatius treballin conjuntament amb les insti
tucions i entitats de l’entorn.

– Continuar treballant per tal de poder garantir el ser
vei educatiu al centres i reduir-ne la interinitat del pro
fessorat actual convocant concursos d’oposicions.
– Continuar construint i reformant centres educatius
per tal d’oferir un millor servei educatiu.
– Incrementar el suport a les famílies amb més neces
sitats a través de beques menjador, activitats extraesco
lars o plans d’educació especial entre d’altres.
– Continuar donant suport als ajuntaments per a com
pletar la construcció de les 30.000 places previstes en
el Mapa de llar d’infants ja compromeses.
– Donar suport als mestres, professors i centres perquè
elaborin plans lingüístics que tinguin com a finalitat
l’increment del coneixement de l’anglès.
– Millorar l’accés del conjunt de la població a la formació professional mitjançant una millor oferta, equilibra
da territorialment i una política específica d’ajuts.
b) En matèria de salut:
– Elaborar un nou Pla de Salut i desenvolupar del De
cret de Mapa Sanitari.
– Continuar reduint les llistes d’espera.
– Treballar per a la descentralització del sistema sani
tari tot avançant en la governança compartida amb els
municipis.
– Treballar per a l’ordenació de la demanda sanitària
ampliant els processos de formació sanitària de la ciuta
dania, millorant l’accés a la informació sanitària, este
nent la utilització de les noves tecnologies i creant noves
figures com el pacient expert i l’infermera d’enllaç.
c) En matèria d’acció social i ciutadania:
– Avaluar la implementació a Catalunya de la Llei es
tatal 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i
Atenció a les persones en situació de dependència, i
preparar la implantació de les noves etapes que es po
saran en funcionament.
– Avançar en la implementació la llei de prestacions
socials de caràcter econòmic.
– Millorar la quantitat, qualitat i la gestió dels equipa
ments socials de la xarxa pública i assegurar-ne la qua
litat de la gestió dels equipaments privats.
– Incrementar els recursos destinats a la protecció de la
infància en risc i millorar els procediments d’actuació
en casos de maltractaments a infants, especialment la
coordinació amb altres agents i institucions.
– Elaborar un nou pla d’acció transversal de les políti
ques de dones 2008-2012, involucrant a tots els depar
taments de la Generalitat.
– Treballar per a la eradicació de la violència masclista
i en la construcció d’una xarxa integral d’atenció i re
cuperació per les dones en situació de violència.
– Elaborar un projecte de llei de joventut que millori les
polítiques, els recursos i els serveis adreçats a la gent
jove.
3.10.30.
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d) En matèria d’esports:
– Continuar promovent la pràctica esportiva en tots els
seus vessants, mitjançant programes específics adreçats
a l’esport ciutadà, a l’esport escolar, a l’esport federat
de base i d’alt rendiment i a la qualitat dels recursos
humans i d’equipaments de què disposa el sistema, per
tal d’aconseguir una millora del benestar físic i psíquic
de les persones, un enfortiment de la cohesió social i la
promoció dels valors ciutadans i nacionals.
– Continuar donant suport a les federacions catalanes
en la seva tasca de promoció internacional de l’esport
i d’afiliació a entitats afins d’àmbit internacional en
aplicació de l’article 200 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya sobre la projecció internacional de les orga
nitzacions catalanes.
e) En matèria de polítiques d’habitatge:
– Impulsar la construcció d’habitatges de protecció
oficial.
– Donar suport a les famílies més desafavorides mitjan
çant ajuts directes per al pagament del lloguer.
– Seguir potenciant la rehabilitació d’habitatges.
– Aprovació del Decret del Registre Únic de Sol·licitants
de l’Habitatge Protegit a Catalunya.
– Elaborar el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge que
serà l’instrument essencial per a la planificació territo
rial en matèria d’habitatge i que permetrà conèixer quin
és l’estat actual en matèria d’habitatge a Catalunya i
quines en són les necessitats.
f) En matèria de qualitat ambiental, gestió de l’aigua,
gestió dels residus i medi natural:
– Elaborar el Pla d’Acció 2008-2012 de mitigació del
canvi climàtic, que estableixi una relació de mesures que
han de permetre reduir l’emissió de contaminants atmos
fèrics a Catalunya en el marc de l’acompliment dels
compromisos de Kioto.
– Elaborar un programa de reutilització d’aigua a Ca
talunya.
– Fer el seguiment del grau de l’execució dels projec
tes previstos a les accions urgents i prioritàries de la llei
del Pla Hidrològic que li correspon executar al Govern
de l’Estat i dotar-les dels recursos econòmics necessa
ris als pressupostos de l’Estat de l’any 2008. Així com
desenvolupar els estudis i les actuacions previstes al Pla
Integral del Delta de l’Ebre.
– A que en el marc dels treballs endegats pel Govern
per a la definició del cabal ambiental pel tram final de
l’Ebre, incorpori la proposta adoptada per la part cata
lana de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres
de l’Ebre.
– Elaborar el projecte de llei de prevenció i control am
biental de les activitats per actualitzar la norma de con
trol de la contaminació fent-la més àgil.
– Elaborar la Llei d’Avaluació Ambiental de Plans i Pro
grames de desenvolupament de la Llei de bases 9/2006
de 28 d’abril.
3.10.30.
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– Començar a treballar en l’elaboració del Pla Nacio
nal de la Gestió de l’aigua a Catalunya per a definir les
infraestructures de l’aigua.
– Iniciar els treballs per a elaborar el Pla Territorial
Sectorial de Connectors Ecològics.
– Desenvolupar les actuacions en gestió d’espais naturals
que es deriven de l’aprovació de la Xarxa Natura 2000.
g) En matèria de seguretat, emergències i trànsit:
– Seguir avançant en un model policial basat en els
principis de professionalitat, proximitat, servei públic i
ètica policial, amb els futurs Consell de Seguretat, Co
mitè d’Ètica i nova llei del sistema policial.
– Impulsar el desplegament del servei d’atenció i ges
tió de trucades d’urgència 112.
– Continuar desenvolupant estratègies per reduir la si
nistralitat i mortalitat a les carreteres impulsant el Pla
Integral contra la velocitat excessiva i amb mesures de
prevenció i controls d’alcoholèmia i drogues i d’ús dels
sistemes de seguretat passiva.
h) En matèria d’administracions públiques, governs
locals i acció ciutadana:
– Augmentar progressivament les dotacions dels Fons
de Cooperació Local de Catalunya, fins a arribar a l’ob
jectiu d’incrementar en un 300% la dotació inicial de la
setena legislatura.
– Iniciar els treballs per constituir una Agència catala
na del voluntariat que canalitzi i concentri els recursos
dels voluntaris i entitats del tercer sector.
i) En matèria de política econòmica i sectors productius:
– Continuar impulsant les línies prioritàries d’actuaci
ons de l’Acord Estratègic que van sorgir de la reunió
del seu Consell d’Institucions del 16 de febrer de 2007,
i la seva actualització.
– Continuar impulsant el rigor i l’eficiència en la gestió
dels comptes públics, i a continuar donant compliment
al Pla de Sanejament 2004-2008, especialment pel que
fa a la reducció del dèficit públic, la contenció de l’en
deutament i l’augment de l’estalvi corrent.
– Continuar impulsant l’Acord de simplificació dels trà
mits administratius agilitzant la relació del món empre
sarial amb l’Administració, com a mesura fonamental
per millorar competitivitat de la nostra economia.
– Continuar avançant en l’assoliment dels objectius de
finits en el Pla de l’Energia 2006-2015 aprovat pel Go
vern amb especial atenció en la millora de l’eficiència,
l’estalvi energètic i la potenciació de les energies reno
vables, així com continuar treballant per a garantir la
qualitat del subministrament elèctric amb una especial
atenció cap a les àrees amb unes infraestructures de dis
tribució i subministrament més precàries, definint les
solucions òptimes que resolguin la satisfacció de les
necessitats energètiques, la minimització de l’impacte
ambiental i paisatgístic, i la incorporació de mesures de
millora de l’eficiència i la producció d’energia descen
tralitzada.
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– Establir l’adequada relació de treball amb el media
dor de la Unió Europea en matèria d’interconnexió
elèctrica per tal d’assegurar la consideració dels interes
sos de les comunitats dels dos costats dels Pirineus.
– Impulsar les mesures necessàries per tal de reduir la
càrrega fiscal sobre els habitatges rebuts en herències i
donacions, així com la reforma de l’impost sobre suc
cessions i donacions.
– Aprovar, en el termini màxim de nou mesos, un decret
regulador del procediment per a la implantació de parcs
eòlics i instal·lacions solars fotovoltaiques a Catalunya.
– Reforçar les actuacions encaminades a garantir els
drets dels consumidors, inclòs rebre en català les infor
macions pertinents per al consum i l’ús dels béns, els
productes i els serveis, i en concret, impulsar actuaci
ons conjuntes i coordinades amb el món empresarial,
per tal d’assolir aquest objectiu, i contribuir a la millora
de la competitivitat de l’economia catalana.
– Impulsar l’elaboració del Projecte de Llei de política
industrial.
– Crear una comissió interdepartamental de turisme
que coordini les actuacions dels diferents departaments
en aquest àmbit. Impulsar la política de creació, con
juntament amb les entitats locals, de productes turístics
que incorporin amb finalitat turítica els elements patri
monials, històrics i culturals, especialment amb el des
envolupament de la Xarxa d’Acollida Turística (CAT)
i les rutes turístiques.
j) En matèria de mobilitat i planejament territorial:
– Seguir invertint en la xarxa de Metro, FGC i Tramvia.
– Fer de la línia FGC Baix Llobregat un metro, dotant
a aquesta línia d’una freqüència de pas de 6 minuts a
partir del novembre de 2007.
– Fer de la línia FGC Anoia - Manresa un metro comar
cal amb freqüències de 20 minuts.
– Iniciar l’estudi de viabilitat del tren-tram a Girona i ini
ciar l’estudi informatiu del tren-tram del Camp de Tarra
gona.
– Incrementar les subvencions a més barris amb neces
sitats especials.
– En el termini de 12 mesos, el Govern presentarà el con
junt de propostes necessàries per a resoldre els proble
mes de mobilitat de la segona corona metropolitana, que
hauran d’incorporar, de forma integrada, actuacions de
vialitat, ferroviàries, de tramvies, de potenciació del
transport públic i de gestió de demanda, tant de passat
gers com de mercaderies, donant prioritat a totes aque
lles que suposin incrementar el transport públic i descon
gestionar les actuals vies. Entre aquestes propostes hi
figuraran, amb caràcter destacat, els nous corredors fer
roviaris a partir del perllongament dels FGC, de les in
terconnexions de línies de RENFE, de la línia orbital
ferroviària i les de nova connexió entre els dos Vallès i
amb Barcelona, i també s’inclourà la potenciació del
transport de mercaderies amb ferrocarril. En l’apartat de
vialitat, s’inclouran els projectes necessaris per a la des
congestió i millora de la vialitat interna del Vallès, inclòs

el projecte de continuació de la Ronda del Vallès entre
Terrassa i Granollers, que ha de finançar l’administració
de l’Estat amb un consum auster del territori i un traçat
que refongui i utilitzi, sempre que sigui possible, afecta
cions i reserves urbanístiques procedents d’anteriors pla
nejaments. Aquest projecte es farà amb el mínim impacte
ambiental i el màxim respecte al territori, i la seva fun
cionalitat s’ajustarà a les necessitats dels trànsits locals,
intercomarcals, metropolitans i d’interconnexió amb les
vies de llarg recorregut, en especial pel transport de càr
rega que s’origina en l’activitat econòmica de l’àrea, de
forma que es descongestioni l’actual B-30.
– Elaborar en el marc del Grup de Treball de reordena
ció de peatges impulsat per la Resolució 55/VIIII del
Parlament de Catalunya, un pla d’actuació per l’allibe
rament progressiu de peatges, atenent especialment a
aquells que penalitzen la mobilitat obligada o es troben
en vies sense alternativa lliure de peatge.
– Seguir treballant en l’adquisició i gestió de sòl per
construir 40 eixamples urbans de sòl residencial.
– Seguir treballant en l’adquisició i gestió de sòl per
construir 19 sectors estratègics de sòl per activitats eco
nòmiques.
k) En matèria de justícia:
– Continuar l’execució del Pla d’Inversions en edificis
judicials i la del Pla Director d’Equipaments penitenci
aris, per tal de dotar al sistemes judicial i penitenciari
d’una xarxa d’edificis i equipaments adequats pel fun
cionament d’aquests serveis públics i d’acord amb les
necessitats del país.
– Intensificar la modernització dels registres civils a
través de el nou model organitzatiu, la implantació de
les TIC i la millora dels edificis i crear uns serveis d’in
formació per prestar una especial atenció als ciutadans
estrangers en les seves tramitacions davant els registres
civils de Catalunya.
– Posar en funcionament els nous òrgans judicials.
– Elaborar el Llibre Blanc de la Mediació per tal de de
finir aquesta metodologia com a mitjà alternatiu a la via
judicial de resolució de conflictes, estructurar la xarxa de
serveis.
– Presentar al Parlament el projecte de Llei per la Tu
tela de Persones Adultes que assumirà la promoció i la
coordinació de les diverses entitats que podran exercir
funcions tutelars així com la gestió i la supervisió dels
recursos econòmics que la Generalitat hi destina.
– Presentar al Parlament la Llei del Protectorat de Fun
dacions i Associacions d’utilitat pública.
l) En matèria de cultura:
– Elaborar i implementar el Pla de Foment a la lectura
que entre altres objectius; afavorir la lectura a les esco
les per tal d’incrementar els hàbits lectors entre la po
blació.
– Potenciar la indústria musical catalana amb plans es
pecials de suport i exportació, la indústria editorial amb
el pla de suport al llibre i la cultura i a la indústria cine
matogràfica apostant pel cinema de qualitat i en català.
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– Participar en esdeveniments culturals de caire interna
cional per incrementar la projecció exterior de la cultu
ra catalana.
– Elaborar el Pla d’equipaments cultuals de Catalunya
2009-2019 perquè Catalunya disposi d’uns equipa
ments culturals de referència i distribuïts pel territori.
Un Pla regulador, planificador dels sistemes culturals,
planificador del cicle inversor en cultura.
– Continuar treballant en el Pla d’arxius comarcals a fi
de construir els que resten i fer les ampliacions neces
sàries per finalitzar la xarxa d’arxius comarcals de Ca
talunya. Pla d’equipaments Culturals de Catalunya.
– Definir i desenvolupar el sistema públic d’equipaments
escènics i musicals amb cooperació amb l’administració
local, des del equipaments nacionals, passant pels centres
de producció territorial i la xarxa de teatres públics.
– Impulsar els processos de digitalització de la cultura i
la comunicació. Continuar digitalitzant els fons bibliogrà
fics, els fons documentals i els continguts culturals; po
tenciant el suport digital per difondre la nostra cultura en
clau d’eixamplar el públic intern nacional i per projectar
la internacionalment; implantant la gestió en xarxa dels
equipament culturals amb fibra òptica, amb el programa
de l’Anella Digital, per poder rendibilitzar els recursos i
incrementar l’accés de la ciutadania a la cultura i treba
llant perquè el trànsit de la tecnologia analògica a la di
gital serveixi per ofertar més continguts culturals.
m) En matèria de política lingüística:
– Seguir treballant amb el curs de català en línia Parla.Cat,
amb el servei unificat d’atenció de consultes lingüístiques.
– Fer del català llengua d’acollida de les persones nou
vingudes, amb l’impuls de la futura Llei d’Acollida, amb
el doble objectiu que adquireixin competències bàsiques
de la llengua catalana i de promoure que el català sigui
llengua comuna en les polítiques d’acollida i d’integra
ció i un instrument d’inclusió i de cohesió social de les
persones nouvingudes a la societat catalana.
– Desplegar el pla de comunicació i màrqueting del pro
grama «Voluntariat per la llengua».
– Implementar plans específics d’acolliment adreçats
als col·lectius d’origen xinès, magrebí, paquistanès i
sud-americà, entre d’altres.
– Elaborar el projecte de llei de l’aranès.
n) En matèria d’afers religiosos:
– Fomentar, des de la laïcitat, el respecte dels drets de
llibertat religiosa, de pensament i de consciència dins el
marc de valors democràtics, la convivència i la cons
trucció de l’espai comú nacional.
o) En matèria de treball:
– Assolir els màxims nivells d’ocupació amb la major
qualitat.
– Continuar intensificant les accions de sensibilització,
vigilància i control de la sinistralitat laboral com a ele
ment bàsic de la qualitat de l’ocupació i la competitivi
tat empresarial, especialment en les empreses i sectors
amb més sinistralitat.
3.10.30.
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– Elaborar un Pla estratègic 2008-2010 per a la integració laboral de les persones amb discapacitat.
– Promoure un Acord per a l’Ocupació Juvenil per
millorar les seves condicions laborals, de seguretat i
salut laboral i la contractació laboral estable.
– Elaborar un Programa per a la inserció i acompanya
ment laboral de dones que han patit violència de gènere.
– Elaborar d’un Pla de foment del treball autònom que
inclogui accions d’informació per a aquest col·lectiu,
assessorament a través de la Xarxa del servei de creació d’empreses i un programa de prevenció de riscos
laborals, entre d’altres.
p) En matèria d’alimentació i acció rural:
– Millorar la competitivitat de les empreses agràries in
corporant la innovació, la recerca, la formació i l’asses
sorament a l’estratègia de les explotacions.
– Vetllar per la producció d’aliments segurs, de quali
tat i adequats a les demandes dels consumidors per
aconseguir apropar el productor al consumidor i gene
rar una preferència per la producció local.
– Millorar les infraestructures bàsiques, afrontar la
modernització i el impuls de regadius, tot incorporant
criteris d’eficiència i estalvi de l’aigua, impulsant la
diversificació de l’activitat econòmica del món rural i
protegint i valoritzant l’espai agrari com a element d’e
quilibri i sostenibilitat.
– Impulsar la modernització i la internacionalització de
la nostra agroindústria apostant per la qualitat, la traça
bilitat i les noves formes d’integració empresarial i co
operativa, que permetin fer extensiu el valor afegit ge
nerat a tots els esglaons de la cadena alimentària.
– Avançar en la promoció de la producció i distribució de
l’agricultura ecològica i de la seva transformació artesa
nal i industrial.
q) En matèria d’Universitats:
– Presentar, durant el 2007, els criteris que s’utilitzaran
per a definir el mapa de titulacions universitàries de Ca
talunya. Aquests hauran d’integrarar les necessitats so
cioeconòmiques actuals i futures i seran coherents amb
els principis que fonamenten l’espai europeu de l’educa
ció superior.
r) En matèria de recerca, innovació i societat de la in
formació:
– Considerar com a serveis bàsics les xarxes de comu
nicacions electròniques i implementar les mesures ne
cessàries perquè les xarxes de comunicacions electrò
niques s’estenguin amb criteris d’eficiència al llarg del
territori de forma associada a l’obra pública i a les noves infraestructures –ja siguin de titularitat pública o
privada–, i siguin d’obligada previsió en la planificació
urbanística.
– En el marc del Pacte Nacional per a la Recerca i la
Innovació, iniciar els treballs per elaborar un Pla d’in
fraestructures tecnològiques, amb especial atenció a la
xarxa de centres tecnològics.
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– Fer arribar les xarxes d’alta capacitat a tot el territo
ri per l’ús de les administracions públiques així com
pels operadors de telecomunicacions en condicions de
neutralitat, transparència i equilibri territorial, posant en
valor les infraestructures existents propietat de la Gene
ralitat de Catalunya tot completant la seva composició
a través de la cessió d’infraestructures de tercers o bé
mitjançant nova construcció.
s) En matèria de comerç i turisme:
– Continuar impulsant un model comercial en equilibri,
garantint la presència dels formats de distribució al ter
ritori, així com la competitivitat del petit i mitjà comerç
fomentant accions de modernització i cooperació sec
torials i locals.
– Continuar impulsant el desplegament del Pla Estratè
gic de Turisme, potenciant un model de turisme basat en
la qualitat, la sostenibilitat i la valorització de la marca
Catalunya.
t) En matèria d’afers exteriors:

inseguridad jurídica sobre la posible vigencia de los
preceptos recurridos. Esta circunstancia está repercu
tiendo sobre la política de traspasos de competencias de
la Administración General del Estado a la Generalidad
de Cataluña y sobre la adecuada delimitación de com
petencias entre las distintas Administraciones estatal,
autonómica y local.
Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Go
bierno de la Generalitat a:
a. Solicitar al Tribunal Constitucional que proceda a
dictar sentencia resolviendo los distintos recursos de
inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Orgáni
ca 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña a la mayor brevedad posible al objeto de fijar
adecuadamente el orden competencial.
b. Desarrollar legislativamente solamente aquellos pre
ceptos del nuevo Estatuto de Autonomía que no se en
cuentren pendientes de resolución del Tribunal Consti
tucional en tanto que este pronunciamiento no se
produzca.

– Potenciar, en el marc del que disposa l’Estatut d’Au
tonomia de Catalunya, les relacions internacionals de la
Generalitat a través de l’establiment d’acords amb altres països i regions.

PROPUESTA NÚM. 2: COMPATIBILIDAD DEL SÍNDIC DE GREU
GES Y DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN LA SUPERVISION DE
LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y DE LAS ADMINISTRA

– Incrementar i millorar el suport a la internacionalitza
ció de les organitzacions civils de Catalunya, i a les co
munitats i ciutadania catalana de l’exterior.

El artículo 78 del actual Estatuto de Autonomía de
2006 declara la exclusividad del Síndic de Greuges en
la supervisión de la actividad de la Administración de
la Generalitat, la de los organismos públicos o privados
vinculados a ella, la de las empresas privadas que ges
tionen servicios públicos o cumplan actividades de in
terés general o universal, y de las personas con un vín
culo contractual con la Administración de la Generalitat
y con las entidades públicas que de ella dependan. Este
precepto pudiera entrar en contradicción con el conte
nido del artículo 54 de la Constitución española que
designa al Defensor del Pueblo como Alto Comisiona
do de las Cortes Generales para defender los derechos
comprendidos en el Titulo Primero de la Constitución
y para ello le faculta para supervisar la actividad de la
Administración y dar cuenta a las Cortes Generales.

– Incrementar la presència institucional de la Genera
litat a l’exterior a través de l’obertura de delegacions.
u) En matèria de participació:
– Elaborar un Pla interdepartamental de participació ciu
tadana.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES
PEL GRUP MIXT (REG. 15139)

CIONES LOCALES EN CATALUÑA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido de la Ciuda
danía, de acuerdo con lo previsto por el artículo 124 del
Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes Pro
puestas de resolución subsiguientes al Debate sobre la
orientación política general del Consejo Ejecutivo.

Al objeto de evitar estas contradicciones, el Parlamento
de Cataluña manifiesta que el ejercicio de la labor de
control que realiza el Síndic de Greuges respecto a la
Administración catalana es compatible con la actividad
de supervisión y control que pudiera desempeñar el
Defensor del Pueblo de la actividad administrativa de
la Generalitat de Cataluña y de las corporaciones loca
les catalanas.

Palau del Parlament, 27 de septiembre de 2007

PROPUESTA NÚM. 3: LEY ELECTORAL CATALANA

Albert Rivera Díaz

La creciente abstención en las diferentes citas electora
les es un problema acuciante de nuestra democracia.
Aunque es un fenómeno de extrema complejidad y no
reducible a una sola causa, no cabe duda que una de las
principales raíces de esta desafección del electorado se
encuentra en la percepción por parte de la ciudadanía
de la existencia de un gradual distanciamiento entre la
voluntad popular y el método de elección de los repre
sentantes públicos que emanan de esta voluntad. Es por
ello, que para que exista una democracia fuerte y de
calidad debe haber un sistema electoral que refleje lo

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA

PROPUESTA NÚM. 1: DESARROLLO DEL ESTATUTO DE AUTO
NOMÍA EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS DE INCONSTITU
CIONALIDAD PRESENTADOS

La presentación de diversos recursos de inconstitucio
nalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
sobre los que todavía no ha recaído sentencia del Tri
bunal Constitucional, está generando una situación de
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más fielmente posible la realidad social y política exis
tente en nuestra sociedad. En este sentido, el artículo 56
del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé la
aprobación de la Ley electoral de Cataluña.
Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Go
bierno de la Generalitat a elaborar y remitir al Parla
ment un proyecto de Ley electoral que contemple los
siguientes aspectos:
a. Un sistema de listas abiertas en el que los ciudadanos
elijan y ordenen a los candidatos presentados por los
distintos partidos.
b. Un nuevo régimen electoral autonómico que respe
te el principio de proporcionalidad democrática y corri
ja los desequilibrios existentes.
c. La limitación a dos legislaturas de los altos cargos
como la Presidencia del Gobierno o del propio Parla
mento.
PROPUESTA NÚM. 4: DESPLIEGUE DE LA POLICÍA AUTONÓ
MICA

El despliegue precipitado de la policía autonómica ca
talana ha adolecido de una previsión rigurosa y detalla
da del número de efectivos necesarios para cubrir el
territorio y los servicios prestados por las Fuerzas de
Seguridad del Estado que se intenta sustituir. Esto ha
provocado reiteradas situaciones de falta de efectivos
en comarcas concretas, así como sucesivos episodios de
descoordinación y ausencia de comunicación fluida
entre los cuerpos de seguridad estatales y autonómicos
catalanes.
Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Go
bierno de la Generalitat a desarrollar un nuevo mode
lo de despliegue de los Mossos d’Esquadra que con
temple los siguientes preceptos:
a. Una revisión en profundidad de los criterios, los pla
zos y el alcance del repliegue de las Fuerzas de Segu
ridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) que
contemple las necesidades de servicio de las distintas
zonas y la posibilidad real de cobertura de estos en los
plazos establecidos para el despliegue de acuerdo con
las previsiones de nuevos accesos al cuerpo de Mossos
d’Esquadra.
b. La supresión de requisitos para la incorporación de
agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a los
Mossos d’Esquadra.
c. La apertura de una ventanilla única policial que cen
tralice las denuncias ciudadanas y las canalice al orga
nismo correspondiente.
d. La reestructuración de los sistemas de coordinación,
transferencia de información y colaboración entre los
diferentes cuerpos policiales.
PROPUESTA NÚM. 5: FIESTA DE CATALUÑA
La fiesta autonómica de la comunidad de Cataluña ha
de ser un día de convivencia y de celebración popular.
Es un día en que los ciudadanos de la comunidad
celebran, de manera fraternal, la alegría de compartir
un mismo espacio de convivencia. Es, por lo tanto, un
día en que se les invita a sentirse parte de un mismo
3.10.30.
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proyecto colectivo que, en ninguna manera, les diluye
a ellos como individuos.
La celebración del Once de septiembre, sin embargo, se
ha convertido en una jornada de enfrentamiento y
división de la ciudadanía al haberse adoptado como
fiesta de todos los catalanes una jornada de marcado
carácter nacionalista, en la que se clasifica a la ciuda
danía de acuerdo con su capacidad de sentirse más o
menos identificada con una simbología y un imaginario
con una evidente carga ideológica. De este modo, una
jornada que debería ser de celebración se ha convertido
en un día de adoctrinamiento y sometimiento a un
determinado discurso ideológico.
Por el contrario, el día 23 de abril, Día del Libro y la
Rosa, es una celebración popular de gran arraigo en
toda la comunidad y que cuenta con un alto grado de
adhesión por parte de todos los ciudadanos.
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge
neralitat a iniciar los trámites pertinentes para reformar
el artículo 8.3 del Estatuto vigente que establece que
«La fiesta de Cataluña es la Diada del Once de Sep
tiembre» y sustituirla por el 23 de abril, Día del Libro
y la Rosa, como Fiesta de Cataluña.
PROPUESTA NÚM. 6: DESCENTRALIZACIÓN A FAVOR DE LAS
CORPORACIONES LOCALES
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge
neralitat a llevar a cabo una segunda descentralización
efectiva hacía los ayuntamientos que contemple los
siguientes aspectos:
a. El traspaso de las oficinas de Bienestar Social a los mu
nicipios.
b. La supresión de los Consejos Comarcales como ór
ganos de control político.
c. El restablecimiento de un gobierno metropolitano en
Barcelona dotado de autonomía política, suficiencia fi
nanciera y los recursos y competencias necesarios para
abordar eficazmente los problemas de planificación de
infraestructuras, urbanismo, gestión de servicios públi
cos y movilidad.
d. La descentralización de competencias de la Genera
litat hacia este organismo supramunicipal de Barcelona
y su área metropolitana.
PROPUESTA NÚM. 7: INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PÚBLICOS EN CATALUÑA
El Parlamento de Cataluña expresa su preocupación
por la creciente falta de independencia de los medios de
comunicación de titularidad autonómica (Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió), y por la utilización de
estos por parte de los poderes públicos como herra
mienta ideológica, por lo que insta al Gobierno de la
Generalitat a:
a. Desplegar una política de medios de comunicación
que esté basada en la objetividad informativa y la
excelencia en la profesión periodística, potenciando así
el carácter de servicio público de los medios de
comunicación que integran la CCRTV.
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b. Fomentar que los medios de comunicación públicos
catalanes sean un reflejo de la realidad social y lingüís
tica catalana, utilizando de manera natural e indistinta
en su programación las dos lenguas oficiales de la co
munidad autónoma.
c. Derogar el documento de principios de la CCRTV
que establece la lengua catalana como lengua vehicu
lar de los medios de comunicación públicos, estable
ciendo, entre otros aspectos, la obligación para los lo
cutores, presentadores y contratados de utilizar sólo
excepcionalmente el castellano, recomendando incluso
la traducción simultanea de esta lengua.
PROPUESTA NÚM. 8: SUBVENCIONES Y PARTICIPACIÓN DE LA
GENERALITAT EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRIVADOS
El Parlamento de Cataluña considera que el destino de
importantes partidas presupuestarias para financiar los
medios de comunicación privados a través de ayudas y
subvenciones pudiera erosionar gravemente la autono
mía de éstos y su capacidad de crítica del poder político.
Por ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno
de la Generalitat a suprimir o reducir significativamente
las subvenciones a medios de comunicación privados.

recho a ser educado en la lengua materna en la educa
ción infantil y en el primer ciclo de Primaria.
f. Una vía única a partir del segundo ciclo de Primaria
con tres lenguas vehiculares –catalán, castellano e in
glés– en las siguientes proporciones de acuerdo con las
características lingüísticas de la zona: catalán, un 40%,
con un margen de variación del 10%; castellano, el
40%, con el mismo 10% de margen, e inglés, con el
20%, también con un 10% de variación.
g. La no vinculación de ningún tipo de ayuda o subven
ción a la utilización de uno de los dos idiomas oficiales
de Cataluña.
h. La derogación de las normas actuales que imponen
el uso obligatorio del catalán en determinados sectores
(rotulación comercial, actas de las Juntas de las comu
nidades de propietarios, etc.).
i. La supresión de políticas sancionadoras por utiliza
ción de las lenguas.
j. La supresión de las cuotas lingüísticas en la exhibi
ción cinematográfica y en las emisiones de radio y tele
visión.

Igualmente, a fin de garantizar la necesaria neutralidad
política es imprescindible que la Generalitat no partici
pe directamente como accionista en determinadas em
presas de comunicación privadas, por lo que el Parla
mento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat
a enajenar las participaciones de las que es titular en
medios de comunicación privados.

k. Libertad de etiquetaje y embalaje de productos en
cualquiera de las dos lenguas oficiales de Cataluña.

PROPUESTA NÚM. 9: LEY DE LAS LENGUAS OFICIALES DE
CATALUÑA

m. La validez como formas oficiales de los topónimos
utilizados tradicionalmente en catalán, castellano y
aranés, en el Valle de Arán.

La ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, por
la que se implantó un nuevo modelo lingüístico y edu
cativo, ha devenido un instrumento ineficaz para garan
tizar convenientemente tanto la cohesión social, como
el respeto a los derechos individuales de los ciudadanos
de Cataluña. Por ello, el Parlamento de Cataluña con
sidera conveniente aprobar un nuevo modelo lingüísti
co y para ello insta al Gobierno de Cataluña a remitir
un proyecto de Ley de las Lenguas Oficiales de Cata
luña que se atenga a los siguientes principios:
a. La cooficialidad efectiva de las lenguas catalana y
castellana, y occitana en el Valle de Arán, en las prác
ticas administrativas.
b. La utilización de las dos lenguas oficiales, así como
del occitano en el Valle de Arán, por parte de las Ins
tituciones y Administraciones Públicas en Cataluña en
sus actuaciones internas y en las relaciones entre ellas.
c. La utilización de las dos lenguas oficiales, así como
del occitano en el Valle de Arán, por parte de las Institu
ciones y Administraciones Públicas en Cataluña en las
comunicaciones y notificaciones con los ciudadanos.
d. La libre elección por parte del administrado de la
lengua del procedimiento administrativo con carácter
vinculante para la Administración.
e. La libertad de opción lingüística entre catalán y cas
tellano, así como del occitano en el Valle de Arán, en la
primera enseñanza, de manera que se garantice el de

l. La presencia equilibrada de las dos lenguas oficiales
en las emisiones de los medios de radiodifusión y tele
visión de ámbito autonómico financiados con fondos
públicos.

PROPUESTA NÚM. 10: ESCOLARIZACIÓN EN LA LENGUA DE
ELECCIÓN DE LOS PADRES DURANTE LA PRIMERA ENSE
ÑANZA

Iniciado el presente curso escolar 2007/2008, una vez
más, el Gobierno de la Generalitat ha incumplido suce
sivas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por
las que se obliga a disponer en las hojas de inscripción
de un apartado o casilla donde se permita a los padres
o tutores elegir el idioma en que quieren que estudien
sus hijos durante la primera enseñanza.
Por todo lo anterior, el Parlamento de Cataluña insta al
Gobierno de la Generalitat a que distribuya impresos a
los padres o tutores de alumnos inscritos en los ciclos de
educación infantil y primer ciclo de educación primaria
para que puedan informar sobre la lengua en que desean
escolarizar a los alumnos durante el curso vigente.
PROPUESTA NÚM. 11: SUPRESIÓN DE LA INMERSIÓN LIN
GÜÍSTICA

El artículo 5, apartado 5.1 del Decreto 142/2007, de 26
de junio, que regula la ordenación de las enseñanzas de
la educación primaria, prevé la imposición del sistema
de inmersión lingüística en catalán basándose en la
necesidad de corregir el déficit lingüístico en esta len
gua en aquellos colegios y zonas donde tiene poca pre
sencia.
3.10.30.
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El vigente Estatuto de Autonomía reconoce como len
guas oficiales de Cataluña a la lengua castellana y a la
catalana, por lo que ambas deben ser enseñadas con los
mismos recursos y dedicación.
Por ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno
de la Generalitat a dejar sin efecto el Decreto 142/2007
que consagra a la lengua catalana como única lengua
vehicular (artículo 4) e impone la inmersión sólo en
catalán (artículo 5, apartado 5.1) y erradicar la práctica
pedagógica de la inmersión como herramienta de sus
titución lingüística.
PROPUESTA NÚM. 12: REORDENACIÓN DEL MAPA UNIVER
SITARIO

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge
neralitat a impulsar el proceso de integración de la uni
versidad catalana en el Espacio de Educación Europea
Superior mediante las siguientes medidas:
a. La reordenación del mapa universitario catalán,
orientándolo hacia la construcción de áreas temáticas
diversificando la presencia territorial de las universida
des, potenciando las titulaciones compartidas entre di
versos centros y favoreciendo la especialización de
cada universidad en una o varías áreas del conocimien
to, evitando la proliferación de facultades redundantes.
b. Una mejora de la asignación de recursos mediante la
reducción de plazas de aquellas carreras sin demanda
suficiente y el aumento de plazas en aquellas carreras
para las que exista una mayor demanda social.
c. Un aumento de la inversión en investigación hasta al
canzar el 2,5% del PIB de Cataluña.
d. La creación de una universidad internacional pública
de referencia, orientada hacia la excelencia académica
que ofrezca una formación de especialización y post
grado en las principales lenguas internacionales de co
municación como el castellano y el inglés.
PROPUESTA NÚM. 13: MEJORA DE LOS RECURSOS PERSO
NALES Y MATERIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El Parlamento de Cataluña muestra su preocupación
por la situación de la administración de justicia en Ca
taluña. Las memorias anuales del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña y del Juzgado Decano de Barcelo
na dibujan un panorama preocupante de falta de me
dios, precariedad laboral y, especialmente, de desco
nexión entre el poder político y las necesidades reales
resultantes del ejercicio diario de la actividad judicial.
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge
neralitat a:
a. Solicitar el incremento de las plantillas judiciales
para aliviar la situación de colapso que se vive en diver
sas instancias judiciales de Cataluña.
b. Garantizar la inversión de una suma equivalente al 2%
del gasto en salarios en formación del personal judicial.
c. Generalizar las dotaciones de recursos de grabación
en todas las salas de vistas en un plazo de dos años.
d. Completar la informatización de todos los juzgados.
3.10.30.
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e. Elaborar un Plan de Gestión Documental que garan
tice la correcta administración de archivos en todos los
equipamientos judiciales de Cataluña.
f. Evitar la dispersión de las nuevas sedes judiciales en
distintos enclaves de las ciudades y especialmente cuan
do los juzgados y tribunales formen parte de un mismo
orden jurisdiccional.
PROPUESTA NÚM. 14: RESPETO A LOS SÍMBOLOS E INSTITU
CIONES DEL ESTADO
El Parlamento de Cataluña manifiesta su preocupación
por la creciente espiral de desafección y falta de respeto
hacía las instituciones del Estado, sus símbolos y repre
sentantes por parte de determinadas organizaciones en
Cataluña.
Por ello, el Parlamento de Cataluña expresa de mane
ra clara e incuestionable su respeto a las instituciones,
símbolos y Jefatura del Estado, su acatamiento al actual
marco constitucional y exhorta a todas las autoridades
que forman parte de las distintas Administraciones ca
talanas a manifestarlo públicamente.
PROPUESTA NÚM. 15: PRESENCIA DE LA BANDERA DE ES
PAÑA Y DE CATALUÑA EN LAS DEPENDENCIAS OFICIALES
La Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se reguló
el uso de la bandera de España y el de otras banderas y
enseñas dispone que la bandera de España deberá on
dear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el in
terior de todos los edificios y establecimientos de la
Administración central, institucional, autonómica, pro
vincial o insular y municipal del Estado. Por su parte,
la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, establece que
la bandera de Cataluña ha de estar presente en los
edificios públicos y en los actos oficiales que tengan
lugar en Cataluña.
Habiéndose constatado la omisión de alguna de estas
banderas en las dependencias oficiales y en los despa
chos interiores de las mismas, el Parlamento de Catalu
ña insta al Gobierno de la Generalitat a cumplir escru
pulosamente la norma y garantizar la presencia en todas
sus dependencias y edificios oficiales, de los símbolos
constitucionales y estatutarios. Igualmente, exhorta a
todas las corporaciones locales de Cataluña a cumplir
también con las normas citadas.
PROPUESTA NÚM. 16: REORDENACIÓN DE LOS PEAJES EN LAS
AUTOPISTAS CATALANAS

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la
Generalitat a acelerar el proceso de rescate de los pea
jes de las autopistas catalanas y, con la gratuidad de las
autopistas como objetivo final, a tomar las siguientes
medidas:
a. Crear un fondo de rescate de peajes.
b. No renovar de manera automática las concesiones
vigentes de peajes.
c. Homogeneizar en lo posible el precio por kilómetro
de los peajes en Cataluña con los del resto de España.
d. Elaborar un protocolo en el que se establezca cuáles
son las situaciones excepcionales en las que se procederá
al levantamiento automático de las barreras de los peajes.
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PROPUESTA NÚM. 17: SEGURIDAD VIAL
Las recientes estadísticas de los últimos meses relativas
a la siniestralidad viaria han evidenciado, una vez más,
la necesidad de una reordenación, mejora y refuerzo de
las infraestructuras de transporte público y red viaria
dependientes de la Generalitat, por lo que el Parlamen
to de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:
a. Elaborar un plan de erradicación de los puntos ne
gros actuales en las carreteras catalanas.
b. Destinar los importes de las sanciones de tráfico a
invertir en la mejora de los pavimentos y de la señali
zación.
PROPUESTA NÚM. 18: LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN (MAT)
Cataluña es una zona deficitaria en producción ener
gética. Por ello, debe importar parte de la energía que
consume, bien de otras partes de España, bien del ex
tranjero (Francia). La provincia que presenta un mayor
desequilibrio en este sentido es Gerona, cuya zona cos
tera (la que presenta un mayor consumo, que crece a ra
zón de un 4% anual) carece de centrales relevantes. Para
subsanar esta deficiencia, el Parlamento de Cataluña
insta al Gobierno de la Generalitat a aliviar el déficit
energético catalán y alentar el desarrollo de las comarcas
gerundenses, impulsando la interconexión eléctrica con
Francia prevista por el Gobierno, consistente en la cons
trucción de una nueva línea de Muy Alta Tensión (MAT)
de 400 Kv.
PROPUESTA NÚM. 19: AFECTADOS POR EL COLAPSO DEL SU
MINISTRO ENERGÉTICO. INDEMNIZACIÓN DE OFICIO DE LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS
El pasado 23 de julio la ciudad de Barcelona sufrió una
importante crisis del suministro eléctrico debido, al
parecer, por un importante déficit de infraestructuras
energéticas. El Parlamento de Cataluña insta al Gobier
no de la Generalitat a establecer, conjuntamente con
las empresas Red Eléctrica de España S.A y FECSA
ENDESA, protocolos específicos que minimicen el
tiempo y el impacto al usuario final en situaciones de
colapso e interrupción del suministro, incorporando
indemnizaciones de oficio de los daños y perjuicios su
fridos por los afectados, sin esperar a las resoluciones
de procesos de reclamación.
PROPUESTA NÚM. 20: DESARROLLO DE LA LEY DE DEPEN
DENCIA

El Gobierno de la Generalitat se comprometió a resolver
las solicitudes de ayudas previstas en la ley de Depen
dencia en un período máximo de tres meses. No obstan
te, transcurrido este plazo de tiempo, sólo se han evalua
do 10.733 solicitudes de un total de 31.489 presentadas,
según se ha reconocido en diversos medios de comuni
cación. Es decir, 1/3 parte del total. Al ritmo actual se tar
daría, por lo tanto, seis meses más para tramitar el resto
de los expedientes pendientes, con lo que se habrá tarda
do nueve meses en evaluar los expedientes de los casos
de Dependencia de Grado III, niveles 2 y 1.
A este retraso en el proceso de evaluación debemos
sumar el tiempo necesario para recibir notificación de
la resolución, competencia en este momento de la Di

rección del Servicio de Atención a Personas de los
SSTT del Departamento de Acción Social y Ciudada
nía, hasta que se constituya la futura Agencia Catalana
de la Dependencia.
El Parlamento de Cataluña manifiesta su preocupación
por el hecho de que, según la previsión de implantación
del SAAD, en el 2007, deberían quedar hechas todas
las valoraciones de las personas Grandes Dependientes,
grado III, niveles 1 y 2, y, al ritmo actual, no se aca
barán hasta marzo del 2008. Es decir, en el 2008,
cuando, según el calendario de implantación se debería
iniciar la evaluación de la Dependencia Severa, grado
II nivel II, aún no se habrán acabado las evaluaciones
del nivel anterior.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Cataluña insta
al Gobierno de la Generalitat a que en el plazo máximo
de tres meses resuelva todas las solicitudes de ayudas
aún pendientes.
PROPUESTA NÚM. 21: NUEVO PLAN DE PLAZAS PÚBLICAS
EN GUARDERÍAS

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la
Generalitat a:
a. Definir un nuevo Plan de Creación de Plazas Pú
blicas en Guarderías para el periodo 2008-2012 que dé
continuidad al vigente, que incorpore las mejoras que
se desprendan de la evaluación de su proceso de apli
cación, y que plantee objetivos de escolarización su
periores a los comprometidos hasta ahora.
b. Desarrollar las medidas normativas necesarias para
asegurar la provisión de unos niveles de cobertura mí
nimos de oferta para cada una de las comarcas catalanas
para evitar que se produzcan desigualdades territoriales.
c. Elaborar un estudio detallado sobre las preferencias
de las familias con niños menores de 3 años y sobre la
demanda objetiva y potencial de usuario.
d. Publicar, con carácter de obligatoriedad, las listas de
solicitudes de no admitidos, argumentando los motivos
de la denegación para planificar mejor la oferta de
plazas.
e. Reducir las ratios de niños por grupo.
f. Aumentar el número de guarderías públicas, con una
mayor distribución y menor masificación.
PROPUESTA NÚM. 22: NUEVO MODELO DE ATENCIÓN PRIMA
RIA PEDIÁTRICA

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a establecer
un nuevo modelo de atención primaria pediátrica. Este
nuevo modelo deberá observar los siguientes aspectos:
a. La asignación de un pediatra y una enfermera de
referencia a cada niño.
b. El establecimiento de procedimientos claros para la
prevención.
c. El desarrollo de protocolos de actuación para casos
de derivación de pacientes.
3.10.30.
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PROPUESTA NÚM. 23: CAMBIO EN LA POLÍTICA DE SUBVEN
CIONES

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub
venciones condiciona la disposición dineraria realizada
por las Administraciones Públicas a favor de personas
públicas o privadas, entre otros requisitos, a que el pro
yecto, la acción, conducta o situación financiada tenga
por objeto el fomento de una actividad de utilidad
pública o interés social o de promoción de una finalidad
pública.
Se viene observando que una parte muy significativa de
las subvenciones públicas que otorga el Gobierno de la
Generalitat están destinadas a financiar actividades vin
culadas al fomento de determinadas ideologías nacio
nalistas y que no cumplen los requisitos de la Ley Ge
neral de Subvenciones, por lo que el Parlamento de
Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a cambiar
sus prioridades en esta política y destinar las subvencio
nes realmente a proyectos, acciones o conductas que
fomenten actividades de utilidad pública o interés so
cial o de promoción de una finalidad pública, no con
siderándose dentro de este capítulo las actuaciones de
asociaciones que se dedican a una supuesta cons
trucción nacional a través de determinados ámbitos de
actuación (cultura, deporte, tiempo libre, etc.).
NÚM . 24: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA
ANTIINCENDIOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

sobre l’orientació política general del Govern (tram.
255-00002/08).
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 1
El Parlament de Catalunya constata que d’ençà la recu
peració de la democràcia i les institucions d’autogovern
del país, el poble català ha assolit quotes de progrés i
llibertat mai assolides abans al llarg de la nostra histò
ria. L’esforç, la il·lusió i la responsabilitat han estat en
bona mesura els factors determinants que han contribuït
a forjar aquest resultat tan positiu. Es per això, que el
Parlament manifesta que el futur del poble català serà
aquell que de manera democràtica, pacífica i construc
tiva es proposi. En aquest sentit, lamentem la crema de
símbols institucionals així com advertim que la respos
ta per part d’algunes instàncies de l’Estat és clarament
desproporcionada. Catalunya té dret a establir el seu
horitzó d’ambició col·lectiva sense distorsions que ens
destorbin o serveixin d’excusa per limitar la tasca prin
cipal de reconstrucció i progrés nacional.

PROPUESTA

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge
neralitat a coordinar con el Gobierno del Estado el diseño
de estrategias de prevención, protocolos de actuación y
recursos para la lucha contra incendios e iniciar
negociaciones con éste encaminadas a establecer un
centro zonal para Cataluña, Aragón, Baleares y Comu
nidad Valenciana con sede en Cataluña que permita
incrementar la eficacia de la política antiincendios me
diante una mayor agilidad en la respuesta, una menor
dispersión de medios y efectivos y una mejor coordina
ción de los dispositivos de defensa forestal.
PROPUESTA NÚM. 25: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE
VERTEDEROS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Gene
ralitat a elaborar un mapa autonómico de vertederos y
plantas de tratamiento de residuos que incluya un estudio
de impacto ambiental riguroso de cada uno de ellos.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 15141)

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 133 del Reglament del Parlament, presenta les
següents Propostes de Resolució subsegüents al Debat
3.10.30.
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DE L’ÀMBIT SOCIAL
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 2: POLÍTIQUES DE FAMÍLIA
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a ampliar el suport a les famílies amb fills i filles,
a partir de l’1 gener de l’any 2008, mitjançant l’aplica
ció de les mesures següents:
a) Augment dels imports dels ajuts a les famílies amb
fills i filles menors de 3 anys, fins a cobrir 100 euros
mensuals per infant de les seves despeses, en aquells
casos que no hagin pogut accedir a una plaça de guar
deria finançada amb fons públics.
b) Ampliació de la franja d’edat que dóna dret a perce
bre els ajuts a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, al
període de 0 a 6 anys.
c) Ampliació de la franja d’edat que dóna dret a perce
bre els ajuts a les famílies nombroses amb infants de 0
a 6 anys al període de 0 a 8 anys.
d) Creació d’un nou ajut anual de 4.000 euros per a les
famílies que opten per tenir el tercer fill/a o posterior
fins a complir els 6 anys, o bé per aquelles famílies que
tinguin un fill/a amb discapacitat amb independència
del nombre de fill/es que tinguin.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 3: UN SISTEMA CATALÀ DE
PROTECCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
El Parlament de Catalunya manifesta un cop més la
necessitat de reformar la legislació estatal en matèria de
dependència amb la finalitat de respectar el caràcter
de competència exclusiva de la matèria per part de la
Generalitat, d’acord amb les previsions de l’Estatut, i
la voluntat de crear un sistema propi d’atenció a la de
pendència.
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En aquest sentit, insta el Govern a crear l’Agència Ca
talana de Promoció de l’Autonomia Personal, com a
òrgan gestor del sistema català de protecció a la depen
dència; i a fer les gestions necessàries per tal d’integrar
el finançament establert per l’Estat, corresponent al
funcionament del Sistema per a l’Autonomia i Atenció
a la Dependència, en el model de finançament general
de Catalunya.
Addicionalment, el Parlament de Catalunya insta el
Govern de la Generalitat que s’adreci al Govern de
l’Estat per tal de:
– Garantir la destinació dels romanents de les dotacions
previstes per a l’actual exercici de 2007, en matèria de
dependència, a la mateixa finalitat durant l’any 2008,
incrementant les dotacions a les comunitats autònomes
per agilitar la posada en marxa del sistema.
– Augmentar les quanties de les prestacions econòmi
ques i de les aportacions de l’Estat per a la prestació
de serveis, amb la finalitat d’adequar-les al cost real de
l’atenció en cada comunitat autònoma.
– Incorporar, per a l’exercici de 2008, com a criteri
addicional per determinar l’atribució de recursos a les
comunitats autònomes destinats a l’atenció a la depen
dència, el nivell de vida, costos dels serveis i les con
dicions socioeconòmiques a cada comunitat, a través de
la creació d’un Fons Compensatori.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DE L’ÀMBIT D’INFRAESTRUC
TURES

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 6: MODEL AEROPORTUARI
CATALÀ

1. El Parlament de Catalunya, incorporant les diferents
iniciatives de la societat civil, considera prioritària la
negociació d’un nou model de gestió dels aeroports de
Catalunya, actualment classificats d’interès general, en
els següents termes:
a. Desclassificar d’interès general els aeroports de Gi
rona, Reus i Sabadell, amb el corresponent acord sobre
les inversions futures i fer-ne efectiu el seu traspàs a
la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’establert a la
Comissió Mixta de Traspassos Estat– Generalitat.
b. Crear un consorci per a l’Aeroport de Barcelona,
amb una posició majoritària de les institucions catala
nes, que tingui competència sobre totes les matèries
que afectin la seva gestió, reservant les funcions de con
trol de la navegació aèria a l’organisme estatal o inter
nacional corresponent.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 7: APAGADA ELÈCTRICA DE
BARCELONA
Respecte a l’apagada elèctrica de Barcelona el 23 de
juliol i que va afectar a 350.000 abonats, dels quals una
part va patir-la durant 72 hores, el Parlament de Cata
lunya insta el Govern de la Generalitat a:

Així mateix el Govern de la Generalitat augmentarà les
dotacions econòmiques i de personal que siguin neces
saris per tal d’accelerar els processos de reconeixement
de la situació de dependència i l’elaboració d’un Pla
Individualitzat d’Atenció.

a. Assumir responsabilitats, en tant que administració
responsable de vetllar pel compliment del Pla de l’Ener
gia i de les infraestructures necessàries per a un correcte
subministrament elèctric.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 4: AJUTS A L’HABITATGE

b. Presentar immediatament l’expedient informatiu del
Govern relatiu a l’apagada elèctrica de juliol de 2007 a
Barcelona.

El Parlament de Catalunya, conscient de les dificultats
que moltes famílies poden tenir per fer front a les seves
quotes hipotecàries a causa de l’increment dels tipus
d’interès, insta el Govern de la Generalitat a implantar
un nou sistema d’ajuts per subsidiar fins a un punt el
tipus d’interès de les quotes hipotecàries dels habitat
ges habituals d’aquelles unitats familiars amb ingressos
baixos o mitjans, famílies amb algun membre amb dis
capacitat o famílies nombroses. Aquesta mesura es
mantindrà vigent mentre duri l’actual conjuntura d’ele
vats tipus d’interès.
El Parlament de Catalunya manifesta el seu desacord
amb les accions en matèria d’habitatge realitzades per
part de l’Estat, atès que afecten a les competències en
la matèria que corresponen a l’autogovern català. És
per aquest motiu que sol·licita que tota activitat de fo
ment es realitzi des de la Generalitat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
D’IMMIGRACIÓ

NÚM.

5:

EL PACTE NACIONAL

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a promoure abans del 31 de desembre de 2007 el
pacte Nacional d’Immigració, modificant així la volun
tat expressada pel Govern de no fer-ho fins el segon
semestre de 2008.

c. Iniciar paral·lelament un expedient sancionador,
d’acord amb la Llei 44/2006, de 29 de desembre, de
millora de la protecció dels consumidors i usuaris, so
bre les empreses que varen incomplir la seva relació
contractual, amb els 350.000 abonats afectats per l’apa
gada de juliol de 2007.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 8: INVERSIÓ DE L’ESTAT A
CATALUNYA
El Parlament de Catalunya, davant de l’acord assolit
entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat
en el qual s’ha definit la metodologia a seguir per a
l’aplicació de la Disposició addicional Tercera de l’Es
tatut d’Autonomia de Catalunya sobre la inversió de
l’Estat a Catalunya en infraestructures, constata que es
continua incomplint l’Estatut de Catalunya i que no es
contempla que Catalunya rebi el 18,8% de la inversió
en infraestructures totals de l’Estat.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya reclama al
Govern de la Generalitat que revisi els termes de
l’acord assolit amb el Govern de l’Estat per tal d’incor
porar-hi els criteris següents:
a. La base de càlcul per a l’aplicació del percentatge
d’inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya
3.10.30.
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no tindrà les limitacions per àrea de despesa que con
templa la metodologia acordada, sinó que contempla
rà totes les inversions territorialitzades de l’Estat i del
sector públic estatal.
b. La materialització de la inversió que correspongui a
Catalunya s’efectuarà exclusivament en inversions reals
de l’Estat o en inversions directes de les diferents empre
ses públiques, amb independència que existeixi un flux
de transferències de capital de l’Estat cap a Catalunya, tal
com passa amb la resta de Comunitats Autònomes.
c. Les inversions podran destinar-se també per a la li
beralització de peatges o la construcció d’autovies al
ternatives, tal com assenyala l’Estatut.
d. En els set anys compresos en l’acord, el volum de
transferències de capital destinat a Catalunya no
disminuirà respecte a exercicis anteriors.
Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Govern
de la Generalitat a fer les gestions necessàries davant
del Govern de l’Estat per:
a. Incrementar les inversions reals de l’Estat, Organismes
Autònoms i Sector Públic Estatal en 740 milions d’eu
ros per tal d’assolir els 4.365 milions d’euros correspo
nents a l’exercici 2008, xifra que haurà d’incrementar-se
proporcionalment en el cas d’augmentar el volum global
de les inversions territorialitzades de l’Estat.
b. Aprovar addicionalment un increment de les inversi
ons de l’Estat de l’any 2008 corresponent a la compen
sació per la insuficient inversió a Catalunya dels Pres
supostos 2007, assumida pel propi Govern de l’Estat en
la xifra de 827 milions d’euros.
c. Contemplar en els pressupostos de l’Estat per a l’any
2008 una partida compensatòria respecte a les partides
pressupostàries que no s’executin durant l’exercici 2007.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 9: CONCRECIÓ DE LA IN
VERSIÓ DE L’ESTAT A CATALUNYA DELS PRESSUPOSTOS DE
L’ANY 2008
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene
ralitat a concretar i donar a conèixer a la Cambra, en el
termini d’un mes, la relació de projectes (amb la infor
mació individualitzada de cada un d’ells) que han de
ser objecte de la inversió no assignada per a Catalunya
en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2008.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 10: INFRAESTRUCTURES NE
CESSÀRIES PER A CATALUNYA: ENERGIA I QUART CINTURÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat, pel que fa a la determinació de la interconnexió
elèctrica amb l’Estat francès, a recuperar el lideratge
necessari sobre el projecte de construcció de la línia
d’alta tensió (400 kV) entre Sentmenat i la frontera
francesa, tant pel que fa al traçat com la tecnologia
emprada; a contemplar el soterrament en tots aquells
trams que un estudi d’impacte ambiental ho consideri
convenient, així com l’aprofitament dels corredors de
serveis que s’estan projectant, i sobretot en la relació
amb el territori afectat, a adoptar una postura unitària
i subministrar tota la informació a la gent i ajuntaments
afectats.
3.10.30.
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Així mateix, el Parlament de Catalunya considera im
prescindible que es concebi el Quart Cinturó com a via
d’alta capacitat en tot el seu traçat, s’acceleri la cons
trucció del seu tram d’Abrera a Terrassa, i que de ma
nera paral·lela, s’aprovi immediatament el projecte
constructiu en el seu tram de Terrassa-Sabadell fins a
Granollers, garantint-ne l’inici de les obres al llarg de
l’any 2008.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 11: RESCAT SELECTIU DE
PEATGES

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en
el termini de dos mesos, un Pla d’inversions per al res
cat selectiu, l’homogeneïtzació i la subvenció de peat
ges, dotat, entre d’altres, amb els recursos provinents de
l’aplicació de la disposició addicional 3a. de l’Estatut
de Catalunya en relació a les quantitats pressupostades
i no executades que contingui, com a mínim, les se
güents previsions:
– Rescatar els peatges d’aquelles vies metropolitanes
que no disposin d’una alternativa competitiva lliure de
pagament. Concretament, les barreres de Rubí - les
Fonts a la C-16, Mollet del Vallès a la C-33 i Alella a la
C-32.
– Eliminar el pagament per als usuaris de les autopis
tes que realitzin trànsits de naturalesa intracomarcal,
mentre no existeixi una autovia alternativa lliure de
pagament. Concretament, a la C-16 Bages, C-32 Ma
resme, AP-7 Montsià, AP-7 Baix Ebre, AP-7 Baix
Camp, AP-7 Tarragonès, AP-7 Vallès Oriental, AP-7
La Selva, AP-7 Gironès, AP-7 Alt Empordà, AP-7 /
AP-2 Baix Penedès, AP-2 Les Garrigues, C-32 Garraf
i C-32 Baix Penedès.
– Subvencionar o ampliar les subvencions existents
per als usuaris habituals en trànsits definits pel seu ca
ràcter metropolità. Concretament, a la C-32 (Mares
me), C-32 (Garraf) i AP-7 (Alt Penedès).
– Donar compliment a allò que estableix l’Acord del
Grup de Treball de Peatges de l’any 2001, en el sentit
de no repercutir als usuaris l’augment de l’IVA, (del
7% al 16%), fruit d’una resolució de la justícia comu
nitària.
– Introduir la gratuïtat del peatge del Túnel del Cadí per
als vehicles pertanyents a empreses amb seu social al es
comarques de l’Alt Urgell, Berguedà i la Cerdanya.
– Possibilitar la reducció de les tarifes o, en el seu cas,
la supressió temporal dels peatges de les autopistes
sotmeses a obres extraordinàries que n’afectin l’opera
tivitat, o quan les obres tinguin lloc a llurs vies alterna
tives lliures de pagament.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 12: TRASPÀS DELS SERVEIS
DE RODALIES I REGIONALS DE RENFE A LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar
amb el Govern de l’Estat l’encomana de gestió a la
Generalitat de les infraestructures ferroviàries, de titu
laritat de l’Estat, per les quals hagin de circular els serveis de rodalies i regionals, objecte de traspàs en virtut
de l’article 169 de l’Estatut de Catalunya. La negocia
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ció ha d’incorporar els recursos suficients per garantir
ne el manteniment, implementar-ne les millores plani
ficades i fer front al dèficit acumulat d’inversions i a les
necessitats futures de la xarxa i s’ha de concretar en
paral·lel al traspàs del servei abans esmentat.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ EN L’ÀMBIT DE L’AUTOGOVERN
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM.
L’ESTATUT

13: DESPLEGAMENT

DE

El Parlament de Catalunya:
1. Constata que el desplegament de l’Estatut d’Autono
mia no s’està duent a terme de manera diligent i eficaç,
i identifica l’administració de l’Estat i el seu govern
com a primer responsable d’incomplir sistemàticament
moltes de les previsions establertes.
2. Insta el Govern de la Generalitat a actuar amb ferme
sa, transparència i claredat informativa en la defensa del
nou marc d’autogovern.
3. Es compromet a impulsar i desenvolupar plenament,
en la seva integritat i amb totes les seves potencialitats
el nou Estatut d’Autonomia.
4. Manifesta la necessitat, mitjançant el procediment
reglamentari corresponent, de presentar els recursos
necessaris davant del Tribunal constitucional, cada cop
que hi hagi normes de l’Estat que vulnerin el nou marc
competencial de l’Estatut.
5. Insta el Govern de la Generalitat a revisar el pla de
treball de la Comissió Mixta de Transferències, incor
porant els criteris utilitzats a l’Informe de la mateixa
Comissió de juny de 2004 que permeteren identificar
fins a 89 traspassos pendents, per ampliar la llista dels
41 actualment plantejats.
6. Insta el Govern de la Generalitat a recuperar la uni
tat d’acció de les forces polítiques catalanes en la de
fensa de l’autogovern, incorporant al conjunt dels grups
parlamentaris a tots els òrgans estatutaris de caràcter
bilateral.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 14: CONCRECIÓ DEL NOU
MODEL DE FINANÇAMENT DE CATALUNYA
En matèria de finançament, el Parlament de Catalunya:
1. Insta el Govern de la Generalitat a presentar, desen
volupar i acordar en el Parlament de Catalunya la concreció i aplicació del nou model de finançament esta
blert per l’Estatut, tenint en compte les al·legacions
formulades pels lletrats de la Cambra catalana davant
del Tribunal Constitucional, en les que no és necessà
ria la modificació de la LOFCA per tal de disposar del
nou model de finançament establert a l’Estatut, amb la
finalitat que la part catalana de la Comissió Mixta
d’Afers Econòmics i Fiscals la pugui defensar en les
seves negociacions.
2. Insta el Govern de la Generalitat a apostar de manera
decidida per a una administració tributària única que
recapti la totalitat dels impostos a Catalunya, d’acord
amb el que permet l’article 204.2 de l’Estatut d’Auto

nomia i amb el que s’estableix a la llei de creació de
l’Agència Tributària de Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 15: EN MATÈRIA DE CON
SULTES POPULARS

Amb l’objectiu d’aprofundir en la participació de la
ciutadania en els afers públics i en la millora de la qua
litat democràtica del país, així com per tal de disposar
d’un mecanisme de consulta popular sobre les qüesti
ons que es considerin d’interès general per a Catalunya
–com ho seria el cas en el qual el Tribunal Constituci
onal alterés el contingut de l’Estatut–, el Parlament
manifesta la necessitat de constituir amb caràcter im
mediat, mitjançant el corresponent procediment regla
mentari, una ponència conjunta dels grups parlamenta
ris per tal de disposar del marc legal necessari en un
termini de 6 mesos, per a que la Generalitat pugui con
vocar consultes populars, d’acord amb el que es dispo
sa en els articles 29 i 122 l’Estatut.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

NÚM.

16: SELECCIONS NACIO

NALS

El Parlament de Catalunya lamenta que posicionaments
aliens a l’esport hagin impossibilitat la celebració del
partit amistós de futbol entre les seleccions nacionals
de Catalunya i dels Estats Units, i insta el govern per a
què treballi en favor del reconeixement internacional de
les seleccions catalanes, atenent les competències ex
clusives que, en l’àmbit dels esports, disposa la Gene
ralitat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 17: RECEPCIÓ DE TV3 AL
PAÍS VALENCIÀ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a fer les gestions necessàries davant del Govern
de l’Estat espanyol per tal de garantir que el Ministeri
d’Indústria resolgui el conflicte generat pel fet d’haver
permès que altres canals en obert ocupin l’espai radio
elèctric utilitzat des de fa més de 15 anys per Acció
Cultural del País Valencià per emetre TV3.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 18: EL RETORN DE LA RES
TA DE DOCUMENTACIÓ ESPOLIADA A CATALUNYA L’ANY
1939 I DIPOSITADA A L’ARXIU DE SALAMANCA
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat per a què s’adhereixi a la denúncia feta per la
Comissió de la Dignitat, partits polítics, persones a tí
tol individual, sindicats i entitats afectades per l’espo
li de guerra sobre la interrupció, d’ençà l’octubre de
l’any passat, del procés de retorn complet dels docu
ments catalans dipositats a l’Arxiu de la Guerra Civil de
Salamanca, quan els tècnics de l’administració de la
Generalitat ja tenien enllestides totes les tasques d’iden
tificació.
En aquest mateix sentit, el Parlament de Catalunya ins
ta el Govern perquè demani al Ministre de Cultura, que
abans d’acabar l’any 2007, doni les directrius oportunes
per retornar a la Generalitat tots els documents que en
cara estan dipositats a l’Arxiu de Salamanca (inclosos els
dels Ajuntaments) i que foren arrabassats per la força
l’any 1939, per tal que la Generalitat en pugui fer efec
tiva la restitució a tots i cadascun dels seus legítims pro
3.10.30.
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pietaris, atès que la comissió mixta Estat-Generalitat ja
ha identificat i catalogat tota la documentació requisada
a Catalunya i que la llei preveu el retorn després de tres
mesos de completades les tasques d’identificació.
Propostes transaccionals presentades
pels grups parlamentaris

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ EN L’ÀMBIT ECONÒMIC

Reg. 15148, 15149 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 28.09.2007

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 19: UNIVERSITATS I RECER
CA

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que de
manera immediata resolgui els problemes que afecten
al sistema universitari i de recerca català i que consti
tueixen un obstacle per al progrés de Catalunya. En
aquest sentit, insta el Govern a que un període inferior
als tres mesos procedeixi a definir els criteris necessa
ris per a elaborar el mapa de titulacions, renovar els
contractes programa amb les universitats i centres de
recerca i a iniciar el procés de transferència de les com
petències en matèria de beques universitàries per part
del Govern de l’Estat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 20: MODERACIÓ FISCAL
El Parlament de Catalunya constata que la pressió fis
cal que recau sobre els ciutadans no ha parat d’aug
mentar des de que governa el Tripartit, que els ciuta
dans de Catalunya pateixen un greuge comparatiu
respecte a d’altes comunitats autònomes, com per
exemple Navarra, el País Basc, Madrid i el País Valen
cià i que les desigualtats territorials poden implicar la
deslocalització de persones i empreses que prefereixen
invertir en altres comunitats autònomes on la fiscalitat
és més favorable.
Davant d’aquests fets, el Parlament de Catalunya insta
el Govern de la Generalitat a prendre les mesures ne
cessàries per tal de moderar la pressió fiscal que recau
sobre els nostres ciutadans suprimint de manera imme
diata l’Impost de Successions de Donacions, modifi
cant l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics documentats i rebaixant l’Impost sobre el Pa
trimoni.
PROPOSTA

DE RESOLUCIÓ NÚM. 21: PLURALISME DELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ CATALANS

Davant de fets protagonitzats per persones properes a
la Presidència de la Generalitat en els que s’evidencia
una voluntat intervencionista en els mitjans de comu
nicació de Catalunya, el Parlament de Catalunya, cons
cient que uns mitjans de comunicació (inclosos els
públics) independents, plurals, transparents i de quali
tat garanteixen el bon funcionament del sistema demo
cràtic, insta el President de la Generalitat a cessar el di
rector de l’Oficina de Comunicació de la Presidència a
causa de les seves actuacions en contra del pluralisme
i la llibertat dels mitjans de comunicació.

PROPOSTES TRANSACCIONALS PRESENTADES
PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL GRUP
PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS - ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 15148)

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que
es preveu a l’article 133.1 i concordants del Reglament
del Parlament de Catalunya, presenten les següents propostes de resolucions transaccionals subsegüents al
Debat general sobre l’acció política i de govern (NT.
255-00002/08).
PROPOSTA DE TRANSACCIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
NÚM. 1 DE GP CIU
El Parlament de Catalunya manifesta que l’esforç, la
il·lusió i la responsabilitat han estat en bona mesura els
factors determinants que han contribuït a forjar una
societat catalana oberta, plural i tolerant. És per això,
que el Parlament manifesta que el futur del poble català
serà aquell que de manera democràtica, pacífica i cons
tructiva es proposi. És en aquest sentit, que com a país
que ha patit el menyspreu i la persecució dels seus sím
bols nacionals, el Parlament fa una crida a respectar els
símbols institucionals. I al mateix temps expressa la
necessitat que la resposta a aquests fets per part de les
instàncies judicials, mediàtiques i polítiques en cap cas
pot ser desproporcionada. Catalunya té dret a establir el
seu horitzó d’ambició col·lectiva sense distorsions que
ens destorbin o serveixin d’excusa per limitar la tasca
principal de reconstrucció i progrés nacional.
PROPOSTA DE TRANSACCIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
NÚM. 9 DE GP CIU
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a donar a conèixer a la Cambra la relació de pro
jectes i altres actuacions que han de ser objecte de la
inversió no assignada per a Catalunya en els Pressupos
tos Generals de l’Estat per l’any 2008.
PROPOSTA DE TRANSACCIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
NÚM. 16 DE GP CIU
El Parlament de Catalunya lamenta que posicionaments
aliens a l’esport hagin impossibilitat la celebració del
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partit amistós de futbol entre les seleccions nacionals
de Catalunya i dels Estats Units, i insta el Govern a
continuar donant suport a les federacions catalanes en
la seva tasca de promoció internacional de l’esport i
d’afiliació a entitats afins d’àmbit internacional en apli
cació de l’article 200 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya sobre la projecció internacional de les orga
nitzacions catalanes.
PROPOSTA DE TRANSACCIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
NÚM. 18 DE GP CIU
El Parlament de Catalunya fa seva la denúncia feta per
la Comissió de la Dignitat, partits polítics, persones a
títol individual, sindicats i entitats afectades per l’espoli
de guerra sobre la interrupció, d’ençà l’octubre de l’any
passat, del procés de retorn complet dels documents
catalans dipositats a l’Arxiu de la Guerra Civil de
Salamanca.
En aquest mateix sentit, el Parlament de Catalunya ins
ta el Govern a fer les gestions necessàries perquè es
reuneixi amb urgència la Comissió Mixta Ministeri de
Cultura - Departament de Cultura per tal de validar l’in
ventari de documentació catalana de privats, de perso
nes i entitats, i procedir al trasllat a Catalunya d’acord
amb el que preveu el Projecte de Llei de 21/2005 de
restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents
incautats amb motiu de la guerra civil custodiats a l’Ar
xiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació
del Centre Documental de la Memòria Històrica.
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2007
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC-CpC;
Joan Ridao i Martín, portaveu del GP ERC; Jaume
Bosch Mestres, portaveu del GP ICV-EUiA

PROPOSTES TRANSACCIONALS PRESENTADES
PEL GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL GRUP
PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS - ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 15149)
A LA MESA DEL PARLAMENT
Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que
es determina a l’article 133.1 del Reglament del Parla
ment de Catalunya, presenta la següent esmena a la
Proposta de resolució sobre la recepció de TV3 al País
Valencià. Núm. Tram. 255-00002/08

tinuar les gestions endegades davant del conjunt d’ad
ministracions implicades per tal de resoldre el conflicte
general per la prohibició de les emissions de TV3 al
País Valencià, així com perquè es deixi sense efecte la
sanció imposada a Acció Cultural del País Valencià.»
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2007
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC-CpC;
Joan Ridao i Martín, portaveu del GP ERC; Jaume
Bosch Mestres, portaveu del GP ICV-EUiA

3.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre els crite
ris per a impartir l’assignatura «Educa
ció per a la ciutadania»
Tram. 300-00066/08

Presentació: M. Ángeles Olano i García,
del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya
Reg. 15040 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 28.09.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Àngels Olano Garcia, Diputada del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord
amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern
per tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de ce
lebrar els propers dies 3 i 4 d’octubre d’enguany:
– Quins són els criteris del Govern de la Generalitat pel
que fa a la impartició de l’assignatura de «Educació per
a la Ciutadania» a Catalunya?
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2007
M. Ángeles Olano i García

Interpel·lació al Govern sobre els ins
truments de cooperació local
Tram. 300-00067/08

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer
ra Republicana de Catalunya
Reg. 15146 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 28.09.2007

PROPOSTA DE TRANSACCIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
NÚMERO 17 DE GP CIU

A LA MESA DEL PARLAMENT

«El Parlament de Catalunya reitera en els seus termes
la Moció 6/VIII del Parlament de Catalunya sobre la
política informativa, aprovada el 19 d’abril de 2007, i
en aquest sentit insta el Govern de la Generalitat a con

Joan Ridao Martín, Portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la se
güent interpel·lació, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 138 del Reglament del Parlament de Catalunya.
3.10.30.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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– Quins és el capteniment del Govern sobre els instru
ments de cooperació local?
Palau Parlament, 28 de setembre del 2007
Joan Ridao i Martín
Portaveu Grup Parlamentari

Interpel·lació al Govern sobre la creació de places de llars d’infants
Tram. 300-00070/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Interpel·lació al Govern sobre l’orienta
ció del sistema sanitari català

Reg. 15177 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 28.09.2007

Tram. 300-00068/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 15175 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 28.09.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu l’ar
ticle 138 del Reglament de la Cambra, presenta la se
güent Interpel·lació:
– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’ori
entació del sistema sanitari català?
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Interpel·lació al Govern sobre l’agricul
tura
Tram. 300-00069/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 15176 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 28.09.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu l’ar
ticle 138 del Reglament de la Cambra, presenta la se
güent Interpel·lació:
– Quin és el capteniment del Govern en matèria d’agri
cultura?
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

3.20.
3. TRAMITACIONS EN CURS

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu l’ar
ticle 138 del Reglament de la Cambra, presenta la se
güent Interpel·lació:
– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la
creació de places de llars d’infants a Catalunya?
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU
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4.

INFORMACIÓ

4.45.25.
4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA

4.45.02.

PLE DEL PARLAMENT

GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya
Tram. 399-00001/08

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/08

Accés al ple exercici de la condició de
parlamentària

MESA DEL PARLAMENT
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 de
setembre de 2007, atès que la senyora Maria Teresa Es
truch Mestres ha complert els requisits que estableix
l’article 16 del Reglament (credencial: reg. 14887; aca
tament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya: reg. 14888; declaració d’incompatibilitats:
reg. 14889 i 14890), ha constatat i manifestat que la
senyora Maria Teresa Estruch Mestres ha accedit al ple
exercici de la condició de parlamentària.

Adscripció de diputats del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 14986 / Coneixement: Presidència del Par
lament, 26.09.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Carina Mejías i Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 20 del Reglament de la Cambra, mani
festa que el Senyor Josep Llobet i Navarro, resta adscrit
al Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
L’esmentat Diputat manifesta la seva voluntat expres
sa de restar adscrit a l’esmentat Grup Parlamentari.
Palau del Parlament, 26 de setembre de 2007
Carina Mejías i Sánchez
Portaveu

Josep Llobet i Navarro
Diputat

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2007
La secretària primera
Lídia Santos i Arnau

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual
Composició del Grup Parlamentari So
cialistes - Ciutadans pel Canvi
Tram. 399-00004/08

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/08

Accés al ple exercici de la condició de
parlamentari

MESA DEL PARLAMENT
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 de
setembre de 2007, atès que el senyor Josep Llobet Na
varro ha complert els requisits que estableix l’article 16
del Reglament (credencial: reg. 14894; acatament de la
Constitució i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya:
reg. 14899; declaració d’incompatibilitats: reg. 14900
i 14901), ha constatat i manifestat que el senyor Josep
Llobet Navarro ha accedit al ple exercici de la condició
de parlamentari.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2007
El secretari segon
Antoni Castellà i Clavé

Adscripció de diputats del Grup Parlamen
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 14891 / Coneixement: Mesa del Parlament,
25.09.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Teresa Estruch i Mestres,
d’acord amb el que disposa l’article 20.1 del Reglament
del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’in
corporar-se al Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta
dans pel Canvi.
I perquè així consti, ho signa
al Palau del Parlament, el dia 25 de setembre de 2007
Rosa Maria Ferrer i Valls

Vist i plau
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del Grup Parlamentari

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

4.45.02.
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4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO
CIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control de compliment de la Resolució
22/VIII, sobre l’atenció de les persones
amb quequesa
Tram. 290-00007/08

Control de compliment de la Resolució
21/VIII, sobre la modificació del Decret
135/1995, del 24 de març, de desenvo
lupament de la Llei 20/1991, del 25 de
novembre, de promoció de l’accessibi
litat i supressió de barreres arquitectò
niques, per a afavorir que les persones
amb disminucions psíquiques puguin
accedir a un habitatge compartit

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00007/08
Sobre: Resolució 22/VIII, sobre l’atenció de les perso
nes amb quequesa

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigració

Reg. 14775 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
25.09.2007

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de
donar compliment a la Resolució 22/VIII sobre l’aten
ció a les persones amb quequesa, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions:

Sobre: Resolució 21/VIII, sobre la modificació del
Decret 135/1995, del 24 de març, de desenvolupament
de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòni
ques, per a afavorir que les persones amb disminucions
psíquiques puguin accedir a un habitatge compartit
Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigració
D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de
donar compliment a la Resolució sobre la modificació
del Decret 135/1995, del 24 de març, de desenvolupa
ment de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de pro
moció de l’accessibilitat i supressió de barreres ar
quitectòniques, per a afavorir que les persones amb
disminucions psíquiques puguin accedir a un habitatge
compartit us informem que en aquests moments el
Departament d’Acció Social i Ciutadania, a través del
Consell per a la promoció de l’Accessibilitat i la supres
sió de barreres arquitectòniques, està treballant en la
proposta de modificació del Decret 135/95, en la que es
tindrà en compte les necessitats que plantegen les dife
rents discapacitats, tenint present, en tot moment, l’es
perit de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat univer
sal de les persones amb discapacitat.
Barcelona, 17 de setembre de 2007
Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadana

4. INFORMACIÓ

Reg. 14776 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
25.09.2007

Tram. 290-00006/08

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00006/08

4.50.01.

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució

L’atenció logopèdica al quequeig forma part de la car
tera de serveis de rehabilitació del CatSalut. Així doncs,
en les bases del concurs de la prestació de serveis de
rehabilitació de novembre de 2005, es va incloure com
a «L1,3,1, Trastorns de la Fluència».
Així mateix en l’actualitat un grup d’experts està treba
llant en la definició dels criteris d’indicació i de derivació dels processos en atenció logopèdica, entre ells els
trastorns de la fluència.
A banda, al mes de maig passat va ser difosa entre el pro
fessorat la guia sobre la quequesa: «La tartamudesa - guia
per educadors» elaborada pel Departament d’Educació
en col·laboració amb la Fundación Espanyola de la Tarta
mudez. Es pot trobar a la web del Departament d’Educa
ció: http: //www.xtec.cat/eap/guies_profes/intex.htlm.
Paral·lelament les famílies i el professorat d’alumnat
amb quequesa reben en els casos que és necessari, as
sessorament dels equips d’orientació i assessorament
psicopedagògic (EAP) i dels centres de recursos per a
deficients auditius (CREA); i l’alumnat atenció direc
ta en els casos escaients dels mestres d’educació espe
cial als centres educatius de primària i dels psicòlegs i
pedagogs en els de secundària.
Barcelona, 17 de setembre de 2007
Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadana
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– Programa Salut i Escola. Abril 2007.
Ampliació de l’educació sanitària (2007):
– Protocol mobilització del pacient enllitat.
Control de compliment de la Resolució
33/VIII, sobre l’adaptació dels serveis
d’atenció primària de Parets del Vallès
(Vallès Oriental) a les necessitats assis
tencials de la població

– Protocol contra l’estrès.
– Protocol del peu diabètic.

Tram. 290-00018/08

– Estudi amb un grup pilot (grup control i grup inter
venció) «Estudi educació sanitària odontològica en els
diabètics».

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució

– Visita prèvia infermeria Call Center 2007.

Reg. 14684 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
25.09.2007

Barcelona, 14 de setembre de 2007
Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

A LA MESA DEL PARLAMENT
Núm. de resolució: 290-00018/08
Sobre: Resolució 33/VIII del Parlament de Catalunya,
sobre l’adaptació dels serveis d’atenció primària de
Parets del Vallès (Vallès Oriental) a les necessitats
assistencials de la població

Control de compliment de la Resolució
39/VIII, per la qual s’aproven tres infor
mes de fiscalització

Comissió competent: Comissió de Salut

Tram. 290-00024/08

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Re
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar
compliment a la Resolució 33/VIII sobre l’adaptació
dels serveis d’atenció primària de Parets del Vallès
(Vallès Oriental) a les necessitats assistencial de la po
blació, informem del següent: El Departament de Sa
lut té prevista l’ampliació de l’actual Centre d’Atenció
Primària (CAP) de Parets del Vallès ja que, segons les
dades de creixement poblacional facilitades per l’A
juntament, es preveu que l’any 2016 hi hagi una pobla
ció resident al municipi de 25.567 ciutadans.

Sol·licitud de pròrroga

D’acord amb aquestes previsions, la Direcció General
de Planificació i Avaluació va aprovar el Pla funcional
del CAP el dia 4 de setembre de 2006.
S’han iniciat els estudis previs al projecte de reforma i
ampliació del CAP per tal de donar resposta als reque
riments del pla funcional aprovat per la DG de Planifi
cació i Avaluació.

Reg. 14797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 25.09.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa
l’article 94 del Reglament del Parlament,
SOL·LICITO:
L’ampliació del termini per a donar compliment a la
Resolució 39/VIII, per la qual s’aproven tres informes
de fiscalització. El control de compliment de la qual
correspon a la Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Barcelona, 19 de setembre de 2007
Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

Aquesta actuació està inclosa en el Programa extraor
dinari d’inversions en infraestructures sanitàries 2007.
Pel que fa a l’ampliació de Serveis a l’ABS Parets du
rant l’any 2007:
– Desplegament del control anticoagulant oral (Sin
trom).
– Implantació del Programa de cribratge poblacional
del càncer de cèrvix.
– Realització d’espirometries.
Ampliació d’activitats i serveis per a la comunitat
– Programa d’acollida de pares i mares en procés d’a
dopció. Implantació 18 d’abril de 2007.
– Programa d’acollida a familiars de gent amb malal
ties mentals (durant 2007).

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i
Finances (reg. 14797).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà
el 7 de novembre de 2007.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 25.09.2007.
4.50.01.
4. INFORMACIÓ
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4.53.
4.53.05.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES

Tram. 356-00156/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca
talunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14793).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 25.09.2007.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió so
bre els Drets de les Dones amb la con
sellera de Treball sobre les actuacions
d’aquest departament en matèria d’i
gualtat en l’àmbit laboral
Tram. 355-00047/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar
tament de Treball (reg. 14773).
Comissió competent: Comissió sobre els Drets de les
Dones.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 21.09.2007.

Sessió informativa de la Comissió
d’Educació i Universitats amb el con
seller d’Educació sobre l’inici del curs
escolar 2007-2008
Tram. 355-00048/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar
tament d’Educació (reg. 14796).
Comissió competent: Comissió d’Educació i Universitats.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 21.09.2007.
4.53.05.
4. INFORMACIÓ

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15.

CONVOCATÒRIES

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de la Cambra de Comerç Gai
i Lèsbica Internacional davant la Co
missió de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme perquè informi de les propos
tes d’aquesta entitat

4.53.10.

4.55.

Sessió plenària núm. 21
Convocada per al dia 3 d’octubre de 2007

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT
D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con
voco a la sessió següent del:
Ple del Parlament
3 d’octubre de 2007
10.00 h
Saló de Sessions
ORDRE DEL DIA
1. Homenatge en memòria de l’exdiputat Antoni Gutiérrez
i Díaz. Tram. 401-00011/08. Junta de Portaveus. Subs
tanciació.
2. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de dipu
tats. Tram. 234-00016/08 i 234-00018/08. Comissió de
l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen.
3. Projecte de pressupost del Parlament per al 2008.
Tram. 230-00003/08. Mesa ampliada. Debat i votació
del dictamen.
4. Proposició de llei de la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals. Tram. 202-00005/08. Comissió de
Política Cultural. Debat i votació del dictamen de la
Comissió (Dictamen: BOPC, 105).
5. Projecte de llei de serveis socials. Tram. 200-00003/08.
Comissió de Benestar i Immigració. Debat i votació del
dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC, 130).
6. Projecte de llei dels drets de les dones per a l’eradi
cació de la violència masclista. Tram. 200-00022/08.
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat.
7. Interpel·lació al Govern sobre els criteris per a impar
tir l’assignatura «Educació per a la ciutadania». Tram.
300-00066/08. M. Ángeles Olano i García, del Grup Par
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre la creació de places de
llars d’infants. Tram. 300-00070/08. Grup Parlamentari
de Convergència i Unió. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre els instruments de co
operació local. Tram. 300-00067/08. Grup Parlamenta
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre l’orientació del siste
ma sanitari català. Tram. 300-00068/08. Grup Parla
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre l’agricultura. Tram.
300-00069/08. Grup Parlamentari de Convergència i
Unió. Substanciació.
12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la reforma del sector de la vinya que projecta la
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Unió Europea. Tram. 302-00051/08. Juan Bertomeu i
Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya. Debat i votació.
13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el model aeroportuari. Tram. 302-00052/08. Grup
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.
14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les polítiques d’agricultura i ramaderia. Tram. 302
00053/08. Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Debat i votació.
15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les mesures per a reduir els nivells de contaminació
atmosfèrica a les principals ciutats. Tram. 302-00054/
08. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat
i votació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les telecomunicacions. Tram. 302-00055/08. Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Debat i votació.
17. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades
el dia 3 d’octubre, a les 16.00 hores).
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2007
El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

4.70.

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

4.70.10.

ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya sobre l’observança del
pluralisme en la televisió i la ràdio cor
responent al juny del 2007
Tram. 337-00021/08

Presentació: President, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 14729 / Coneixement: Mesa del Parlament,
25.09.2007

M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya
Benvolgut president,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan
ça del pluralisme polític a la televisió i la ràdio, mes de
juny de 2007 perquè en tingueu coneixement i als efec
tes oportuns.
Ben cordialment,
Josep Maria Carbonell
Barcelona, 17 de setembre de 2007
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.85.

SINDICATURA DE COMPTES

Resolució de 17 de setembre, per la
qual s’amplia el nombre de places con
vocades en el procés selectiu per a la
provisió de tres places d’auxiliar admi
nistratiu/iva del grup D de titulació de
la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Reg. 14794

RESOLUCIÓ DE 17 DE SETEMBRE, PER LA QUAL S’AMPLIA
EL NOMBRE DE PLACES CONVOCADES EN EL PROCÉS SE
LECTIU PER A LA PROVISIÓ DE TRES PLACES D’AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA DEL GRUP D DE TITULACIÓ DE LA SIN
DICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA (RESOLUCIÓ DE
16 D’ABRIL DE 2007, DOGC NÚM. 4870 DE 26 D’ABRIL
DE 2007 I BOPC NÚM. 64 DE 30 D’ABRIL DE 2007) CODI
DE LA CONVOCATÒRIA CO-D1/07.
Atesa la resolució de 16 d’abril de 2007, de convoca
tòria de concurs oposició per a la provisió de tres pla
ces d’auxiliar administratiu/iva de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya (DOGC núm. 4870 de 26 d’a
bril de 2007 i BOPC núm. 64 de 30 d’abril de 2007).
Atesa la Resolució de 20 de juliol de 2007, per la qual
es fan públiques les llistes definitives d’aspirants adme
sos i exclosos de la convocatòria de concurs oposició
per a la provisió de tres places d’auxiliar administratiu/
iva de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (DOGC
núm. 4933 de 25.07.2007), en la que es fixa la data del
primer examen el dia 10 d’octubre de 2007.
Vist que després de la data de la convocatòria i abans de
l’inici de la primera prova s’ha produït una plaça vacant
del grup D de titulació de l’especialitat auxiliar admi
nistratiu/iva de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Atès el que estableixen l’article 47 dels Estatuts del rè
gim i govern interiors del Parlament de Catalunya i
l’apartat 1.2. de la bases de la convocatòria on s’indi
ca que el nombre de places convocades podrà quedar
ampliat en el cas que es produeixin vacants dels matei
xos llocs de treball entre la data de la convocatòria i la
de l’inici de les proves.
En ús de las atribucions que em confereix l’article 16
d) de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, modificada per la Llei 15/1991,
de 4 de juliol, i la Llei 7/2002, de 25 d’abril,
RESOLC:
Declarar ampliada en una dotació més el nombre de
places convocades en el present procés selectiu i per
tant les places objecte d’aquesta convocatòria són qua
tre places d’auxiliar administratiu/iva del grup D de ti
tulació, especialitat administratiu/iva.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via adminis
trativa, els interessats poden interposar recurs potestatiu
de reposició davant el síndic major en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o
de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generali
4.70.10.
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tat de Catalunya, o directament recurs contenciós admi
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termi
ni de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva
notificació, o de la seva publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modi
ficada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic
ció contenciosa administrativa. Igualment, els interessats
poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

supost del Parlament per al 2008 i d’acord amb l’article
29.3.g) i 4 del Reglament, ha acordat d’establir el Dicta
men següent:

Barcelona, 17 de setembre de 2007

SEGONA:

Joan Colom i Naval
Síndic major

2. Les dotacions pressupostàries de la secció PA1 s’han
de lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament,
a mesura que aquest les demani.

4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.05.

PRESSUPOST DEL PARLAMENT

TERCERA:
3. La Mesa ampliada del Parlament pot acordar trans
ferències de crèdit i generacions de crèdit entre con
ceptes de la secció PA sense limitacions, la qual cosa
ho ha de fer avinent al Departament d’Economia i Fi
nances.»

Projecte de pressupost del Parlament
per al 2008
Tram. 230-00003/08

S’acorda aprovar l’esmentat projecte i que sigui tramès
al Ple del Parlament del proper dia 3 d’octubre, per a la
seva aprovació.
També s’acorda trametre al Ple, per a la seva aprovació,
el projecte d’article del Pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a 2008, següent:
1. «La Mesa ampliada del Parlament ha d’incorporar el
romanent de crèdit de la secció PA del pressupost per al
2007 als mateixos capítols del pressupost per al 2008.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2007
Secretària primera
Lídia Santos i Arnau

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Dictamen

AL PLE DEL PARLAMENT
La Mesa Ampliada del Parlament, en sessió tinguda el dia
18 de setembre de 2007, ha estudiat el Projecte de PresPROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2008
Capítol I - Remuneracions del personal
100.0001

Retribucions bàsiques i altres remuneracions alts càrrecs

Article 10

Alts càrrecs

110.0001
110.0002

Retribucions bàsiques personal eventual
Retribucions complementàries personal eventual

Article 11

Personal eventual

120.0001
121,0001

Retribucions bàsiques personal funcionari
Retribucions complementàries personal funcionari

Article12

Personal funcionari

131.0001
131,0002

Retribucions bàsiques personal laboral temporal
Retribucions complementàries personal laboral temporal

Article13

Personal laboral

150.0001
151,0001

Productivitat
Gratificacions serveis extraordinaris

Article 15

Incentius rendiment i activitats extraordinàries

4.90.05.
4. INFORMACIÓ

7.190.274,58
7.190.274,58
285.901,24
133.952,24
419.853,48
8.436.023,66
3.372.109,66
11.808.133,32
325.380,00
112.200,00
437.580,00
892.160,70
358.164,00
1.250.324,70
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160.0001
160.0002
160.0004

Seguretat Social
MUFACE
Altres règims de previsió social

Article 16

Assegurances i cotitzacions socials

171.0001
172.0001
173,0001

Aportacions a plans de pensions
Prestacions complementàries
Despeses socials

Article 17

Pensions i altres prestacions socials

Total capítol I

3.657.219,57
10.485,62
791.102,16
4.458.807,35
240.516,00
650.300,00
111.000,00
1.001.816,00
26.566.789,42

26.566.789,42

Capítol II - Despeses de béns corrents i de serveis
200.0002
201.0001
202,0001
203.0001
204,0001

Lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.
Lloguers i cànons de material de transport
Lloguers i cànons d’equips per a procés de dades i programari
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material
Altres lloguers i canons

Article 20

Lloguers i cànons

210.0001
211.0001
212.0001
214.0001

Cons. repar. i mant. terrenys, béns naturals, edificis i altres constr.
Conservació, reparació i manteniment material transport
Conservació, reparació i manteniment d’equips procés de dades
Altres despeses de conservació, reparació i manteniment

Article 21

211.000,00
251.000,00
244.080,02
189.743,74
110.000,00
1.005.823,76
607.000,00
22.000,00
252.140,00
707.101,00

Conservació i reparació

220.0001
220.0002
221.0001
221.0002
221.0003
221.0006
221.0089
222.0001
223.0001
224.0001
225.0001
226.0001
226.0002
226.0003
226.0005
226.0007
226.0011
226.0089
227.0001
227.0003
227.0005
227.0008
227.0055
227.0056
227.0089

Material ordinari no inventariable
228.230,00
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
207.475,00
Aigua i energia
433.004,00
Combustible per a mitjans de transport
50.000,00
Vestuari
82.590,00
Compres de mercaderies i matèries primeres
20.000,00
Altres subministraments
111.800,00
Comunicacions postals, telefòniques i altres
1.041.600,00
Transports
25.100,00
Despeses d’assegurances
59.500,00
Tributs
3.000,00
Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció
140.000,00
Atencions protocolàries i representatives
536.400,00
Publicitat, difusió i campanyes institucionals
1.823.550,00
Organització de reunions, conferències i cursos
73.000,00
Publicacions i edictes als diaris oficials
12.000,00
Formació de personal propi
122.000,00
Altres despeses diverses
612.500,00
Neteja i sanejament
963.000,00
Valoracions i peritatges
10.100,00
Estudis i treballs tècnics
330.000,00
Intèrprets i traductors
73.100,00
Serveis informàtics realitzats per entitats del grup Generalitat
162.100,00
Serveis informàt. realitzats per entitats de fora del grup Generalitat 339.131,71
Altres treballs realitzats per altres empreses
448.097,00

Article 22

Material, subministraments i altres

1.588.241,00

7.907.277,71

4.90.05.
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230.0001
231.0001
232.0001
233.0001

Dietes, locomoció i trasllats
Altres indemnitzacions
Ajuts menjar
Fons d’acció social

Article 23

Indemnitzacions per raó del servei

240.0001

Despeses de publicacions

Article 24

Despeses de publicacions

Total capítol II

566.300,00
3.731.590,66
414.700,00
130.000,00
4.842.590,66
463.600,00
463.600,00
15.807.533,13

15.807.533,13

Capítol IV - Transferències corrents
482.0001
482.0100

A altres institucions sense fi de lucre
Assignacions grups parlamentaris

3.000,00
17.100.000,00

Article 48

A famílies i institucions sense finalitat de lucre

17.103.000,00

17.103.000,00

17.103.000,00

17.103.000,00

Total capítol IV
Capítol VI - Inversions reals
610.0001

Inversions en edificis i altres construccions

Article 61

Inversions en edificis i altres construccions

620.0001

Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge

Article 62

Inversions en maquinària, instal.lacions i utillatge

630.0001

Inversions en material de transport

Article 63

Inversions en material de transport

640.0001

Inversions en mobiliari i estris

Article 64

Inversions en mobiliari i estris

650.0001

Inversions equips procés de dades i telecomunic.

Article 65

Inversions en equips de procés de dades

670.0001

Inversions en altre immobilitzat material

Article 67

Inversions en altre immobilitzat material

Total capítol VI
831.0100

Bestretes

Article 83

Concessió préstecs i bestretes fora del sector públic

Total capítol VIII
Total pressupost 2008

4.90.05.
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4.414.000,00
4.414.000,00
4.506.636,00
4.506.636,00
76.000,00
76.000,00
1.779.012,66
1.779.012,66
1.601.582,23
1.601.582,23
272.310,21
272.310,21
12.649.541,10

12.649.541,10

20.000,00
20.000,00
20.000,00

20.000,00

72.146.863,65

72.146.863,65
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4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

a comptar de l’endemà de la data de publicació de l’a
cord, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la
llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administra
tiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2007

Concurs-oposició lliure per a proveir
una plaça de lletrat o lletrada del Cos
de Lletrats del Parlament de Catalunya

Xavier Muro i Bas
Secretari del tribunal

Tram. 501-00017/07

Convocatòria de la primera prova

TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador del Concurs-oposició lliure per
a proveir una plaça de lletrat o lletrada del Cos de Lle
trats del Parlament de Catalunya nomenat per la Mesa
del Parlament en sessió tinguda el dia 6 de març de
2007 (BOPC núm. 43, de 12 de març de 2007), d’acord
amb el que estableixen les bases 7.2, 1.7 i 1.8 de la
convocatòria, convoca els aspirants admesos a la realit
zació de la primera prova de la fase d’oposició, de ca
ràcter obligatori i eliminatori, que consisteix a desenvo
lupar per escrit un total de vuit temes de l’annex. El
temps per a fer aquesta prova es divideix en dues parts:
la primera, de quatre hores, per als temes dels apartats
A, B i C; la segona, de dues hores i mitja, per als temes
dels apartats D, E i F i per al tema que hagi estat esco
llit per la persona opositora.
De conformitat amb la base 7.2.1.3 de la convocatòria
el desenvolupament d’aquesta prova es durà a terme en
dies diferents, d’acord amb el calendari següent:
Primera part
Dia: 5 de desembre de 2007
Hora inici: 10 h
Hora d’acabament: 14 h

4.95.

ALTRES INFORMACIONS

Credencial de la diputada Maria Teresa
Estruch Mestres
Reg. 14887 / Coneixement: Mesa del Parlament,
25.09.2007

CREDENCIAL DE DIPUTADA
D. José María Ruiz-Jarabo Ferrán, Presidente de la Jun
ta Electoral Central, expido la presente credencial ex
presiva de que ha sido designada diputada al Parlamen
to de Cataluña
Dª MARIA TERESA ESTRUCH MESTRES
por estar incluída en la lista de candidatos presentada
por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
– Ciutadans pel Canvi a las elecciones autonómicas de
1 de noviembre de 2006, en sustitución, por renuncia,
de D. Jordi William Carnes i Ayats.
A los efectos de su presentación en el Parlamento de
Cataluña, expido la presente en Madrid, a 19 de sep
tiembre de 2007
José María Ruiz-Jarabo Ferrán
Presidente de la Junta Electoral Central

Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciu
tadella, s/n)
Segona part
Dia: 10 de desembre de 2007
Hora inici: 11 h
Hora d’acabament: 13.30 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciu
tadella, s/n)
D’acord amb la base 1.7 de la convocatòria, l’ordre d’ac
tuació dels aspirants que prenguin part en aquest pro
cés selectiu, s’iniciarà per aquells el primer cognom
dels quals comenci per la lletra «D», segons el que dis
posa la Resolució de 21 de desembre de 2006, per la
qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per
determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els pro
cessos selectius que es realitzin durant l’any 2007, per
a l’ingrés a la funció pública de la Generalitat.
Contra l’acord del Tribunal es pot interposar recurs d’al
çada davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes

Credencial del diputat Josep Llobet
Navarro
Reg. 14894 / Coneixement: Mesa del Parlament,
25.09.2007

CREDENCIAL DE DIPUTADO
D. José María Ruiz-Jarabo Ferrán, Presidente de la Jun
ta Electoral Central, expido la presente credencial ex
presiva de que ha sido designado diputado al Parlamen
to de Cataluña
D. JOSEP LLOBET NAVARRO
por estar incluído en la lista de candidatos presentada
por el Partido Popular a las elecciones autonómicas de
1 de noviembre de 2006, en sustitución, por renuncia,
de D. Josep Piqué i Camps.
4.90.10.
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A los efectos de su presentación en el Parlamento de
Cataluña, expido la presente en Madrid, a 20 de sep
tiembre de 2007
José María Ruiz-Jarabo Ferrán
Presidente de la Junta Electoral Central

4.95.
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