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S U M A R I
1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01.

Lleis i altres normes

7/2008, referent al Servei Català de Trànsit, corresponent al 2006
Tram. 256-00034/08
Adopció

1.01.01. Lleis

Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric
Tram. 200-00030/08
Aprovació
1.10.

p. 5

Resolució 346/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la commemoració de Narcís Monturiol
p. 16

Resolució 347/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la declaració de la masia de Can Fargas,
de Barcelona, com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 250-01131/08
Adopció

p. 16

p. 17

1.30.

Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions

locals i a altres informes o memòries de
la Sindicatura de Comptes

Resolució 351/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres
propostes de norma

p. 19

Proposició de llei del Consell de Garanties
Estatutàries
Tram. 202-00051/08
Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu

p. 19

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació de
nous tipus de títols de transport públic de tarifa integrada
p. 17

Resolució 354/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la rehabilitació de l’edifici de la Chartreuse, de Tarragona, per a instal·lar-hi l’Escola Oficial
d’Idiomes
Tram. 250-01177/08
Adopció

3.

3.10.

Resolució 350/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització
4/2008, referent al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, corresponent al 2006
Tram. 256-00031/08
Adopció

p. 18

3.01.02. Proposicions de llei

Resolució 349/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització
14/2008, referent a les eleccions al Parlament de
Catalunya de l’any 2006
Tram. 256-00038/08
Adopció

Tram. 256-00037/08
Adopció

p. 16

Resolució 348/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte El Camí
Tram. 250-01292/08 i 250-01367/08
Adopció

Tram. 256-00036/08
Adopció

Resolució 353/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització
13/2008, referent al finançament del sistema sanitari,
fons específics i altres recursos, corresponent als
exercicis 2002-2006

Resolucions

Tram. 250-01277/08
Adopció

p. 18

Resolució 352/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització
12/2008, referent a la Direcció General d’Habitatge,
corresponent al 2005

Tram. 250-01376/08
Esmenes presentades

p. 20

Proposta de resolució sobre l’increment
de la freqüència de pas del servei ferroviari entre
Barcelona i l’aeroport del Prat
p. 17

Tram. 250-01378/08
Esmenes presentades

p. 20

Proposta de resolució sobre el règim de
visites entre el menor tutelat i la família biològica
Tram. 250-01381/08
Esmenes presentades

p. 20

Proposta de resolució sobre la creació
d’un pla integral d’atenció per a les persones amb
autisme
Tram. 250-01384/08
Esmenes presentades

p. 21
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Proposta de resolució sobre el manteniment de l’estació de tren de Figaró-Montmany (Vallès Oriental)
Tram. 250-01397/08
Esmenes presentades

p. 21

p. 22

p. 22

4.45.05. Comissions legislatives

Tram. 410-00001/08
Substitució de diputats

Composició de la Comissió de Matèries
Secretes o Reservades
Tram. 412-00003/08
Substitució de diputats

p. 22

Composició del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
p. 23

Tram. 399-00001/08
Substitució de representants
4.50.

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

4.50.01. Compliment de resolucions

tuació davant les Corts Generals

Tram. 270-00005/08
Dictamen de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
p. 24

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions empresarials estrangeres
Tram. 302-00139/08
Presentació

p. 25

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats
Tram. 302-00140/08
Presentació

p. 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat de treball
Tram. 302-00141/08
Presentació
3.30.

p. 26

Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions

locals i a altres informes o memòries de
la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2008, referent al Compte general de les
corporacions locals, corresponent al 2005

Tram. 258-00019/08
Obertura del procediment i encàrrec a la Comissió de
la Sindicatura de Comptes
p. 27

p. 28

Compliment de resolucions i de mocions

Control del compliment de la Resolució
224/VIII, sobre l’adjudicació del projecte de construcció d’un nou centre sanitari al barri de Llefià, de
Badalona (Barcelonès)
Tram. 290-00185/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 29

Control del compliment de la Resolució
243/VIII, sobre els mecanismes de gestió dels espais naturals de protecció especial en el procés de
redacció de l’Avantprojecte de llei de conservació de
la biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 290-00203/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 29

Control del compliment de la Resolució
245/VIII, sobre l’ampliació de l’àmbit del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Tram. 290-00205/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 30

Control del compliment de la Resolució
246/VII, sobre la inclusió de la bassa gran dels Pèlags de Vilobí del Penedès (Alt Penedès) a l’Inventari
de zones humides de Catalunya
Tram. 290-00206/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 30

Control del compliment de la Resolució
267/VIII, sobre la reedició i la difusió de l’obra de
Josep Benet L’intent franquista de genocidi cultural
Tram. 290-00228/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 31

Control del compliment de la Resolució
271/VIII, sobre la renovació general de les bústies i
l’increment del nombre d’aquestes a la demarcació
de Tarragona
Tram. 290-00232/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució

Control del compliment de la Resolució
278/VIII, sobre la plantilla del centre d’atenció

SUMARI

p. 28

4.45.25. Grups parlamentaris

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’ac-

3.15.

p. 28

Reglament o per lleis

p. 22

Proposta de resolució sobre la reforma i el
millorament de l’estació del tren de Tarragona
Tram. 250-01515/08
Presentació

p. 28

4.45.10. Comissions específiques creades pel

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a l’estació del tren d’alta velocitat
del Camp de Tarragona i de la connexió amb els
municipis de l’entorn
Tram. 250-01514/08
Presentació

Composició dels òrgans de la cambra

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals

Proposta de resolució sobre la jubilació dels
mossos d’esquadra als seixanta anys
Tram. 250-01422/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

4.45.

Tram. 397-00001/08
Substitució de diputats

Proposta de resolució sobre l’impuls del
projecte de rehabilitació de la carretera BP-2151
Tram. 250-01409/08
Esmenes presentades

INFORMACIÓ

Composició de la Diputació Permanent

Proposta de resolució sobre el millorament
i la posada en funcionament del baixador de Renfe de Llerona, a les Franqueses del Vallès (Vallès
Oriental)
Tram. 250-01400/08
Esmenes presentades

4.

p. 31
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primària del barri de Sanfeliu, de l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 290-00239/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 32

Control del compliment de la Resolució
281/VIII, sobre l’ampliació del centre d’atenció primària del barri de Bellavista, de les Franqueses del
Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 290-00242/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució

p. 32

p. 33

Tram. 352-01008/08
Sol·licitud

Tram. 352-01009/08
Sol·licitud
p. 33

Control del compliment de la Moció 36/VIII,
sobre l’increment dels recursos per a les polítiques
formatives i el traspàs de les competències en matèria d’inspecció de treball

4.53.

Tram. 352-01001/08
Sol·licitud

p. 36

Tram. 352-01011/08
Sol·licitud

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar i Immigració amb la consellera
d’Acció Social i Ciutadania per a informar dels acords
entre les comunitats autònomes i el Govern de l’Estat
en el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència

Proposta de compareixença del president
de la Federació Nacional Catalana de Confraries de
Pescadors amb relació al Projecte de llei de pesca
i d’acció marítima
Tram. 352-01012/08
Sol·licitud
p. 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar i Immigració amb la consellera d’Acció Social i Ciutadania per a informar sobre
el desplegament i l’aplicació de la Llei de l’Estat
39/2006, relativa a la dependència

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar i Immigració amb la consellera
d’Acció Social i Ciutadania sobre el projecte de decret de segona activitat dels mossos d’esquadra
Tram. 354-00217/08
Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb el
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre
la política de promoció de la moda
Tram. 354-00220/08
Sol·licitud i tramitació

p. 39

p. 39

p. 39

Proposta de compareixença del president
de la Federació de Productors de Mol·lusc del Delta
de l’Ebre amb relació al Projecte de llei de pesca i
d’acció marítima

Proposta de compareixença del president
de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-00999/08
Sol·licitud

p. 39

Proposta de compareixença del president
de l’Associació Catalana d’Aqüicultura amb relació al
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01016/08
Sol·licitud

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

p. 39

Proposta de compareixença del president
de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona amb relació al Projecte de llei de
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01015/08
Sol·licitud

p. 37

p. 39

Proposta de compareixença del president
de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01014/08
Sol·licitud

p. 37

p. 38

Proposta de compareixença del president
de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona amb relació al Projecte de llei de
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01013/08
Sol·licitud

p. 37

p. 38

Proposta de compareixença del president
de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona amb relació al Projecte de llei de
pesca i d’acció marítima

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Tram. 354-00213/08
Sol·licitud i tramitació

p. 38

Proposta de compareixença del president
de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01010/08
Sol·licitud

Sessions informatives i compareixences

Tram. 354-00212/08
Sol·licitud i tramitació

p. 38

Proposta de compareixença del president
de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona amb relació al Projecte de llei de
pesca i d’acció marítima

Control del compliment de la Moció 33/VIII,
sobre el desplegament de l’Estatut

Tram. 390-00036/08
Informe relatiu al compliment de la Moció

p. 38

Proposta de compareixença del president
i el secretari de la Federació Nacional Catalana de
Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de
llei de pesca i d’acció marítima

4.50.02. Compliment de mocions

Tram. 390-00033/08
Informe relatiu al compliment de la Moció

Tram. 352-01000/08
Sol·licitud

Proposta de compareixença del patró major
de la Confraria de Pescadors de Tarragona amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima

Control del compliment de la Resolució
308/VIII, sobre la plantilla del centre d’atenció primària del barri de Sanfeliu, de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Tram. 290-00260/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució

Proposta de compareixença del president
de l’Associació Catalana d’Aqüicultura amb relació al
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima

p. 38

Tram. 352-01017/08
Sol·licitud

p. 40

Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb

SUMARI
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relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01018/08
Sol·licitud

p. 40

Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de pesca i
d’acció marítima
Tram. 352-01019/08
Sol·licitud

Tram. 356-00399/08
Sol·licitud
p. 40

Proposta de compareixença del president
de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció
marítima
Tram. 352-01020/08
Sol·licitud

p. 40

p. 40

Tram. 352-01022/08
Sol·licitud

p. 41

Proposta de compareixença del president
de la Federació de Gremis i Associacions de Comerciants de Peix i Marisc de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01023/08
Sol·licitud

p. 41

p. 41

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

Pla general de seguretat de Catalunya
2008-2011
Tram. 334-00085/08
Presentació

p. 41

4.90.

p. 44

Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

p. 42

Resolució de nomenament de personal
eventual del Parlament de Catalunya
Nomenament

Resolució de nomenament de personal
eventual del Parlament de Catalunya
Nomenament
p. 42

NOTES
Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels documents
originals entrats al Registre.
La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a
una sola data.
Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada
el 30 d’abril de 1990.

SUMARI

p. 43

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en
la televisió i la ràdio corresponent al setembre del
2008
Tram. 337-00045/08
Presentació

Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Peixaters de Catalunya amb
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01074/08
Sol·licitud

4.70.

p. 43

4.70.10. Altres comunicacions

Proposta de compareixença de representants de la Xarxa de Custòdia del Territori amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01027/08
Sol·licitud

Comunicacions dels grups parlamentaris
i dels diputats

de lleis i altres normes

Proposta de compareixença del president
de l’Associació Catalana de Centres d’Immersió i
Activitats Marines amb relació al Projecte de llei de
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01026/08
Sol·licitud

4.67.

p. 43

4.70.05. Documentació tramesa en compliment

Proposta de compareixença del president
de l’Associació Catalana d’Escoles Nàutiques amb
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01025/08
Sol·licitud

Sessió informativa de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb la consellera
de Treball sobre les mesures del Govern per a millorar la situació dels treballadors davant la situació
econòmica

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu

Proposta de compareixença del president
de l’Associació Catalana d’Activitats Marítimes amb
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01024/08
Sol·licitud

de membres del Govern

Sol·licitud
p. 41

p. 42

4.53.10. Sessions informatives i compareixences

Tram. 355-00089/08
Substanciació

Proposta de compareixença de representants de Mercabarna amb relació al Projecte de llei
de pesca i d’acció marítima

p. 42

Sol·licitud de compareixença del secretari
de Comerç i Turisme davant la Comissió de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme perquè exposi la política
del Govern de promoció de la moda
Tram. 356-00401/08
Sol·licitud

Proposta de compareixença del president
de l’Associació Catalana per una Pesca Responsable amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció
marítima
Tram. 352-01021/08
Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres
de Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i
Habitatge perquè presentin el document «Pel canvi
innovador a la construcció. Cap a una nova manera
de construir»

p. 44

p. 45
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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

a 380 kV– que transcorrin íntegrament per llur l’àmbit
territorial i les instal·lacions de distribució elèctrica, i
també exercir les competències d’inspecció i sanció que
afectin aquestes instal·lacions.
Igualment, la Llei de l’Estat 17/2007 ha reconegut la
competència autonòmica per a supervisar l’acompliment
de les funcions dels gestors de les xarxes de distribució
al territori respectiu.

1.01.

LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01.

LLEIS

Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric
Tram. 200-00030/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 47, 16.12.2008, DSPC-P 68

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de
desembre de 2008, ha debatut el Dictamen de la Comis·
sió d’Economia, Finances i Pressupost referent al Pro·
jecte de llei de garantia i qualitat del subministrament
elèctric (tram. 200-00030/08) i les esmenes i els vots
particulars reservats pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au·
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la llei següent:
L lei

de garantia i qualitat del subministrament

elèctric

Preàmbul
D’acord amb l’article 133 de l’Estatut d’autonomia, cor·
respon a la Generalitat la competència compartida en
matèria d’energia. Aquesta competència inclou, en tot
cas, l’autorització administrativa de les instal·lacions
situades a Catalunya, la regulació de l’activitat de dis·
tribució, l’exercici de les activitats d’inspecció i control
d’aquestes instal·lacions i el desplegament de les normes
complementàries de qualitat dels serveis energètics.
Així mateix, d’acord amb l’article 123 de l’Estatut d’au·
tonomia, correspon a la Generalitat la competència ex·
clusiva en matèria de consum, que inclou, en tot cas, la
defensa dels drets dels consumidors i els usuaris dels
serveis.
L’article 3.3 de la Llei de l’Estat 54/1997, del 27 de no·
vembre, del sector elèctric, modificada recentment per
la Llei de l’Estat 17/2007, del 4 de juliol, per a adaptar-la
a la Directiva 2003/54 CE del Parlament i el Consell,
del 26 de juny, sobre normes comunes per al mercat
interior de l’electricitat, disposa que correspon a les co·
munitats autònomes, d’acord amb els estatuts respec·
tius, autoritzar les instal·lacions de transport secundari
–tensió igual o superior a 220 quilovolts (kV) i inferior

Aquestes competències inclouen la regulació dels drets
i de les obligacions de l’empresa transportista i les em·
preses distribuïdores d’energia elèctrica que operen a
Catalunya, tant pel que fa a la qualitat en la prestació
del servei com pel que fa al règim d’inspeccions de les
instal·lacions.
Finalment, el fort creixement en els darrers anys tant
de la demanda mitjana anual com de les puntes d’estiu i
d’hivern, i també les insuficiències que s’han manifestat
a la xarxa, fan necessàries unes mesures addicionals per
a assegurar la garantia del subministrament al conjunt
dels consumidors i els usuaris. Per això, aquesta llei es·
tableix un seguit de requeriments amb relació als drets
i les obligacions de les empreses elèctriques envers els
consumidors i els usuaris, les inspeccions de les instal·
lacions, el procediment aplicable per a les autoritzacions
administratives, la definició de criteris de disseny i con·
figuració de la xarxa i el control dels plans d’inversió de
les empreses elèctriques.
El capítol I defineix l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la
Llei i les competències exercides per la Generalitat, amb
la finalitat d’aclarir aquests aspectes.
El capítol II estableix els drets i les obligacions dels
consumidors i els usuaris i de les empreses elèctriques
i defineix les condicions per a garantir i restablir el sub·
ministrament elèctric. En aquest sentit, cal destacar que
es regula el temps màxim de restabliment del submi·
nistrament elèctric en els casos d’avaries i que s’esta·
bleix que el temps màxim per a atendre les incidències
pròpies de la xarxa i fer les actuacions necessàries per
a restablir el noranta per cent dels subministraments
interromputs en cada incidència ha d’ésser de dues hores
en els municipis de més de vint mil subministraments,
de quatre hores en els municipis d’entre dos mil i vint
mil subministraments i de sis hores en els municipis de
fins a dos mil subministraments. També s’hi estableix
que s’ha de restablir el subministrament en menys de
dues hores a tots els hospitals de la xarxa hospitalària
d’utilització pública de Catalunya (XHUP). Així ma·
teix, s’estableix l’obligació de disposar d’una subesta·
ció mòbil d’auxili d’una potència nominal d’almenys 30
megavoltamperes (MVA) preparada per a ésser connec·
tada a la xarxa elèctrica en situacions de contingència, a
banda d’altres equips d’emergència i grups electrògens.
Aquestes obligacions tenen l’objectiu de garantir millor
el subministrament elèctric.
El capítol III regula els plans generals d’inversió i els
plans anuals d’inversió que han d’elaborar l’empresa
transportista i les empreses distribuïdores. Aquests
plans han d’incloure previsions de despeses destinades
a noves instal·lacions, a l’adequació de les existents i a
la previsió de finançament de les inversions i els termi·
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nis d’execució. A més, els plans s’han de presentar a
l’Administració amb la finalitat que aquesta els pugui
supervisar i fer el seguiment de l’execució.
Pel que fa als criteris de disseny de la xarxa elèctrica i
de les subestacions elèctriques, cal destacar, entre les
disposicions que conté el capítol IV, la diferenciació
entre el mercat principal i el mercat secundari atesos
des d’una subestació elèctrica. S’ha de preveure que
almenys un noranta per cent dels subministraments si·
tuats en municipis de més de vint mil subministraments
de cada subestació ha de pertànyer al mercat principal
d’una subestació i, com a mínim, a un mercat secun·
dari alternatiu. Així mateix, es prohibeix que les línies
elèctriques o de comunicació sobrevolin els parcs i els
edificis de les subestacions i s’estableix l’obligació que
les mesures de seguretat en cas d’incendi siguin apli·
cables a tots els elements de l’interior d’una subestació
elèctrica.
Igualment, es considera necessari que els cables elèc·
trics soterrats de 220 kV que transcorrin per munici·
pis de més de vint mil subministraments, i també les
instal·lacions subsidiàries que els corresponguin, siguin
de titularitat de l’empresa distribuïdora. Totes aquestes
mesures van encaminades a augmentar el grau de fia·
bilitat del subministrament elèctric.
El capítol V regula el règim de manteniment preventiu
i d’inspeccions de les instal·lacions de transport i de
distribució elèctrica basat en un pla de manteniment i un
programa d’inspeccions periòdiques, amb la finalitat de
garantir que l’estat de conservació de les instal·lacions
esmentades sigui l’adequat.
Paral·lelament, el capítol VI estableix un conjunt de
mesures de simplificació en el procés d’autorització
administrativa de les instal·lacions elèctriques amb la
finalitat d’agilitar-ne la implantació i poder mantenir
en tot moment el nivell de garantia adequat del submi·
nistrament elèctric.
Finalment, el capítol VII regula el règim d’infraccions
i sancions derivat de l’aplicació de la Llei, i reforça la
importància de rescabalar els consumidors i els usuaris
dels danys i perjudicis causats en les situacions d’inter·
rupcions del subministrament elèctric, per la qual cosa
s’hi inclou la possibilitat de fixar el rescabalament en el
marc del mateix procediment sancionador.

Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular la garantia i la qualitat
del subministrament d’energia elèctrica a Catalunya per
a protegir els drets i els interessos legítims dels consu·
midors i els usuaris, d’acord amb els articles 123 i 133
de l’Estatut d’autonomia.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. En el marc del que disposen l’article 133 de l’Estatut
d’autonomia i la legislació bàsica de l’Estat en matèria
d’energia, aquesta llei és aplicable a les activitats de

transport, distribució i comercialització d’energia elèc·
trica que s’exerceixin a Catalunya, i també a totes les
instal·lacions de transport i distribució d’energia elèc·
trica existents a Catalunya.
2. Aquesta llei és aplicable a les empreses titulars de
les instal·lacions o que exerceixen les activitats a què fa
referència l’apartat 1.
3. Resten subjectes a aquesta llei, en els termes que s’hi
expressen, les empreses que fan auditories i inspecci·
ons externes de les activitats de transport i distribució
d’energia elèctrica, contractades per les empreses titu·
lars de les instal·lacions, i també les terceres persones
que porten a terme obres o altres activitats alienes al
servei elèctric que poden afectar les instal·lacions.
Article 3. Competències del Govern i de l’Administra·
ció de la Generalitat
1. Amb relació a l’objecte d’aquesta llei, i en el marc del
que disposen l’Estatut d’autonomia i la legislació bàsica
de l’Estat en matèria d’energia, correspon al Govern
i a l’Administració de la Generalitat l’exercici de les
competències següents:
a) L’autorització administrativa de les instal·lacions de
la xarxa de transport secundari constituïda per les lí·
nies elèctriques, els parcs, els transformadors i altres
elements elèctrics amb tensió nominal igual o superior
a 220 quilovolts (kV) i inferior a 380 kV que transcorrin
íntegrament per Catalunya.
b) L’autorització administrativa de les instal·lacions de
distribució elèctrica.
c) La supervisió i la coordinació de l’acompliment de
les funcions dels gestors de les xarxes de distribució
que exerceixen l’activitat a Catalunya i l’establiment de
les funcions dels gestors de les xarxes de distribució si
es tracta d’empreses de distribució de menys de cent
mil clients.
d) La potestat de donar instruccions a l’empresa
transportista i a les empreses distribuïdores relatives
a l’ampliació, la millora i l’adaptació de les xarxes i
les instal·lacions elèctriques de transport secundari o
de distribució situades a Catalunya, i la supervisió del
compliment d’aquestes instruccions.
e) La supervisió i, si escau, l’aprovació i la modificació
dels plans d’inversió anuals i pluriennals que han de
presentar les empreses elèctriques.
f) La inspecció i el control del conjunt d’instal·lacions
de la xarxa de transport i distribució elèctrica situades
a Catalunya.
g) La potestat sancionadora d’acord amb aquesta llei i
amb les disposicions de la Llei de l’Estat 54/1997, del
27 de novembre, del sector elèctric, modificada per la
Llei de l’Estat 17/2007, del 4 de juliol.
2. Les competències a què fa referència l’apartat 1 són
sens perjudici de les competències reconegudes als ens
locals en matèria d’urbanisme, de medi ambient i de
protecció i defensa dels consumidors i els usuaris.
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Capítol II. Garantia i qualitat del subministrament
d’energia elèctrica

a) Disposar de les proteccions generals o específiques
que s’adaptin a la tipologia de la xarxa i al sistema d’ex·
plotació.

Article 4. Drets i obligacions dels consumidors i els

b) Procurar l’ús racional de l’electricitat, aplicant mesu·
res d’estalvi i eficiència adequades a llurs necessitats.

usuaris

1. Les persones, en llur condició de consumidores i usu·
àries del servei de subministrament d’energia elèctrica,
i les empreses tenen, davant les empreses distribuïdores
o comercialitzadores i, si escau, de l’empresa transpor·
tista, els drets següents:
a) Accedir en condicions d’igualtat al servei de submi·
nistrament d’energia elèctrica i a la xarxa elèctrica.
b) Obtenir per escrit de les empreses una informació
veraç i entenedora sobre el contingut de les clàusules
dels contractes de subministrament, les característiques
i els preus del servei, sens perjudici de poder sol·licitar
el pronunciament del departament competent en matèria
d’energia, amb relació al cost econòmic de la dotació
de nous subministraments o de l’ampliació dels exis·
tents. El departament competent en matèria d’energia
pot adoptar les mesures provisionals que consideri ne·
cessàries amb la finalitat de garantir que la dotació del
subministrament elèctric s’efectuï en el temps més breu
possible.
c) Obtenir informació de les empreses amb relació a la
facturació, el cobrament, les mesures de consum i altres
característiques del servei contractat.
d) Obtenir garantia i qualitat en el subministrament,
d’acord amb el contracte i els valors establerts per la
normativa vigent.
e) Rebre informació de les incidències que afecten el
subministrament d’energia elèctrica.
f) Obtenir la determinació de la qualitat del servei elèc·
tric. A aquest efecte, el departament competent en ma·
tèria d’energia pot autoritzar la col·locació d’equips ho·
mologats enregistradors de la tensió durant el període de
temps que es consideri necessari. Pel que fa a la qualitat
del servei elèctric, s’ha de tenir en compte la qualitat de
l’ona de tensió, en aplicació de la reglamentació vigent.
g) Obtenir la reducció de la facturació que han d’abo·
nar d’acord amb el sistema de descomptes en la factura
elèctrica regulat per la normativa vigent.
h) Demanar al departament competent en matèria
d’energia l’atorgament d’un termini adequat, d’acord
amb les circumstàncies, per tal que l’empresa esme·
ni les deficiències i efectuï el subministrament amb la
continuïtat deguda.
i) Col·locar aparells homologats enregistradors de me·
sura d’incidències de qualitat del servei, propis o de
terceres persones, precintats degudament i verificats
oficialment, en l’àmbit de les instal·lacions de què són
propietàries.
2. Els consumidors i els usuaris, per a no deteriorar la
qualitat del subministrament general, tant de la pròpia
instal·lació com de la d’altres, han d’adoptar en llurs
instal·lacions les mesures correctores següents:

3. Els consumidors i els usuaris tenen el dret de rebre
assessorament de la companyia per a aplicar les mesures
correctores necessàries, en els casos en què una instal·
lació afecti la qualitat del subministrament elèctric.
4. Els consumidors i els usuaris tenen el dret de dispo·
sar en llengua catalana de tota la informació a què fa
referència aquesta llei.
Article 5. Drets i obligacions de les empreses
1. L’empresa transportista i les empreses distribuïdo·
res d’energia elèctrica són les responsables de garantir
la continuïtat i la qualitat del subministrament en els
termes establerts pel contracte, per aquesta llei i per la
normativa bàsica de l’Estat.
2. L’empresa transportista titular d’instal·lacions de
transport secundari d’energia elèctrica situades a Ca·
talunya té les obligacions següents:
a) Presentar al departament competent en matèria
d’energia el pla general d’inversió i el pla anual d’inver·
sió, d’acord amb el contingut regulat per aquesta llei.
b) Acomplir el règim d’inspeccions que estableixen
aquesta llei i la resta de normativa aplicable pel que fa
a les instal·lacions de les quals és titular.
c) Disposar dels mitjans materials i personals neces·
saris per a garantir la prestació del subministrament
elèctric en condicions de qualitat adequades. Pel que fa
als mitjans personals, cal que tant el personal propi com
el personal subcontractat tinguin el nivell de formació
adequat per a les tasques assignades.
3. Les empreses distribuïdores titulars d’instal·lacions
de distribució d’energia elèctrica situades a Catalunya
tenen els drets i les obligacions següents:
a) Complir les instruccions del departament competent
en matèria d’energia, relatives a l’ampliació, la millora
i l’adaptació de les xarxes i les instal·lacions de distri·
bució. Aquestes instruccions s’han de donar mitjançant
una resolució adoptada per l’òrgan administratiu com·
petent en matèria d’energia, el qual ha de supervisar-ne
el compliment.
b) Sotmetre’s a la supervisió del departament competent
en matèria d’energia en l’exercici de les funcions que
tenen atribuïdes com a gestores de les xarxes de distri·
bució. En el supòsit d’empreses distribuïdores de menys
de cent mil clients, les funcions són determinades pel
departament competent en matèria d’energia.
c) Presentar al departament competent en matèria
d’energia els plans generals d’inversió i els plans anuals
d’inversió, d’acord amb aquesta llei, perquè, si escau,
els aprovi.
d) Disposar dels mitjans materials i personals neces·
saris per a garantir la prestació del subministrament
elèctric en condicions de qualitat adequades. Pel que fa
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als mitjans personals, cal que tant el personal propi com
el personal subcontractat tinguin el nivell de formació
adequat per a les tasques assignades.
e) Incorporar tecnologies avançades en el mesurament,
tant pel que fa als equips de mesurament, com pel que fa
als equips del sistema de comunicacions i als sistemes
informàtics, que permetin l’obtenció i el tractament de
la informació dels mesuraments elèctrics i el control de
la qualitat del subministrament i els mitjans electrònics
en l’exercici de llur activitat.
f) Disposar dels equips necessaris perquè les dades re·
latives al nombre d’interrupcions del subministrament
elèctric i la durada d’aquestes interrupcions quedin de·
gudament enregistrades i puguin ésser comprovades per
l’òrgan competent en matèria d’energia, d’acord amb el
procediment de mesura i control de la continuïtat del
subministrament elèctric establert reglamentàriament i
amb el que disposa la resta de la normativa aplicable.
Les dades relatives al nombre d’interrupcions del sub·
ministrament elèctric han de poder ésser consultades
per les persones interessades.
g) Disposar en llengua catalana de tota la informació
destinada als consumidors i els usuaris i a l’Adminis·
tració de la Generalitat a què fa referència aquesta llei.
h) Les empreses distribuïdores d’energia elèctrica tenen
el dret que l’Administració els reconegui una retribució
per l’exercici de llur activitat dins el sistema elèctric,
d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 54/1997,
i a percebre la retribució corresponent per l’exercici de
l’activitat de distribució.
i) Fer les modificacions necessàries a la xarxa per a
facilitar la connexió de noves instal·lacions de generació
d’energia elèctrica.
4. Les empreses comercialitzadores d’energia elèctrica
tenen les obligacions següents:
a) Exigir a l’empresa transportista i a les empreses dis·
tribuïdores el compliment de llurs obligacions amb rela·
ció a la continuïtat del servei i a la qualitat del producte
davant els consumidors i els usuaris.
b) Donar suport als consumidors i els usuaris i acon·
sellar-los en tot moment sobre les característiques i la
potència de llur contracte de subministrament per a
adequar-lo a l’ús requerit, i també donar-los suport en
el cas que es produeixi qualsevol incidència de qualitat
que es derivi de l’empresa transportista o de l’empresa
distribuïdora.
c) Proporcionar una adequada qualitat d’atenció als
clients.
Article 6. Condicions per a la garantia i el restabli·
ment del subministrament elèctric

1. El disseny de les instal·lacions i les condicions d’ex·
plotació s’ha de fer de manera que resti garantida la
capacitat per a atendre la demanda de subministrament
fins i tot en períodes de demanda punta estacional.
2. Amb exclusió de les avaries originades per causes de
força major o per terceres persones, i amb independèn·
cia dels plans de desllastament de càrregues i interrup·

cions que pugui aplicar l’operador del sistema elèctric,
el temps màxim per a atendre les incidències pròpies
de la xarxa de distribució d’alta i de mitjana tensió i fer
les actuacions necessàries per a restablir el noranta per
cent dels subministraments interromputs en cada inci·
dència ha d’ésser de dues hores en els municipis de més
de vint mil subministraments, de quatre hores en els
municipis d’entre dos mil i vint mil subministraments
i de sis hores en els municipis de fins a dos mil submi·
nistraments, incloent-hi sempre els subministraments
a establiments sanitaris i la resta de subministraments
essencials. Igualment, cal fer el restabliment del sub·
ministrament elèctric en menys de dues hores a tots els
hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública
de Catalunya (XHUP).
3. Tret dels casos en què concorrin circumstàncies ex·
cepcionals, que s’han de justificar degudament davant
el departament competent en matèria d’energia, el res·
tabliment total del subministrament s’ha de fer en el
temps mínim addicional necessari, que no ha de superar
les dues hores.
4. Les empreses distribuïdores que donin servei a més
d’un milió de clients han de disposar, com a mínim,
d’una subestació mòbil d’auxili, d’una potència nomi·
nal d’almenys 30 megavoltamperes (MVA), preparada
per a ésser connectada a la xarxa elèctrica en situacions
de contingència.
5. Totes les empreses distribuïdores han de disposar
d’equips auxiliars d’emergència i de grups electrògens
per a atendre incidències excepcionals, d’acord amb el
que estableixi el pla d’actuació davant incidències.
Article 7. Pla d’actuació davant incidències
1. L’empresa transportista i les empreses distribuïdores
que donin servei a més de cinc mil subministraments
han d’elaborar un pla d’actuació davant incidències
destinat a descriure el procediment aplicable davant
incidències de gran abast que puguin afectar les instal·
lacions. El pla ha d’ésser actualitzat cada any.
2. El pla d’actuació davant incidències ha de detallar,
com a contingut mínim, els aspectes següents:
a) Les incidències previsibles.
b) El procés de restabliment del servei: actuacions del
centre de control.
c) Els criteris de prioritat d’actuacions de restabliment
del servei.
d) Els mitjans humans de què es pot disposar en cada
subestació.
e) Els mitjans alternatius de subministrament de què es
pot disposar en cada comarca.
f) La informació al departament competent en matèria
d’energia.
g) La informació als ajuntaments i a la resta d’organis·
mes afectats.
h) La informació a difondre per mitjans de comuni·
cació.
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i) La informació als clients.
j) Els grups electrògens disponibles.
k) Les subestacions mòbils i altres transformadors sus·
ceptibles d’ésser connectats amb caràcter auxiliar.
l) Les incidències que han d’ésser comunicades als òr·
gans competents en matèria d’emergències i protecció
civil.
3. Un cop elaborats, el pla i les actualitzacions s’han de
presentar al departament competent en matèria d’ener·
gia, el qual disposa d’un termini de tres mesos per a
estudiar-lo i, si escau, comunicar-ne les esmenes o les
deficiències. Transcorregut aquest termini sense que
l’Administració hi hagi manifestat oposició, l’empresa
pot executar el pla comunicat.
Article 8. Comunicació d’incidències en el subminis·
trament

1. Les empreses distribuïdores tenen l’obligació de co·
municar expressament a l’òrgan que es determini del
departament competent en matèria d’energia les inci·
dències que provoquin una interrupció del subminis·
trament elèctric superior a trenta minuts i que afectin
més de mil clients. De la resta d’incidències, se n’ha de
portar el registre corresponent, que ha d’estar a dispo·
sició de l’Administració.
2. Les empreses distribuïdores tenen l’obligació de co·
municar expressament als ajuntaments dels municipis
afectats les incidències que comportin una interrupció
del subministrament elèctric superior a trenta minuts,
d’acord amb el que estableixi el pla d’actuació davant
incidències regulat per l’article 7.
3. En el supòsit establert per l’apartat 1, l’empresa
distribuïdora n’ha d’informar immediatament l’òrgan
competent en matèria d’energia, per fax o per correu
electrònic. Aquest òrgan pot requerir la presentació de
l’informe detallat pertinent, sobre les causes de l’in·
cident i les actuacions fetes per a restablir el servei,
informe que ha d’ésser lliurat en el termini màxim de
cinc dies hàbils.
Article 9. Incidències en el subministrament causades
per terceres persones

1. Les terceres persones que, amb motiu d’obres o d’al·
tres activitats alienes al servei elèctric, fan actuacions
que afecten les instal·lacions elèctriques tenen l’obliga·
ció d’adoptar les mesures de seguretat necessàries per
a evitar afectar la prestació del servei. En el supòsit de
xarxes soterrades, cal complir el procediment de control
aplicable a les obres que afecten la xarxa de distribució
elèctrica soterrada i els requisits de senyalització de les
xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i
alta tensió, establerts per reglament.
2. Si l’empresa transportista o l’empresa distribuïdora
acredita que la incidència en la continuïtat del subminis·
trament és deguda a les actuacions de terceres persones,
l’Administració pot incoar el procediment sancionador
contra les terceres persones causants de l’incident.

3. A l’efecte d’aquest article, no són terceres persones
les empreses vinculades a l’empresa elèctrica quan tre·
ballen per a aquesta empresa elèctrica. És empresa vin·
culada tota empresa en la qual l’empresa distribuïdora
pot exercir, directament o indirectament, una influència
dominant per raó de la propietat, la participació finan·
cera o les normes reguladores.

Capítol III. Plans d’inversió
Article 10. Plans generals d’inversió
1. Les empreses titulars d’instal·lacions de transport
secundari i les empreses distribuïdores que donin ser·
vei a més de cinc mil subministraments han d’elaborar
quinquennalment un pla general d’inversió. En el cas
d’empreses distribuïdores amb més de cent mil sub·
ministraments, aquesta elaboració s’ha d’efectuar amb
la participació del departament competent en matèria
d’energia, mitjançant una comissió mixta que ha d’ini·
ciar els seus treballs amb un any d’antelació a la data
de presentació del pla. En el supòsit que les actuacions
establertes pel pla general d’inversió afectin el muni·
cipi de Barcelona, l’Ajuntament d’aquest municipi té
participació en la comissió mixta amb la finalitat de
garantir l’exercici adequat de les competències regula·
des per l’article 11 de la Llei 1/2006, del 13 de març,
per la qual es regula el règim especial del municipi de
Barcelona.
2. Els plans generals d’inversió han de contenir la previ·
sió de les despeses a executar per a la realització de no·
ves instal·lacions i per a l’adequació de les instal·lacions
ja existents, amb un calendari, com a mínim, anual i
desagregades per conceptes i tipus d’instal·lacions, com
a mínim, en l’àmbit comarcal.
3. Els plans generals d’inversió han de contenir la pre·
visió de finançament de les inversions, amb la separació
explícita de la retribució prevista de l’activitat de distri·
bució corresponent i de les aportacions efectuades pels
clients titulars del subministrament.
4. Els plans generals d’inversió han de contenir les
justificacions de les necessitats de les inversions per a
complir els criteris normatius de garantia i qualitat de
subministrament, els criteris de desenvolupament de la
xarxa, els plans de renovació d’instal·lacions i els pro·
grames de manteniment preventiu, predictiu i correctiu
de les instal·lacions.
5. Els plans generals d’inversió han d’incloure les se·
güents actuacions d’execució obligatòria i prioritària a
càrrec de les empreses:
a) La implantació de noves subestacions, amb l’empla·
çament territorial necessari i el desenvolupament de les
xarxes de mitjana tensió i de proteccions associades
necessàries per tal que el tram bàsic de les línies prin·
cipals de mitjana tensió no superi la longitud total de
vint quilòmetres.
b) El disseny i l’execució de noves infraestructures,
amb l’adequació als plans urbanístics i la minimització
de l’impacte ambiental, que prevegin el soterrament
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de noves instal·lacions de distribució en les zones dels
municipis qualificades com a urbanes.
c) La renovació progressiva de les línies elèctriques que
transcorrin per àrees forestals, amb la conversió a tre·
nades de les línies elèctriques de baixa tensió que trans·
corrin per aquestes zones i amb les inversions necessà·
ries per a complir la normativa específica de protecció
contra incendis forestals. Tota futura expansió de les
xarxes de baixa tensió i tota substitució d’instal·lacions
existents s’han de fer en cable trenat.
d) Les actuacions fetes amb la finalitat que els munici·
pis de més de dos mil habitants no tinguin alimentació
en antena, sinó que siguin part d’una xarxa mallada o
tinguin doble alimentació. En el cas que la distribució
total o majoritària d’aquests municipis correspongui a
una empresa distribuïdora diferent de la titular de la
línia d’alimentació en antena del municipi o de la seva
subestació de sortida, l’empresa transportista o les em·
preses distribuïdores que no siguin la majoritària tenen
l’obligació de facilitar les connexions necessàries per·
què aquest tipus d’actuació s’acompleixi.
e) L’automatització i l’adequació tecnològica de les xar·
xes i les instal·lacions.
f) La unificació de la tensió de la xarxa de distribució
cap a l’estàndard de cada empresa distribuïdora aprovat
per l’Administració. Les futures expansions de la xarxa
i la substitució d’instal·lacions obsoletes s’han de fer a la
tensió estàndard aprovada per a tensions de fins a 36 kV.
Les actuacions sobre les xarxes de tensions inferiors a
l’estàndard han d’ésser limitades a casos excepcionals,
als reforços imprescindibles per a complir els requeri·
ments de qualitat de servei establerts per la normativa
estatal o els d’aquesta llei i als casos en què, per raons
tècniques, no sigui possible la tensió estàndard. Totes
les noves subestacions s’han de dissenyar amb la utilit·
zació de la tensió estàndard aprovada per a tensions de
fins a 36 kV, malgrat que també poden disposar d’altres
tensions si això resulta imprescindible per a complir els
requeriments imposats de qualitat de servei.
g) Les actuacions necessàries establertes per la legisla·
ció bàsica de l’Estat per a complir les prescripcions tèc·
niques en línies elèctriques d’alta tensió per a protegir
l’avifauna contra l’electrocució i les col·lisions.
6. Els plans generals d’inversió, un cop elaborats, s’han
de presentar al departament competent en matèria
d’energia abans del 15 d’octubre de l’any corresponent.
Aquest departament disposa d’un termini de tres mesos
per a estudiar-los, comunicar-ne les modificacions o les
deficiències, si escau, i, també si escau, aprovar-los.
Article 11. Plans anuals d’inversió

de subministrament, els criteris de desenvolupament de
la xarxa, els plans de renovació d’instal·lacions i els pro·
grames de manteniment preventiu, predictiu i correc·
tiu de les instal·lacions. S’hi han d’especificar els tipus
d’instal·lacions, com a mínim, de l’àmbit comarcal.
b) Les dades dels projectes i les principals caracterís·
tiques tècniques.
c) El pressupost dels projectes.
d) La previsió de finançament de les inversions, amb se·
paració explícita de la retribució prevista de l’activitat de
distribució corresponent i de les aportacions efectuades
pels clients als quals s’ha subministrat.
e) El calendari d’execució dels projectes.
f) L’especificació dels requeriments tècnics i professio·
nals de les empreses per a poder ésser contractades per
l’empresa distribuïdora, en el cas de preveure la subcon·
tractació de tasques per a la realització dels plans.
2. Un cop elaborats, els plans anuals d’inversió s’han de
presentar al departament competent en matèria d’ener·
gia abans del 15 d’octubre de cada any. Aquest depar·
tament disposa d’un termini de dos mesos per a fer-ne
l’estudi, comunicar-ne les modificacions o les deficièn·
cies, si escau, i, també si escau, aprovar-los.
Article 12. Seguiment dels plans d’inversió i comuni·
cació de dades relatives a les inversions

1. Per a verificar el compliment dels plans a què fan
referència els articles 10 i 11, l’empresa transportista
i les empreses distribuïdores d’energia elèctrica tenen
l’obligació de presentar amb periodicitat anual, abans
de final del mes de febrer de l’any següent, a l’òrgan
que determini el departament competent en matèria
d’energia, com a mínim en format digital, almenys la
informació següent:
a) Informació auditada externament de les inversions
dutes a terme, classificada per municipis i per tensió.
La informació també ha de diferenciar les inversions
en instal·lacions de baixa tensió, de mitjana tensió fins
a 36 kV i d’alta tensió fins a 220 kV.
b) Informació auditada externament dels ingressos re·
buts per l’activitat de distribució, que diferenciï entre els
ingressos derivats de l’activitat pròpia de distribució i
els ingressos derivats de nous subministraments.
c) Informació auditada externament de la qualitat del
servei elèctric, tenint en compte la qualitat de l’ona de
tensió.
2. Per a fer el seguiment de l’evolució de l’execució dels
plans d’inversió es poden crear les comissions mixtes
de seguiment que es considerin necessàries.

1. Les empreses titulars d’instal·lacions de transport se·
cundari i les empreses distribuïdores que donin servei a
més de cinc mil subministraments han d’elaborar, en de·
senvolupament dels plans generals d’inversió, els plans
anuals d’inversió, els quals han de detallar almenys els
aspectes següents:
a) Les justificacions de les necessitats de les inversions
per a complir els criteris normatius de garantia i qualitat
1.01.01.
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Capítol IV. Criteris de disseny de les instal· lacions
elèctriques

A rticle 13. Disseny
instal· lacions

de la xarxa i capacitat de les

1. Les subestacions i les línies elèctriques situades a
Catalunya han de complir les condicions següents:
a) Les subestacions elèctriques han de disposar de lí·
nies elèctriques d’alimentació d’alta tensió suficients
per a cobrir la potència nominal de la instal·lació. Així
mateix, i d’acord amb la naturalesa topològica de la
xarxa, s’han de proveir les instal·lacions de connexió
necessàries perquè es pugui atendre el mercat secun·
dari assignat mitjançant les maniobres pertinents en el
supòsit que es produeixi un incident, d’acord amb el que
disposa la lletra f.
b) Les subestacions de la xarxa elèctrica de Catalunya
han de disposar de la protecció que sigui necessària
contra les sobretensions d’origen atmosfèric.
c) Les línies elèctriques i les de comunicació no poden
sobrevolar els parcs ni els edificis de les subestacions.
d) Les noves subestacions han de disposar d’una reserva
a perpetuïtat de l’espai suficient per a instal·lar-hi, si
calgués, una subestació mòbil d’auxili i per a deixar-hi
preparades les instal·lacions de connexió necessàries.
L’entrada d’alimentacions i la sortida dels conductors de
les noves subestacions s’han de disposar de manera que,
en cas d’incident, es pugui fer la connexió dels equips
auxiliars d’emergència necessaris.
e) En el mateix recinte de les subestacions existents s’ha
d’habilitar una zona destinada a instal·lar-hi, si calgués,
una subestació mòbil d’auxili o s’ha de disposar d’un
espai suficient i adequat al voltant per a instal·lar-la-hi,
amb les autoritzacions que calgui i, en tot cas, deixar
implantades les instal·lacions de connexió necessàries.
f) Les subestacions han d’atendre ordinàriament llur
mercat principal i, si calgués, llurs mercats secundaris,
d’acord amb les definicions següents:
Primer. El mercat principal atès per una subestació és
el conjunt de subministraments que en règim d’explo·
tació ordinari d’una subestació se n’alimenten elèctri·
cament.
Segon. Els mercats secundaris atesos per una subestació
són els subministraments que no pertanyen al mercat
principal de la subestació i que, en cas necessari i mit·
jançant les maniobres de xarxa pertinents, es poden
alimentar elèctricament de la subestació, fent ús de la
potència de reserva, de manera que la subestació passi
a treballar en un règim d’explotació excepcional.
g) Almenys un noranta per cent dels subministraments
situats en municipis de més de vint mil subministra·
ments de cada subestació ha de pertànyer al mercat
principal d’una subestació i, com a mínim, a un mercat
secundari alternatiu. Amb relació als restants submi·
nistraments urbans de cada subestació, les empreses
distribuïdores han de justificar davant el departament
competent en matèria d’energia les raons tecnològiques
derivades de la naturalesa de la xarxa per les quals no

és possible complir aquesta exigència i preveure les
mesures substitutòries que s’han d’adoptar per a acon·
seguir un grau equivalent de cobertura de la demanda.
Aquestes mesures substitutòries han d’ésser aprovades
pel departament competent en matèria d’energia. Així
mateix, el Pla d’actuació davant incidències regulat per
l’article 7 ha de detallar les actuacions previstes en el
cas de les incidències que puguin afectar els restants
subministraments urbans.
h) D’acord amb les competències atribuïdes i una ve·
gada acomplert el procediment regulat per l’article 35
de la Llei de l’Estat 54/1997, segons la redacció donada
per la Llei de l’Estat 17/2007, es pot determinar que els
cables elèctrics soterrats de 220 kV que transcorrin per
municipis amb més de vint mil subministraments i les
instal·lacions de les subestacions subsidiàries corres·
ponents siguin de titularitat de l’empresa distribuïdora
que escaigui.
2. La potència nominal dels transformadors d’una sub·
estació s’ha de dimensionar per a atendre suficientment
el seu mercat principal en els períodes de demanda pun·
ta previstos en el termini de cinc anys i garantir l’exis·
tència d’un marge de reserva suficient per a atendre, a
més, el màxim mercat secundari alternatiu que tingui
assignat la subestació.
3. Les empreses distribuïdores han de dissenyar la xar·
xa de la qual són titulars, de manera que la potència
demanada en mitjana tensió dels transformadors d’una
nova subestació no superi el llindar de 200 megawatts
(MW).
4. Les noves subestacions han de disposar de transfor·
madors de reserva que representin almenys un vint-icinc per cent de la potència nominal de la instal·lació.
5. Cada subestació que subministri zones urbanes ha
d’estar connectada elèctricament amb tantes altres sub·
estacions com sigui necessari per a garantir que la suma
de les potències de reserva d’aquestes subestacions sigui
igual o superior a la màxima potència demanada en
mitjana tensió en la primera subestació.
6. Les subestacions amb una potència demanada en mit·
jana tensió de més de 200 MW han de disposar perma·
nentment, in situ, de personal tècnic de control.
7. Si una empresa distribuïdora aprecia que, per raons
topològiques derivades de la naturalesa de la xarxa, no
és possible complir les exigències a què fa referència
aquest article, ha d’establir les mesures complementà·
ries suficients per a aconseguir un grau equivalent de
cobertura de la demanda i presentar-les a l’òrgan que es
determini del departament competent en matèria d’ener·
gia perquè, si escau, les aprovi.
8. L’emplaçament de les subestacions s’ha de decidir
de manera que les línies elèctriques que hi hagin de
convergir presentin la mínima afectació sobre els espais
naturals de protecció especial, els espais d’interès natu·
ral o els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000.
Article 14. Mesures de seguretat en cas d’incendi
1. Les mesures de seguretat en cas d’incendi són apli·
cables a tots els elements de l’interior de les subestaci·
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ons elèctriques, d’acord amb el que estableixi la nor·
mativa tècnica aplicable. A aquest efecte, les empreses
distribuïdores tenen l’obligació d’adoptar les mesures
necessàries per a garantir que les subestacions de llur
xarxa disposen de les instal·lacions reglamentàries de
seguretat en cas d’incendi per a la protecció de tots els
elements de l’interior. També tenen l’obligació d’adoptar
les mesures que resultin congruents i complementàries
amb els plans de protecció civil per a la planificació i
l’organització davant emergències.

empreses propietàries de les instal·lacions i han d’ésser
fetes per organismes de control autoritzats de conformi·
tat amb el que determina la normativa aplicable.

2. L’empresa transportista i les empreses distribuïdores
també han de facilitar als serveis de prevenció i extin·
ció d’incendis i de salvament competents la informa·
ció detallada de totes les subestacions de llur xarxa.
Aquesta informació ha d’incloure, com a mínim, els
plànols de les instal·lacions, els mitjans per a accedirhi i les mesures de protecció disponibles, i també tota
altra documentació complementària que requereixin els
serveis esmentats en l’exercici de llurs competències. El
personal propi i el subcontractat que treballin a l’interior
de les subestacions han d’ésser coneixedors dels plans
d’emergència, han de disposar dels mitjans de prevenció
adequats i han de tenir la formació necessària.

Article 17. Potestat inspectora

3. En els projectes de noves subestacions s’ha de justi·
ficar que es compleixen les condicions establertes per
aquest article.
4. Les empreses titulars han de mantenir les línies
elèctriques d’acord amb el que disposa la normativa
específica de prevenció d’incendis forestals i facilitar
al departament competent en matèria de prevenció
d’incendis l’accés als registres d’incidències en el cas
que sigui necessari per a la investigació de les causes
d’incendis forestals.

Capítol V. Control de les instal· lacions
A rticle 15. M anteniment

preventiu de les instal·

lacions

1. Les empreses titulars d’instal·lacions de transport i
distribució d’energia elèctrica aèries i soterrades estan
obligades a elaborar i aplicar un pla de manteniment,
d’acord amb el procediment establert per reglament
per a mantenir-les en perfecte estat de conservació i
idoneïtat tècnica, de manera que restin garantides la
regularitat i la continuïtat del subministrament, i també
a adoptar les mesures necessàries per a evitar que es
produeixin incendis de vegetació. En els procediments
s’ha d’incloure la prevenció de riscos laborals, entesa
com a part important de la qualitat del treball. El pla ha
d’incloure els nivells de qualificació professional per a
fer els treballs de manteniment.
2. S’han de regular per reglament el mecanisme de
comunicació del pla de manteniment al departament
competent en matèria d’energia i el sistema per a veri·
ficar-ne el compliment.
Article 16. Inspeccions periòdiques
1. Les inspeccions de les instal·lacions de transport i
distribució d’energia elèctrica són responsabilitat de les

2. S’ha d’establir per reglament el programa d’inspec·
cions periòdiques que han de complir les instal·lacions
de transport i distribució d’energia elèctrica, el qual ha
d’incloure, entre altres aspectes, la freqüència de les
inspeccions i el protocol d’inspecció, i ha de detallar la
qualificació dels defectes i els punts d’inspecció.

1. Els òrgans competents de l’Administració poden fer
inspeccions mitjançant el mostreig estadístic del resultat
de les inspeccions efectuades per les empreses propie·
tàries de les instal·lacions i pels organismes de control
autoritzats.
2. El personal al servei de l’Administració que exerceixi
funcions d’inspecció, degudament acreditat, pot fer o or·
denar de fer les proves, les investigacions o els exàmens
que cregui convenients per a comprovar el compliment
de les disposicions vigents. Les empreses elèctriques te·
nen l’obligació de permetre-li l’accés a les instal·lacions
i de proporcionar-li els mitjans materials i humans ne·
cessaris per a facilitar-li l’actuació inspectora.

Capítol VI. Autorització d’instal· lacions
A rticle 18. Posada en funcionament i modificació
d’instal· lacions de tensió igual o inferior a 66 kV
Per a posar en funcionament i modificar instal·lacions
de distribució d’energia elèctrica de tensió igual o infe·
rior a 66 kV, cal que l’empresa titular ho comuniqui a
l’òrgan competent de l’Administració i que presenti la
documentació que s’estableixi per reglament. L’Admi·
nistració ha de comprovar la suficiència i la veracitat
de la informació subministrada i el compliment de la
normativa aplicable. Aquest règim de comunicació s’ha
d’establir per reglament, el qual n’ha de preveure la tra·
mitació electrònica.
Article 19. Autorització d’instal· lacions de distribució
elèctrica de tensió superior a 66 kV i d’instal· lacions
de transport

1. L’autorització administrativa d’instal·lacions de dis·
tribució elèctrica de tensió superior a 66 kV i d’instal·la
cions de transport requereix el tràmit d’informació
pública i d’audiència al conjunt d’administracions i
organismes afectats, d’acord amb el procediment per a
l’autorització d’instal·lacions de producció, transport i
distribució d’energia elèctrica establert reglamentària·
ment i per la resta de la normativa aplicable.
2. Els projectes d’instal·lacions de transport i distribució
d’energia elèctrica s’han de sotmetre a l’avaluació d’im·
pacte ambiental si així ho exigeix la legislació aplicable
en aquesta matèria.
3. Els projectes de noves subestacions elèctriques s’han
d’avaluar conjuntament amb el traçat de les línies elèc·
triques i dels accessos necessaris.
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4. Les línies elèctriques de tensió igual o superior a
220 kV i d’una longitud superior a quinze quilòmetres
resten subjectes al tràmit de declaració d’impacte ambi·
ental, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.
5. Es pot prescindir del tràmit d’audiència amb relació
a les administracions i els organismes dels quals l’em·
presa peticionària acrediti que disposa dels permisos
corresponents.
6. En el supòsit que el titular de la instal·lació en sol·liciti
la declaració d’utilitat pública, amb caràcter paral·lel
al tràmit d’informació pública, aquesta sol·licitud ha
d’ésser notificada individualment als titulars dels drets
i els béns afectats.
7. L’autorització administrativa de les línies elèctriques
es concedeix sens perjudici que aquestes hagin d’obtenir
els permisos i les llicències de les administracions que
pertoqui.
A rticle 20. Variants

de traçat d’instal· lacions de

transport o de distribució

1. La variant de traçat d’instal·lacions de transport o
de distribució elèctrica només requereix l’aprovació del
projecte executiu, la qual s’ha de tramitar d’acord amb
el procediment que correspongui segons la tensió de la
instal·lació i d’acord amb el que estableixen els articles
18 i 19.
2. En els casos a què es refereix l’apartat 1, el titular
de la instal·lació ha de presentar, amb la documentació
pertinent, la resolució d’autorització administrativa que
empara la instal·lació que es vol modificar, sens per·
judici del que disposa l’article 35 de la Llei de l’Estat
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment adminis·
tratiu comú.
Article 21. Mesures de protecció de l’avifauna
Els projectes d’instal·lacions a què fan referència els
articles 18 i 19 han d’assegurar que es compleixi la le·
gislació bàsica de l’Estat sobre les prescripcions tèc·
niques en línies elèctriques d’alta tensió per a protegir
l’avifauna contra l’electrocució i les col·lisions, i que
s’adoptin les millors tecnologies disponibles per a la
protecció de l’avifauna.
A rticle 22. Autorització d’instal· lacions d’interès
general

1. Els projectes d’instal·lacions de transport secundari
–tensió nominal igual o superior a 220 kV i inferior
a 380 kV–, de subestacions o de distribució d’ener·
gia elèctrica que siguin necessàries per a garantir la
prestació del subministrament elèctric amb caràcter
d’urgència poden ésser declarats d’interès general pel
conseller o consellera del departament competent en
matèria d’energia.

3. El projecte de la instal·lació elèctrica ha d’ésser tra·
mès a l’ajuntament o els ajuntaments corresponents,
per tal que puguin informar si el projecte s’adapta al
planejament urbanístic aplicable. El termini perquè
l’ajuntament emeti l’informe corresponent és d’un mes,
passat el qual s’entén que el tràmit ha estat evacuat en
sentit favorable.
4. L’informe favorable emès per l’ajuntament té els efec·
tes de llicència urbanística.
5. Si els ajuntaments interessats comuniquen la dis·
conformitat del projecte amb l’ordenació urbanística,
s’ha de crear una comissió formada paritàriament per
representants de l’Administració de la Generalitat i els
dits ajuntaments, per a elaborar una nova proposta en
el termini d’un mes. En el cas que hi hagi desacord, el
conseller o consellera del departament competent en
matèria d’urbanisme ha d’elevar el projecte al Govern,
el qual, un cop considerats els motius d’urgència o d’in·
terès general, decideix sobre l’aprovació del projecte.
Si el projecte és aprovat pel Govern, s’ha modificar o
revisar el planejament urbanístic per tal d’adaptar-lo al
projecte aprovat.
Article 23. Autoritzacions provisionals
1. D’una manera excepcional, l’òrgan que es determini
del departament competent en matèria d’energia pot
autoritzar provisionalment instal·lacions elèctriques
per a fer obres d’interès general o per a reforçar el sub·
ministrament elèctric en determinades zones, durant el
temps estrictament necessari, que en tot cas no pot ésser
superior a un any. Les autoritzacions provisionals han
d’ésser comunicades als municipis amb relació als quals
s’estengui llur eficàcia.
2. La instal·lació de grups electrògens de potència supe·
rior a 500 kW requereix la comunicació a l’ajuntament
corresponent per tal que pugui controlar el procés de
col·locació i els efectes d’aquest.

Capítol VII. Règim sancionador
Article 24. Disposicions generals
1. En matèria de responsabilitats, infraccions i sancions
relacionades amb les obligacions regulades per aquesta
llei, és aplicable el règim d’infraccions i sancions regu·
lat per aquest capítol, i també el regulat pel títol X de la
Llei de l’Estat 54/1997, modificada per la Llei de l’Estat
17/2007, amb independència del règim d’infraccions i
sancions vigent en matèria de seguretat industrial.
2. D’acord amb l’article 130.2 de la Llei de l’Estat
30/1992, en el procediment sancionador que es trami·
ti es pot exigir a l’infractor, si escau, la indemnització
pels danys i perjudicis causats als consumidors i els
usuaris, danys i perjudicis que poden ésser determinats
per l’òrgan competent per a imposar la sanció.

2. Una vegada els projectes a què es refereix l’apartat 1
hagin estat declarats d’interès general, el procediment
administratiu aplicable és el que estableix aquest ar·
ticle.
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Article 25. Tipificació d’infraccions

Article 26. Sancions

1. A més de les infraccions establertes per la Llei de l’Es·
tat 54/1997, modificada per la Llei de l’Estat 17/2007,
són infraccions les tipificades per aquest article.

1. Les infraccions tipificades per aquesta llei són objecte
de les sancions següents:

2. Són infraccions molt greus:
a) Desatendre injustificadament i reiteradament les
instruccions emanades del departament competent en
matèria d’energia relatives a l’ampliació, la millora i
l’adaptació de les xarxes i les instal·lacions de distri·
bució.
b) Desatendre injustificadament i reiteradament els
requeriments efectuats pel departament competent en
matèria d’energia en l’exercici de la competència de
supervisió de les funcions atribuïdes als gestors de les
xarxes de distribució.
c) No presentar al departament competent en matèria
d’energia els plans d’inversió anuals i pluriennals dins
el termini establert.
d) Incomplir el contingut dels plans d’inversió presen·
tats per l’empresa, si les causes són imputables a la ma·
teixa empresa.
e) Incomplir els criteris de disseny de les instal·lacions
regulats per aquesta llei.
f) No implantar les mesures de detecció i extinció d’in·
cendis a les subestacions elèctriques.
g) Incomplir els terminis de restabliment del servei re·
gulats per l’article 6.
h) Incomplir el règim d’inspeccions aplicable a les
instal·lacions elèctriques.
i) Tota actuació feta per tercers que alteri la qualitat i la
continuïtat del subministrament elèctric.
3. Són infraccions greus:
a) No incorporar els equips de mesurament de les in·
terrupcions del subministrament elèctric requerits per
l’article 5.
b) No presentar el pla d’actuació davant incidències re·
gulat per l’article 7.
c) Incomplir l’obligació de comunicació de les incidèn·
cies en el subministrament regulada per l’article 8.
d) Posar en funcionament instal·lacions elèctriques sen·
se haver complert el procediment administratiu regulat
pel capítol VI i la resta de normativa aplicable.
e) Incomplir els criteris de disseny de les instal·lacions
establerts per aquesta llei.
f) Desatendre injustificadament els requeriments efec·
tuats pel departament competent en matèria d’energia
en l’exercici de la competència de supervisió de les
funcions atribuïdes als gestors de les xarxes de dis·
tribució.
4. És infracció lleu tot altre incompliment d’aquesta
llei o de la normativa de desplegament que no tingui la
consideració d’infracció greu o molt greu.

a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de
fins a 600.000 euros.
b) Les infraccions greus se sancionen amb una multa
de fins a 6.000.000 d’euros.
c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una
multa de fins a 30.000.000 d’euros.
2. En el supòsit d’una infracció molt greu, l’òrgan com·
petent pot acordar també la revocació o la suspensió de
les autoritzacions administratives l’atorgament de les
quals és competència de la Generalitat.
3. Les sancions i altres mesures que correspon d’impo·
sar, un cop sigui ferma la resolució que les determina,
poden ésser objecte de publicitat en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i també en un diari de mà·
xima difusió, a càrrec de la persona infractora.
Article 27. Graduació de les sancions
Per a determinar les sancions corresponents s’han de
tenir en compte les circumstàncies següents:
a) La importància del dany o del deteriorament cau·
sat.
b) Els perjudicis produïts en la continuïtat i la regulari·
tat del subministrament.
c) El grau de participació en l’acció o l’omissió tipifica·
da com a infracció i el benefici que se n’ha obtingut.
d) La intencionalitat i la reiteració en la comissió de la
infracció.
e) La reincidència en la comissió d’infraccions. Als
efectes d’aquesta disposició, hi ha reincidència quan
s’ha declarat per resolució ferma una infracció i la
persona infractora en comet alguna altra de la mateixa
naturalesa en el període d’un any.
f) L’acreditació, per la persona expedientada, de la com·
pensació pels danys soferts a les persones perjudicades
per la manca de continuïtat del subministrament.
Article 28. Òrgans competents
Els òrgans de la Generalitat competents per a sancionar
les infraccions que estableix la Llei de l’Estat 54/1997,
modificada per la Llei de l’Estat 17/2007, i les que esta·
bleix aquesta llei són determinats per la normativa legal
o reglamentària aplicable.
Article 29. Prescripció
1. Les infraccions tipificades de molt greus i les san·
cions establertes per aquesta llei prescriuen al cap de
quatre anys; les greus, al cap de tres anys, i les lleus,
al cap d’un any.
2. La prescripció de les infraccions es computa d’ençà
del dia en el qual s’ha comès la infracció i s’interromp
en el moment en el qual el procediment es dirigeix con·
tra la persona presumptament infractora.
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3. La prescripció de les sancions es computa d’ençà de
l’endemà del dia en què adquireix fermesa la resolució
administrativa que les imposa.
Article 30. Termini de tramitació del procediment
El termini màxim per a resoldre i notificar els expedi·
ents sancionadors tramitats conforme al procediment
establert és d’un any.

Disposicions addicionals
Primera. Valors dels temps màxims de restabliment
del subministrament elèctric

Els valors fixats per l’article 6.2 poden ésser modifi·
cats pel Govern en funció dels resultats assolits en llur
aplicació.

Segona. Inspeccions periòdiques
Mentre no s’hagi aprovat per reglament el programa
d’inspeccions periòdiques aplicable a les instal·lacions
de transport i distribució d’energia elèctrica, es continua
aplicant el Decret 328/2001, del 4 de desembre, pel qual
s’estableix el procediment aplicable per a efectuar els
reconeixements periòdics de les instal·lacions de pro·
ducció, transformació, transport i distribució d’energia
elèctrica.

Disposició derogatòria

Segona. Règim especial del municipi de Barcelona
D’acord amb el que disposen la Llei 22/1998, del 30 de
desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i la Llei
1/2006, del 13 de març, per la qual es regula el règim
especial del municipi de Barcelona, es crea una comissió
mixta específica per al municipi de Barcelona, formada
paritàriament per representants de l’Administració de
la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, amb la
finalitat de garantir la participació d’aquest ajuntament
en el seguiment de l’execució de les inversions previstes
en els plans d’inversió quinquennals i anuals, i també
amb relació al grau d’implantació de les condicions es·
tablertes per l’article 13 en les instal·lacions de transport
i de distribució situades a la ciutat de Barcelona.

Disposicions transitòries
P rimera . C ompliment

xarxa de distribució d’alta i mitjana tensió i per a fer les
actuacions necessàries per a restablir el subministrament
en els municipis de més de vint mil subministraments
serà de tres hores i s’ha d’aplicar, com a mínim, al vui·
tanta per cent dels subministraments interromputs en
cada incidència.

de les prescripcions esta

blertes

1. L’empresa transportista i les empreses distribuïdo·
res disposen d’un termini de dos anys a comptar de la
posada en servei de les instal·lacions de transport que
siguin necessàries incloses en la planificació de desen·
volupament de la xarxa de transport 2008-2016, per a
complir el conjunt de condicions regulades per l’article
13. Les comissions de seguiment a què fa referència l’ar·
ticle 12.2 han de controlar l’evolució de la implantació
d’aquestes condicions.

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que estableix aquesta llei.

Disposicions finals
Primera. Habilitació al Govern
S’autoritza el Govern a dictar les disposicions regla·
mentàries necessàries per a aplicar i desplegar aquesta
llei.
Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu·
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2008
El secretari quart
Rafel Luna i Vivas

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

2. El termini per a complir l’article 10.5.f és de vinti-cinc anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta
llei.
3. Les empreses titulars disposen d’un termini de dos
anys per a implantar les mesures de detecció i extinció
d’incendis regulades per l’article 14. Aquesta implanta·
ció s’ha de notificar explícitament al departament com·
petent i a l’ajuntament del municipi on hi hagi instal·lada
la subestació.
4. Durant un període de dos anys, a comptar de l’entra·
da en vigor d’aquesta llei, el temps màxim establert per
l’article 6.2 per a atendre les incidències pròpies de la
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent
1.10.

RESOLUCIONS

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Resolució 346/VIII del Parlament de
Catalunya, sobre la commemoració de
Narcís Monturiol
Tram. 250-01277/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 27, 10.12.2008, DSPC-C 453

Comissió de Política Cultural
La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda
el dia 10 de desembre de 2008, ha estudiat el text de la
Proposta de resolució sobre la commemoració de Narcís
Monturiol (tram. 250-01277/08), presentada per tots els
grups parlamentaris.

1. Iniciar els treballs previs per a poder incoar l’expe·
dient per a declarar, si escau, la masia de Can Fargas,
amb el jardí romàntic que l’envolta, bé cultural d’interès
nacional.
2. Col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona i, en es·
pecial amb el districte d’Horta-Guinardó, per tal que es
pugui fer un equipament públic que asseguri la rehabili·
tació de la masia i el jardí de Can Fargas, en preservi la
integritat i en garanteixi l’ús per a la col·lectivitat.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008
El secretari
Antoni Llevot Lloret

La presidenta de la Comissió
Maria Mercè Roca i Perich

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent
Resolució 348/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el projecte El Camí

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a comme·
morar la figura de Narcís Monturiol donant suport a les
iniciatives destinades a divulgar i donar a conèixer la
trajectòria científica, política i humana del personatge.

Tram. 250-01292/08 i 250-01367/08

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Sessió núm. 27, 10.12.2008, DSPC-C 453

El secretari
Antoni Llevot Lloret

La presidenta de la Comissió
Maria Mercè Roca i Perich

Adopció
Comissió de Política Cultural

Comissió de Política Cultural

Adopció

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tingu·
da el dia 10 de desembre de 2008, ha estudiat el text
de la Proposta de resolució sobre el projecte El Camí
(tram. 250-01292/08), presentada pel Grup Parlamen·
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Par·
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
- Esquerra Unida i Alternativa, i el text de la Proposta
de resolució sobre el suport al projecte El Camí (tram.
250-01367/08), presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió.

Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 27, 10.12.2008, DSPC-C 453

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

Resolució 347/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la declaració de la masia
de Can Fargas, de Barcelona, com a bé
cultural d’interès nacional
Tram. 250-01131/08

Comissió de Política Cultural
La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda
el dia 10 de desembre de 2008, ha estudiat el text de la
Proposta de resolució sobre la declaració de la masia de
Can Fargas, de Barcelona, com a bé cultural d’interès
nacional (tram. 250-01131/08), presentada pel Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el

Resolució
El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta el reconeixement i el suport al projecte El
Camí, com a recorregut que assenyala la geografia de la
cultura, la història, el paisatge i l’esperit de les terres de
parla catalana i el considera d’interès general per al país
i per a tot l’àmbit lingüístic i cultural, que abraça tant els
àmbits turístic i econòmic com el social i el cultural.

1.10.
Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

Núm. 381

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

29 de desembre de 2008
17

2. Insta el Govern a:
a) Donar reconeixement públic al projecte El Camí,
tot respectant-ne la pluralitat i evidenciant-ne l’interès
general.
b) Facilitar ponts de col·laboració amb les altres admi·
nistracions de l’àmbit territorial en què es desenvolupa
el projecte El Camí a partir de l’interès comú turístic,
econòmic i cultural.

Resolució 350/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de
fiscalització 4/2008, referent al Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, corresponent al 2006

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008
El secretari
Antoni Llevot Lloret

Tram. 256-00031/08

La presidenta de la Comissió
Maria Mercè Roca i Perich

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 17, 11.12.2008, DSPC-C 452 - 460

Resolució 349/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe
de fiscalització 14/2008, referent a les
eleccions al Parlament de Catalunya de
l’any 2006

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Adopció

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses·
sió tinguda els dies 9 i 11 de desembre, ha debatut les
propostes de resolució presentades pels grups parla·
mentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe
de fiscalització 4/2008, referent al Pla únic d’obres
i serveis de Catalunya, corresponent al 2006 (tram.
256-00031/08).

Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 17, 11.12.2008, DSPC-C 452 - 460

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

Tram. 256-00038/08

Comissió de la Sindicatura de Comptes
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió
tinguda els dies 9 i 11 de desembre, ha debatut les pro·
postes de resolució presentades pels grups parlamenta·
ris, subsegüents a la presentació de l’Informe de fisca·
lització 14/2008, referent a les eleccions al Parlament de
Catalunya de l’any 2006 (tram. 256-00038/08).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit·
zació 4/2008, referent al Pla únic d’obres i serveis de Ca·
talunya, corresponent al 2006 (tram. 256-00031/08).
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2008
La secretària
Teresa Estruch Mestres

Resolució

El president de la Comissió
Jordi Turull i Negre

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca·
lització 14/2008, referent a les eleccions al Parlament de
Catalunya de l’any 2006 (tram. 256-00038/08).
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2008

Resolució 354/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la rehabilitació de l’edifici
de la Chartreuse, de Tarragona, per a
instal·lar-hi l’Escola Oficial d’Idiomes

La secretària
Teresa Estruch Mestres

Adopció

El president de la Comissió
Jordi Turull i Negre

Tram. 250-01177/08

Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 25, 11.12.2008, DSPC-C 459

Comissió d’Educació i Universitats
La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió
tinguda el dia 11 de desembre de 2008, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre la rehabilitació
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de l’edifici de la Chartreuse, de Tarragona, per a instal··
lar-hi l’Escola Oficial d’Idiomes (tram. 250-01177/08),
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari So·
cialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par·
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa (34174).

Resolució

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

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2008

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis·
calització 7/2008, referent al Servei Català de Trànsit,
corresponent al 2006 (tram. 256-00034/08).
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.
La secretària
Teresa Estruch Mestres

El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar
l’anàlisi conjunta amb l’Ajuntament de Tarragona que
permeti determinar les actuacions necessàries per a la
instal·lació definitiva de l’Escola Oficial d’Idiomes de
la ciutat a l’edifici de la Chartreuse.

El president de la Comissió
Jordi Turull i Negre

Resolució 352/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de
fiscalització 12/2008, referent a la Direcció General d’Habitatge, corresponent
al 2005

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2008
La secretària
La presidenta de la Comissió
Marina Llansana i Rosich
Flora Vilalta i Sospedra

Tram. 256-00036/08

Adopció
1.30.

ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06.

PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES O
MEMÒRIES DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Resolució 351/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe
de fiscalització 7/2008, referent al Servei Català de Trànsit, corresponent al
2006

Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 17, 11.12.2008, DSPC-C 452 - 460

Comissió de la Sindicatura de Comptes
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió
tinguda els dies 9 i 11 de desembre, ha debatut les pro·
postes de resolució presentades pels grups parlamentaris,
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza·
ció 12/2008, referent a la Direcció General d’Habitatge,
corresponent al 2005 (tram. 256-00036/08).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Tram. 256-00034/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 17, 11.12.2008, DSPC-C 452 - 460

Comissió de la Sindicatura de Comptes
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la ses·
sió tinguda els dies 9 i 11 de desembre, ha debatut les
propostes de resolució presentades pels grups parla·
mentaris, subsegüents a la presentació de l’Informe de
fiscalització 7/2008, referent al Servei Català de Trànsit,
corresponent al 2006 (tram. 256-00034/08).

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de
fiscalització 12/2008, referent a la Direcció Gene·
ral d’Habitatge, corresponent a l’exercici 2005 (tram.
256-00036/08).
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que
recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2008
La secretària
Teresa Estruch Mestres

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

1.30.06.
Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

El president de la Comissió
Jordi Turull i Negre
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Resolució 353/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova l’Informe de
fiscalització 13/2008, referent al finançament del sistema sanitari, fons específics i altres recursos, corresponent als
exercicis 2002-2006
Tram. 256-00037/08

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 17, 11.12.2008, DSPC-C 452 - 460

Proposició de llei del Consell de Garanties Estatutàries
Tram. 202-00051/08

Comissió de la Sindicatura de Comptes
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió
tinguda els dies 9 i 11 de desembre, ha debatut les pro·
postes de resolució presentades pels grups parlamen·
taris, subsegüents a la presentació de l’Informe de fis·
calització 13/2008, referent al finançament del sistema
sanitari, fons específics i altres recursos, corresponent
als exercicis 2002-2006 (tram. 256-00037/08).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu

Sol·licitud: Daniel Sirera i Bellés, juntament amb 13
altres diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya (reg. 37058).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.12.2008.
N. de la R.: La sol·licitud es reprodueix en la secció
4.67.

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis·
calització 13/2008, referent al finançament del sistema
sanitari, fons específics i altres recursos, corresponent
als exercicis 2002-2006 (tram. 256-00037/08).
2. El Parlament de Catalunya constata les mancances
del sistema de finançament de la sanitat pactat el 2001,
en particular pel que fa al Fons de cohesió sanitària,
tal com posa de manifest l’Informe de fiscalització
13/2008, i insta el Govern a actuar davant el Govern
de l’Estat perquè promogui la millora de la normativa
reguladora del Fons de cohesió sanitària.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que
recull l’Informe de fiscalització 13/2008.
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2008
La secretària
Teresa Estruch Mestres

El president de la Comissió
Jordi Turull i Negre

3.01.02.
Tramitacions en curs
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3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’increment
de la freqüència de pas del servei ferroviari entre Barcelona i l’aeroport del
Prat
Tram. 250-01378/08

Proposta de resolució sobre la creació
de nous tipus de títols de transport públic de tarifa integrada

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.12.08

Tram. 250-01376/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.12.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
36635)

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
36634)

1

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

«El Parlament insta al Govern a negociar amb el Govern de l’Estat una freqüència d’un tren cada 20 minuts
a l’accés a l’aeroport, un cop s’hagin fet les actuacions
que facin possible aquesta freqüència.»

«El Parlament insta al Govern a acordar dins el nou
Contracte-Programa de l’ATM una reforma dels títols
de transport que, tot mantenint l’actual equilibri tarifari
global, 60 % del bitllet subvencionat i 40 % a càrrec de
tarifa, permeti millorar el tractament de tarifació social
als menors de 12 anys, joves i famílies nombroses.»

Proposta de resolució sobre el règim de
visites entre el menor tutelat i la família
biològica
Tram. 250-01381/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 18.12.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
37010)

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 al Govern a mantenir
en el text del futur projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència les mesures adients
3.10.25.
Tramitacions en curs
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per conciliar el dret de visites que té el menor que està
sota tutela de la Generalitat amb el dret a la conciliació
de la vida familiar, personal i laboral tant de la família
que té acollit el menor com del mateix menor.»
Proposta de resolució sobre el manteniment de l’estació de tren de FigaróMontmany (Vallès Oriental)
Tram. 250-01397/08

Proposta de resolució sobre la creació
d’un pla integral d’atenció per a les persones amb autisme

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.12.08

Tram. 250-01384/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 18.12.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
37011)

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 a:
a) Accelerar la posada en marxa del grup de treball
previst en el marc del Pla Director de salut mental i
addicions, que elaborarà un protocol per a la millora
de la detecció precoç de l’autisme, el tractament especialitzat, el model organitzatiu de la xarxa assistencial,
sistemes de derivació i el treball amb les escoles.
b) Continuar treballant, des de la xarxa pública de salut,
per millorar la detecció precoç en edats primerenques
mitjançant formació específica als equips de pediatria
dels centres d’atenció primària de salut i l’elaboració
del protocol de derivació als serveis especialitzats.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
36600)

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 Generalitat a negociar i a coordinar-se amb el Ministeri
de Foment per tal que el projecte definitiu de desdoblament de la línia 3 de Renfe del tram Montcada-Vic
i les alternatives de la carretera C-17 al seu pas pel
municipi del Figaró-Montmany (Vallès Oriental) faci
tot el tècnicament possible per mantenir una estació
de tren en aquest municipi, en el marc de l’alternativa
que resulti definitivament escollida, i un cop estudiades
les propostes que es consensuïn entre el Departament
de Política Territorial i Obres públiques i Ajuntaments
de la Comunitat de Municipis dels costers del Bertí i
Montseny.»

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el millorament i la posada en funcionament
del baixador de Renfe de Llerona, a les
Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)

Proposta de resolució sobre la jubilació dels mossos d’esquadra als seixanta anys
Tram. 250-01422/08

Tram. 250-01400/08

Esmenes presentades

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.12.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
36599)

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

«Demanar al Ministeri de Fomento que el marc de la
redacció dels projectes constructius de desdoblament de
la línia R3, entre Montcada i Vic, analitzi la viabilitat
de recuperació del baixador de Llerona.»

Proposta de resolució sobre l’impuls
del projecte de rehabilitació de la carretera BP-2151
Tram. 250-01409/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.12.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
36636)

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 a continuar amb les obres de millora de la BP 2151 iniciades
enguany i a completar les corresponents a la millora
del ferm durant l’any 2009.»
3.10.25.
Tramitacions en curs

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37278).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 29.12.2008 al 16.01.2009).
Finiment del termini: 19.01.2009, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 23.12.2008.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a l’estació del tren d’alta
velocitat del Camp de Tarragona i de la
connexió amb els municipis de l’entorn
Tram. 250-01514/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 36925 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 18.12.08

A la Mesa del Parlament
Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamenta·
ri del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael
Luna i Vivas, Diputat, d’acord amb allò que preveuen els
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs·
tanciada davant la comissió de Política Territorial.
Exposició de motius
El 19 de desembre de 2008 farà dos anys de la connexió
d’Alta Velocitat entre el Camp de Tarragona i Madrid,
i per tant de l’entrada en funcionament de l’estació del
AVE al municipi de La Secuita (Camp de Tarragona).
Des de la seva posada en marxa, degut en part a l’empla·
çament on es troba aquesta estació ferroviària, existeix
importants dèficits pel que respecta a les infraestructu·
res viàries que faciliten el seu accés, així com la con·
nexió amb el seu entorn més pròxim.
Des de les infraestructures que es troben pendents d’exe·
cutar per a millorar el seu accés com a la carretera que
des de l’urbanització Sant Ramon, que ha de continuar
i connectar amb l’estació del Camp de Tarragona, fins a
la connexió de l’estació amb la carretera del Catllar que
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garantiria una connexió ràpida, són alguns exemples
d’obres que s’haurien d’haver executat per part de la
Generalitat de Catalunya, i que es troben completament
paralitzades.
Actualment el principal accés a l’estació del AVE en
aquestes comarques s’ha de realitzar a través de la
N-240. En concret, per una carretera que està unida a
la nacional a través d’una rotonda. Aquest accés va ser
construït per l’Administrador de Infraestructuras Fer·
roviarias (ADIF), sense ser aquest organisme el propie·
tari dels terrenys, amb l’objectiu de garantir la correcta
connexió entre l’estació i la N-240. Després de dos anys
des de la l’entrada en funcionament de l’estació, aques·
ta vial d’accés a l’estació no disposa de la il·luminació
pertinent i necessària, el que provoca que la rotonda que
comunica amb la nacional sigui escenari de reiterats i
nombrosos accidents.
Aquestes condicions d’accés, no són les més òptimes
per a una de les infraestructures més importants de la
província de Tarragona i nucli de comunicació amb al·
tres indrets de Catalunya i Espanya a través de l’alta
velocitat. Hi ha projectes que estan pendents d’execució,
és per això que cal una actuació per part de les Admi·
nistracions Públiques competents, per tal de fer realitat
aquestes actuacions que millorarien i facilitarien l’accés
a aquesta estació, així com també, facilitaria la seva
connexió amb els municipis del seu entorn.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent,
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a, juntament amb altres Administracions que
puguin resultar competents, posar en marxa actuacions
pendents d’executar per a millora l’accés a l’estació de
l’AVE al Camp de Tarragona, així com facilitar la seva
connexió amb el seu entorn més immediat.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008
Carina Mejías Sánchez

Rafael Luna i Vivas

Proposta de resolució sobre la reforma
i el millorament de l’estació del tren de
Tarragona
Tram. 250-01515/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 36928 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 18.12.08

articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten
la següent proposta de resolució, per tal que sigui subs·
tanciada davant la comissió de Política Territorial.
Exposició de motius
L’estació de tren de Tarragona és un recinte pel que di·
àriament transiten prop de 4.000 passatgers i 150 trens.
Des de la seva inauguració el 15 d’abril de 1865, moltes
han estat les intervencions que en aquesta infraestructu·
ra s’han realitzat amb l’objectiu d’adaptar-la a les noves
realitats i necessitats, tant dels seus usuaris, així com
també element de connexió de la ciutat de Tarragona, i
el seu entorn, amb la resta de Catalunya, i Espanya. Però
les millores no han estat suficients, ja que a dia d’avui
encara pateix importants deficiències.
Les principals deficiències que presents en aquesta esta·
ció de tren són referent a la mobilitat dels seus usuaris.
L’accessibilitat a les andanes de l’estació, així com a
altres indrets de la pròpia estació representa una impor·
tant dificultat per les persones amb mobilitat reduïda.
Aquesta infraestructura manca d’elements, com a ascen·
sors, que facilitin l’accés de les persones amb mobilitat
reduïda a determinades andanes, les més allunyades de
l’edifici que acull l’estació. Aquelles persones que volen
viatjar direcció Barcelona, actualment han de baixar
i pujar 48 esglaons, el que és impossible per aquelles
persones amb una mobilitat reduïda.
Una de les altres deficiències d’aquesta instal·lació ferro·
viària és la manca de sanitaris adequats al gran número
de usuaris d’aquesta estació. Només dos WC prefabri·
cats són les úniques instal·lacions sanitàries amb les
que compta l’estació de tren de Tarragona. Dos lavabos
situats a una de les andanes, que molt sovint, més del
desitjable, es troben fora de servei, el que deixa a l’es·
tació sense aquest servei.
Una instal·lació en la que s’acull un servei públic, ha de
garantir l’accessibilitat a totes les persones, així com
també uns serveis públics de qualitat i a disposició dels
seus usuaris en tot moment. La situació actual de l’es·
tació de tren de Tarragona requereix d’una important i
urgent actuació, que tingui per objectiu, dotar a aquesta
infraestructura ferroviària de les condicions necessàri·
es per a una accessibilitat general, i unes instal·lacions
pròpies del segle xix.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent,
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a reclamar a l’ADIF i al Ministeri de Foment, un
pla de reforma i millora de l’estació de tren de la ciutat
de Tarragona, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat
a persones amb mobilitat reduïda, així com millorar
l’estat de les seves instal·lacions.
Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez

Rafael Luna i Vivas

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamenta·
ri del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael
Luna i Vivas, Diputat, d’acord amb allò que preveuen els
3.10.25.
Tramitacions en curs
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3.10.65.

PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

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

lies per arribar a final de mes i, alhora, amb la crítica
situació del mercat de l’habitatge, els poders públics
han d’impulsar iniciatives per a contribuir a limitar els
efectes de la desacceleració sobre les famílies i el sector
afectats.
Per aquesta raó, aprofitant el marc d’actuació que per·
met la normativa comunitària, i sense contradir-ne els
principis, es proposa modificar la normativa de l’IVA
per a reduir el tipus impositiu que en l’actualitat s’aplica
als processos de rehabilitació d’habitatges.
Finalment, cal impulsar, en el si de la Unió Europea, un
debat que permeti aplicar el tipus reduït o el més reduït
de l’IVA als llibres, els bolquers i la roba infantil.

Tram. 270-00005/08

Article únic
Dictamen de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

A la Mesa del Parlament
La Comissió d’Economia Finances i Pressupost, en la
sessió tinguda el dia 3 de desembre de 2008, ha estudiat
el text de la Proposta de resolució per la qual s’acorda de
presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació dels tipus impositius
de l’impost sobre el valor afegit aplicats a determinats
béns i serveis, l’Informe de la Ponència i les esmenes
presentades pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb l’article 154.1 i els concordants
del Reglament del Parlament, i recollint les modifica·
cions aprovades, ha acordat d’establir el dictamen se·
güent:

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
de l’E stat 37/1992, del 28 de desembre, de l’impost
sobre el valor afegit, de reducció dels tipus impositius
aplicats a determinats béns i serveis

Preàmbul
L’impost sobre el valor afegit (IVA) és el principal tri·
but indirecte de l’Estat i grava el consum de béns i la
prestació de serveis. L’IVA és un impost harmonitzat a
la Unió Europea, la qual cosa obliga els diferents estats
membres a adaptar llurs normatives sobre l’impost a les
normes comunitàries dictades a aquest efecte.
Entre aquestes normes comunitàries figura la tipologia
de béns i serveis que poden ésser gravats amb un tipus
reduït d’IVA. Mentre es compleixin aquestes condici·
ons, qualsevol estat pot decidir amb quin tipus concret
d’IVA grava el bé o el servei.
L’IVA afecta tot el consum final i, per tant, té una gran
repercussió en l’evolució dels pressupostos familiars. És
per aquest motiu que, en la conjuntura de desacceleració
econòmica, que evidencia la dificultat de moltes famí·
3.10.65.
Tramitacions en curs

1. Es modifica l’article 91, apartat u, número 1, 7è de la
Llei de l’Estat 37/1992, del 28 de desembre, de l’impost
sobre el valor afegit, que resta redactat de la manera
següent:
«7è. Els edificis, o una part dels edificis, aptes per a
l’ús com a habitatge, incloent-hi les places de garatge,
amb un màxim de dues unitats, i els annexos que es
transmetin conjuntament.
»Als efectes d’aquesta llei no es consideren annexos als
habitatges els locals de negoci, encara que es transmetin
conjuntament amb els edificis o una part dels edificis
destinats a habitatges.
»Els espais comuns dels edificis es consideren annexos
als habitatges si són associats a la prestació de serveis
per als dits habitatges, gestionats per la mateixa comuni·
tat de propietaris, i formen part d’una manera intrínseca
i inseparable dels dits habitatges.
»No es consideren edificis aptes per a l’ús com a habi·
tatges els edificis que hagin d’ésser enderrocats d’acord
amb l’article 20, apartat u, número 22, sisè paràgraf,
lletra c) d’aquesta llei.»
2. Es modifica l’article 91, apartat u, número 3, 1r de la
Llei de l’Estat 37/1992, que resta redactat de la manera
següent:
«1r. Les execucions d’obres, amb l’aportació de mate·
rials o sense, conseqüència de contractes directament
formalitzats entre els promotors i els contractistes, que
tinguin per objecte construir o rehabilitar edificis o
parts d’edificis destinats principalment a habitatges,
inclosos els locals, els annexos, els garatges, les instal·
lacions i els serveis complementaris.
»Es consideren edificis destinats principalment a habi·
tatges els que tinguin un mínim del cinquanta per cent
de la superfície construïda destinada a aquest ús.
»S’inclouen dins d’aquest apartat les execucions d’obres,
amb l’aportació de materials o sense, conseqüència de
contractes directament formalitzats entre les comuni·
tats de propietaris, constituïdes a l’empara de la Llei
49/1960, del 21 de juliol, de la Propietat Horitzontal, i
els contractistes que tinguin per objecte construir o re·
habilitar edificis destinats a garatges per a l’ús i el gaudi
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dels membres de la comunitat, amb un màxim de dues
unitats per membre, en terrenys o locals que formen
part dels elements d’ús comú d’aquestes comunitats.»
3.15.

Disposició addicional
El Govern, en el termini de tres mesos des de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, ha d’impulsar en el si de la Unió
Europea una modificació de la Directiva 2006/112/CE
del Consell, del 28 de novembre de 2006, relativa al sis·
tema comú de l’impost sobre el valor afegit, que permeti
aplicar el tipus impositiu més reduït de l’impost sobre
el valor afegit als articles següents:

MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre les inversions empresarials estrangeres
Tram. 302-00139/08

a) Els llibres, en qualsevol format o suport.

Presentació

b) Els bolquers d’un sol ús, per a infants i adults.

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37238 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 19.12.08

c) La roba i el calçat infantils.

A la Mesa del Parlament

Disposició derogatòria

Disposicions finals

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Meritxell Borràs i
Solé, diputada, del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció
subsegüent a la Interpel·lació sobre les inversions em·
presarials estrangeres (tram. 300-00168/08)

Primera. Desplegament reglamentari

Moció

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

El Parlament de Catalunya:

Resten derogades les disposicions que s’oposin al que
estableix aquesta llei o la contradiguin.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu·
blicada en el Boletín Oficial del Estado.
Palau del Parlament, 3 de desembre de 2008
El secretari
Xavier Dilmé i Vert

El president de la Comissió
Jordi Terrades i Santacreu

1. Constata la importància que té la indústria per a l’eco·
nomia i l’ocupació catalanes i es referma en la voluntat
d’aplicar una política econòmica i industrial que bene·
ficiïn l’activitat d’aquest sector.
Així mateix constata la ineficàcia de les polítiques in·
dustrials dutes a terme pel Govern de la Generalitat i
denuncia la manca d’aplicació de l’Acord estratègic així
com el nul interès en impulsar les taules sectorials.
2. Insta el Govern de la Generalitat a dur a terme una
anticipació i reacció davant la situació econòmica que
es viu en el país dins del marc de crisis mundial, i així
s’encomani una línea específica a l’Agència ACC1Ó de
contactes amb els països que tenen empreses a Cata·
lunya per tal d’evitar deslocalitzacions i potenciar les
inversions en el país.
3. Conscient dels efectes que la crisi econòmica i el
tancament d’empreses i deslocalitzacions té sobre
l’equilibri territorial de Catalunya, insta el Govern de
la Generalitat a impulsar, amb caràcter urgent, un pla
de xoc en matèria de política industrial que inclogui,
entre d’altres:
– L’oferta de sòl industrial a costos assequibles per
aquelles zones afectades per la desindustrialització i
tancaments empresarials, per tal d’estimular inversió
empresarial i emprenedora, així com accelerar les inver·
sions programades per la Generalitat de Catalunya.
– L’estímul d’una política de creació d’infraestructures
al servei de la indústria, com centres de suport i centres
de desenvolupament i transferència tecnològica.
3.15.
Tramitacions en curs
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– Incidir en la modernització dels sectors industrials
madurs i susceptibles de reconversió.
– Transports i comunicacions que possibiliti un trasllat
econòmic de les mercaderies.
4. Elaborar un Pla de millora de la preparació tecnolò·
gica que contempli:
– Incentius per a la millora de la formació contínua en
les empreses.
– Incentius per a l’elaboració i compra de patents com
a instruments d’innovació.
– L’articulació de millors mecanismes per a la trans·
missió de coneixement i capacitat d’innovació entre
les universitats i centres d’investigació amb els centres
tecnològics i les empreses.
5. Contribuir a convertir Catalunya en centre logístic del
sud d’Europa i la Mediterrània, completant el mapa de
centres integrats de mercaderies arreu del territori.
6. Insta el Govern a establir mesures de caràcter finan·
cer que afavoreixi liquiditat creditícia, a través de:
– Permetre a l’Institut Català de Finances (ICF) finançar
durant els exercicis 2009 i 2010 operacions de finança·
ment del circulant o de la reestructuració de balanç fetes
per les petites i mitjanes empreses.
– Autoritzar la Generalitat i l’ICF a concedir crèdits
públics a empreses i ajuntaments amb una carència per
retornar el capital de fins a cinc anys.
– Permetre a la Generalitat i les seves entitats avalar
valors de renda fixa emesos per entitats autoritzades per
a la titulació d’actius per a destinar-los al finançament
de l’activitat productiva empresarial.
Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008
Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Seguir implantant el procés d’adaptació de l’espai eu·
ropeu d’educació del sistema universitari de Catalunya
sense cap tipus de moratòria.
2. Garantir, a partir del 7 de gener de 2009, el normal
funcionament del sistema universitari català tot preser·
vant el dret de tots els estudiants a rebre classe així com
del professorat a exercir-la.
Palau de Parlament, 18 de desembre de 2008
Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Antoni Castellà i Clavé
Diputat del G. P. de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la situació del mercat de
treball
Tram. 302-00141/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 37262 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 19.12.08

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, Diputat del Grup Parlamen·
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 139 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la situació del mercat de treball (N. T.
300-00166/08).
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a:

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la situació de les universitats
Tram. 302-00140/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 37255 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 19.12.08

A la Mesa del Parlament
Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Antoni Castellà i
Clavé, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació
de les universitats (tram. 300-00169/08).
3.15.
Tramitacions en curs

1. Presentar amb caràcter urgent un projecte de reforma
de la Llei del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
que permeti una reestructuració a fons del seu funcio·
nament i una millor adaptació de les polítiques i dels
serveis públics d’ocupació a les necessitats actuals del
mercat de treball. Aquesta reforma ha de permetre es·
pecialment:
a) Dotar al propi Servei d’Ocupació de Catalunya de
la flexibilitat necessària per poder actuar amb agilitat i
diligència en els processos de planificació, publicació,
resolució i execució dels diferents programes d’acció
de les polítiques actives d’ocupació, així com donar i
garantir total transparència als procediments de concurs
i adjudicació de subvencions per a la realització de les
esmentades accions.
b) La reforma del funcionament de les meses locals
d’ocupació, amb la finalitat de garantir que les propostes
d’oferta formativa s’adaptin realment a les necessitats
dels diferents sectors de l’activitat econòmica.
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c) Potenciar l’Observatori del Mercat de Treball per tal
que es converteixi en un autèntic instrument de previsió
i planificació de les accions necessàries per la dinamit·
zació del mercat de treball de Catalunya.
d) La millora substancial del funcionament del servei
d’intermediació laboral, per tal que empresaris i treba·
lladors trobin en el SOC un instrument pràctic i eficient
per a la contractació.

b) La creació d’un Consell del Treball Autònom de Ca·
talunya, com àmbit d’interlocució de les entitats repre·
sentatives del sector amb el Govern de la Generalitat.
c) La posada en funcionament de noves línies de suport
tècnic i ajuts econòmics a les persones que decideixen
posar en marxa el seu propi projecte empresarial d’au·
toocupació.
Palau del Parlament, 18 de desembre de 2008

e) La incorporació obligatòria d’un informe d’Avaluació
externa anual del funcionament dels centres propis de
la Generalitat de Catalunya (CIFO’s i Escoles Taller en
col·laboració amb els Ajuntaments), que analitzi la seva
eficiència i inclogui propostes de millora permanent del
seu aprofitament.

Josep Enric Millo i Rocher

3.30.

ALTRES TRAMITACIONS

f) La incorporació obligatòria d’un informe d’Avaluació
externa anual de funcionament del Consorci per a la
Formació Continua de Catalunya, que analitzi la seva
eficàcia i eficiència, que alhora inclogui propostes de
millora de la seva gestió.

3.30.06.

PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES O
MEMÒRIES DE LA SINDICATURA DE COMPTES

g) Incloure en tots els programes del Departament de
treball adreçats al foment de la ocupació, el concepte
i la partida econòmica necessària per a la realització
d’un informe extern d’avaluació que determini el grau
d’assoliment dels objectius que es plantegen, així com
el nivell d’eficiència en la utilització dels recursos eco·
nòmics de les accions.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2008, referent al Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2005

2. Aprovar amb caràcter urgent un pla de xoc contra
l’atur a Catalunya que inclogui:

Obertura del procediment i encàrrec a la
Comissió de la Sindicatura de Comptes

a) Una ampliació extraordinària de la dotació econòmi·
ca de les partides destinades a la formació ocupacional
de les persones aturades durant el 2009 per un import
total de 100.000.000 euros.

Tram. 258-00019/08

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.12.2008.
N. de la R.: El Compte general de les corporacions locals pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

b) L’aprovació d’un protocol de recol·locació de perso·
nes per tal de pal·liar la situació d’aquells qui treballen
als sectors més vulnerables del mercat laboral, i donar
així compliment a mesura número 17 de l’Acord Estra·
tègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació
i la competitivitat de l’economia Catalana.
c) La creació d’un paquet de programes específics de
formació per a persones aturades provinents dels sectors
en crisi per tal que aquestes es puguin incorporar amb
totes les garanties en els sectors emergents.
d) L’impuls de mesures de suport econòmic a les em·
preses pel foment de programes orientats a la integració
laboral de les persones d’origen immigrant.
3. Aprovar amb caràcter urgent un programa extraordi·
nari d’acció en favor dels treballadors autònoms i l’au·
toocupació que inclogui:
a) Potenciar la Xarxa de suport a les persones empre·
nedores prevista al pla Inicia 2008-2010, impulsat pel
Departament de Treball, impulsant de manera eficaç
la seva agilitat administrativa, així com incorporar els
Agents Socials, Les Cambres de Comerç i les Entitats
sense afany de lucre especialitzades en totes les activi·
tats previstes en el programa.
3.30.06.
Tramitacions en curs
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4.

INFORMACIÓ

4.45.10.

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

4.45.03.

DIPUTACIÓ PERMANENT

COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Matèries
Secretes o Reservades
Tram. 412-00003/08

Substitució de diputats

Composició de la Diputació Permanent

Reg. 37335 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 23.12.2008

Tram. 397-00001/08

Substitució de diputats
Reg. 37328 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 23.12.2008

Alta: Maria Dolors Montserrat i Culleré
Baixa: Carina Mejías i Sánchez

Alta: Maria Dolors Montserrat i Culleré
Baixa: Carina Mejías i Sánchez
4.45.25.

4.45.05.

COMISSIONS LEGISLATIVES

GRUPS PARLAMENTARIS

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

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals

Substitució de representants
Reg. 37327 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 23.12.2008

Tram. 410-00001/08

Substitució de diputats

A la Mesa del Parlament

Reg. 37329 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 23.12.2008

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, de conformitat amb
el que disposen els Estatuts del Partit Popular de Ca·
talunya i el Reglament intern del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, de novembre de 2006,
designa la Senyora Maria Dolors Montserrat i Culleré,
diputada del Parlament de Catalunya, com a Portaveu
del Grup parlamentari, en substitució de la Senyora Ca·
rina Mejías i Sánchez, que cessa.

Alta: Maria Dolors Montserrat i Culleré
Baixa: Carina Mejías i Sánchez

Barcelona, 22 de desembre de 2008
Daniel Sirera i Bellés

4.45.03.
Informació
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4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MOCIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució
224/VIII, sobre l’adjudicació del projecte de construcció d’un nou centre sanitari al barri de Llefià, de Badalona (Barcelonès)

Control del compliment de la Resolució 243/VIII, sobre els mecanismes de
gestió dels espais naturals de protecció especial en el procés de redacció de
l’Avantprojecte de llei de conservació
de la biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya
Tram. 290-00203/08

Tram. 290-00185/08

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Reg. 37114 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

Reg. 37020 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

A la Mesa del Parlament
A la Mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00203/08

Núm. de resolució: 290-00185/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 243/VIII,
sobre els mecanismes de gestió dels espais naturals de
protecció especial en el procés de redacció de l’A
vantprojecte de llei de conservació de la biodiversitat i
del patrimoni natural de Catalunya

Sobre: Control del compliment de la Resolució 224/
VIII, sobre l’adjudicació del projecte de construcció
d’un nou centre sanitari al barri de Llefià, de Badalona
(Barcelonès)
D’acord amb la Resolució 224/VIII sobre l’adjudicació
del projecte de construcció d’un nou centre sanitari al
barri de Llefià, de Badalona (Barcelonès), respecte al
seu compliment informem del següent:
El format d’execució d’aquest projecte, en el marc dels
acords entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de
Badalona, incorpora la participació activa de l’empresa
pública municipal ENGESTUR.
El mes de setembre de 2008 l’Ajuntament de Badalona
va enllestir els estudis previs arquitectònics i urbanístics
del futur centre.
En data 28 d’octubre de 2008, la Regió Sanitària Bar·
celona del Servei Català de la Salut va enllestir el Pla
funcional del Nou Centre Llefià Gran Sol, que inclou
un centre d’atenció primària, un centre de salut mental
d’adults i un espai polivalent.
L’Avantprojecte de pressupost de la Regió Sanitària
Barcelona per a l’exercici 2009 inclou aquest projecte
dins de les obres prioritzades del conjunt d’actuacions
en infraestructures sanitàries «horitzó 2012».
En data 23 de novembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament
de Badalona va aprovar provisionalment el Pla especial
urbanístic del CAP Parc del Gran Sol.

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re·
solució 243/VIII, el text de la qual insta el Govern a:
Estudiar la possibilitat d’establir mous mecanismes de
gestió dels espais naturals de protecció especial, com
pot ésser la constitució de consorcis, en el procés de
redacció de l’avantprojecte de Llei de conservació de la
biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya.

Compliment
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha iniciat
el procés d’elaboració de la Llei de conservació de la
biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya. En
aquest procés d’elaboració s’estan estudiant tots els ins·
truments i mecanismes adients per a impulsar la gestió
dels espais naturals protegits, inclosos els parcs naturals
i contemplant, si s’escau, la figura del consorci. La dis·
cussió pública de la Llei està previst que es pugui portar
a terme durant el primer semestre de 2009.
Barcelona, 9 de desembre de 2008
Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Per tant, la seqüència de fets descrita permetrà concre·
tar l’encàrrec del projecte de construcció en el termini
previst.
Barcelona, 10 de desembre de 2008
Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
4.50.01.
Informació
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Control del compliment de la Resolució
245/VIII, sobre l’ampliació de l’àmbit del
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici
Tram. 290-00205/08

Control del compliment de la Resolució 246/VII, sobre la inclusió de la bassa gran dels Pèlags de Vilobí del Penedès (Alt Penedès) a l’Inventari de zones
humides de Catalunya
Tram. 290-00206/08

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 37115 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

A la Mesa del Parlament
Núm. de resolució: 290-00205/08
Sobre: Control del compliment de la Resolució 245/VIII,
sobre l’ampliació de l’àmbit del Parc Nacional d’Aigües·
tortes i Estany de Sant Maurici
D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re·
solució 245/VIII, el text de la qual insta el Govern a:
a) Mantenir i accelerar el diàleg amb els ajuntaments i
amb altres entitats i col·lectius per ampliar l’àmbit del
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
amb la participació del Patronat del parc.
b) Establir els terminis del procés d’ampliació els quals
han de permetre de preveure la data de la presentació
pública de l’ampliació del parc.

Compliment
La direcció general del medi Natural està mantenint
contactes amb els representants del territori, especial·
ment els ajuntaments de l’àmbit del parc però també
d’altres entitats i organismes representatius, per tal de
consensuar una proposta d’ampliació que respongui a
totes les expectatives.
Aquest procés de diàleg també s’està portant a terme
en el marc del patronat del parc natural. És en el marc
d’aquest procés que s’establiran els terminis del procés
d’ampliació i de presentació pública de la proposta.
Barcelona, 9 de desembre de 2008
Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 37116 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

A la Mesa del Parlament
Núm. de resolució: 290-00206/08
Sobre: Control del compliment de la Resolució 246/VIII,
sobre la inclusió de la bassa gran dels Pèlags de Vilobí
del Penedès (Alt Penedès) a l’Inventari de zones humides
de Catalunya
Comissió competent: Comissió
D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re·
solució 246/VIII, el text de la qual insta el Govern a:
a) Continuar treballant per a dur a terme les actuacions
necessàries per a incloure la bassa Gran dels Pèlags de
Vilobí a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya.
b) Vincular la inclusió de la bassa gran dels Pèlags de
Vilobí a l’Inventari de Zones humides de Catalunya
al cessament de l’activitat extractiva i a la determina·
ció objectiva del valor natural de l’indret per mitjà de
l’estudi corresponent de la Direcció General de Medi
Natural

Compliment
La direcció general del Medi Natural té en compte la
resolució sobre la inclusió dels Pèlags de Vilobí dins
l’Inventari de zones humides de Catalunya i que passi
a formar part del Pla de protecció d’aquests ecosistemes
que s’està elaborant des d’aquesta direcció general, però
tal i com es va manifestar en el seu moment, aquesta
inclusió està supeditada a l’acord previ entre l’empresa
propietari dels terrenys i l’ajuntament del Vilobí sobre
el cessament de l’activitat extractiva a la bassa gran dels
Pèlags de Vilobí. Aquest acord encara no s’ha produït.
Barcelona, 9 de desembre de 2008
Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

4.50.01.
Informació
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Control del compliment de la Resolució
267/VIII, sobre la reedició i la difusió de
l’obra de Josep Benet L’intent franquista
de genocidi cultural
Tram. 290-00228/08

Control del compliment de la Resolució 271/VIII, sobre la renovació general
de les bústies i l’increment del nombre
d’aquestes a la demarcació de Tarragona
Tram. 290-00232/08

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 36906 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

A la Mesa del Parlament
Núm. de resolució: 290-00228/08
Sobre: Control del compliment de la Resolució 267/VIII,
sobre la reedició i la difusió de l’obra de Josep Benet
L’intent franquista de genocidi cultural
D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con·
cordants del Reglament del Parlament, s’emet informe
de compliment de la Resolució 267/VIII, que instava el
Govern de la Generalitat a:
Emprendre les accions necessàries que possibilitin la
reedició de l’obra de Josep Benet L’intent franquista de
genocidi cultural contra Catalunya, tant pel que repre·
senta per a la història d’aquest país com per la categoria
i la consistència d’aquest estudi, i, una vegada reeditada,
a impulsar-ne la difusió perquè els ciutadans de Cata·
lunya la coneguin.
Des de la Direcció General de la Memòria Democràti·
ca s’han mantingut contactes amb els representants de
l’editorial Abadia de Montserrat, entitat responsable de
l’anterior edició de l’obra, la qual ha expressat la seva
disponibilitat per assumir la tasca de reedició.
Així doncs, us informem que, quan s’habiliti la dotació
pressupostària corresponent i prevista per a l’any vinent,
s’efectuarà la comanda de reedició del llibre de Josep
Benet a l’editorial esmentada.
A banda d’això, també està prevista l’adopció de les ini·
ciatives necessàries per assegurar la difusió de l’obra.
Barcelona, 15 de desembre de 2008
Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 36905 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

A la Mesa del Parlament
Núm. de resolució: 290-00232/08
Sobre: Control del compliment de la Resolució 271/VIII,
sobre la renovació general de les bústies i l’increment
del nombre d’aquestes a la demarcació de Tarragona
D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i els con·
cordants del Reglament del Parlament, s’emet informe
de compliment de la Resolució 271/VIII, que instava el
Govern de la Generalitat a:
Fer les gestions pertinents davant el Ministeri de Fo·
ment del Govern de l’Estat espanyol perquè la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, SA efectuï una renovació
general de les bústies i n’incrementi el nombre en els
municipis de la demarcació de Tarragona, especialment
a les capitals de comarca, amb l’objectiu de facilitar la
recollida de les cartes.
He tramés una carta a la Ministra de Foment informantla del contingut de la Resolució aprovada al Parlament
de Catalunya per al seu coneixement i ateses les seves
competències en la matèria.
A l’annex hi consta una còpia de l’esmentada carta.
Barcelona, 15 de desembre de 2008
Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 278/VIII, sobre la plantilla del centre
d’atenció primària del barri de Sanfeliu, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Control del compliment de la Resolució 281/VIII, sobre l’ampliació del centre
d’atenció primària del barri de Bellavista, de les Franqueses del Vallès (Vallès
Oriental)

Tram. 290-00239/08

Tram. 290-00242/08

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Reg. 37025 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

A la Mesa del Parlament
Núm. de resolució: 290-00239/08
Sobre: Control del compliment de la Resolució 278/VIII,
sobre la plantilla del centre d’atenció primària del barri
de Sanfeliu de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
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 278/VIII del Parlament de
Catalunya, sobre la plantilla del centre d’atenció pri·
mària del barri de Sanfeliu de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès), respecte al seu compliment informem del
següent:
S’ha dut a terme una avaluació de les ràtios dels equipa·
ments d’atenció primària existents, tenint en compte la
població actualment atesa i les plantilles de professio·
nals assignades a l’ABS l’Hospitalet 1, a la qual pertany
el Barri de Sanfeliu. Alhora, s’ha realitzat una valoració
de la possible evolució de la població en l’àmbit de l’ABS
l’Hospitalet 1, i les necessitats que se’n derivarien.
Aquest informe conclou que l’augment de la plantilla del
CAP Sanfeliu es concretaria en un increment d’1 a 1,5
professionals de medicina de família, i d’1 professional
d’infermeria.
Cal tenir present que aquestes necessitats s’hauran de
concretar en funció de l’evolució real del creixement
de la població.
Barcelona, 16 de desembre de 2008
Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Reg. 37021 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

A la Mesa del Parlament
Núm. de resolució: 290-00242/08
Sobre: Control del compliment de la Resolució 281/
VIII, sobre l’ampliació del centre d’atenció primària del
barri de Bellavista de les Franqueses del Vallès (Vallès
Oriental)
D’acord amb la Resolució 281/VIII sobre l’ampliació
del centre d’atenció primària del barri de Bellavista (Va·
llès Oriental), respecte al seu compliment informem
del següent:
El Pla d’inversions en equipaments de salut per al perí·
ode 2004-2012, horitzó 2012, estableix les actuacions
d’inversió, és a dir, el conjunt d’activitats que cal fer per
construir un nou equipament de salut o per reformar,
ampliar o millorar-ne un d’existent. Periòdicament es
publica l’estat de situació de les actuacions d’inversió
previstes en aquest Pla a la pàgina web del CatSalut.
El Departament de Salut tenia prevista l’ampliació del
Centre d’Atenció Primària (CAP) de les Franqueses que
pertany a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Granollers 2
Nord, en el marc del Programa d’execució d’inversi·
ons en infraestructures sanitàries (PEIIS). Al mateix
municipi també estava prevista l’ampliació de l’actual
consultori local de Corró d’Avall.
Atès que l’ampliació d’aquest segon dispositiu no ha
estat possible per falta d’espai adjacent, s’ha previst la
construcció d’un nou CAP al municipi de les Franqueses
del Vallès, de manera que s’hi ubiquin tant els serveis de
l’actual consultori local ampliats com els serveis que no
caben a l’actual CAP del barri de Bellavista. D’aquesta
forma, amb un sol nou dispositiu més gran es podrà
cobrir l’increment de necessitats de tota l’ABS.
En aquesta línia s’han dut a terme les actuacions se·
güents:
– Visita tècnica del solar del nou CAP amb els arqui·
tectes del Servei Català de la Salut per valorar la seva
idoneïtat, previ estudi de les diferents ofertes.
– Actualment s’està treballant el Pla funcional, conjun·
tament amb l’equip d’atenció primària.
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Atès que actualment el solar té la qualificació de zona
verda, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès està
fent les gestions per requalificar el sòl apte per urba·
nitzar i edificar.

Cal tenir present que aquestes necessitats s’hauran de
concretar en funció de l’evolució real del creixement
de la població.

Finalment, com sempre que parlem de previsions de
disponibilitat d’una actuació d’inversió cal recordar que
estem parlant de projectes i d’obres complexos que de·
penen de múltiples factors en la seva execució –alguns
de caire tècnic i d’altres vinculats a àmbits sobre els
quals el Departament de Salut no té competències–, que
poden tenir una incidència en la programació prevista.

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Barcelona, 16 de desembre de 2008
Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Barcelona, 16 de desembre de 2008

4.50.02.

COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció
33/VIII, sobre el desplegament de l’Estatut
Tram. 390-00033/08

Control del compliment de la Resolució 308/VIII, sobre la plantilla del centre
d’atenció primària del barri de Sanfeliu,
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 290-00260/08

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 37026 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

A la Mesa del Parlament
Núm. de resolució: 290-00260/08
Sobre: Control del compliment de la Resolució 308/VIII,
sobre la plantilla del centre d’atenció primària del barri
de Sanfeliu, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
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 308/VIII del Parlament de
Catalunya, sobre la plantilla del centre d’atenció pri·
mària del barri de Sanfeliu de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès), respecte al seu compliment informem del
següent:
S’ha dut a terme una avaluació de les ràtios dels equi·
paments d’atenció primària existents, tenint en compte
la població actualment atesa i les plantilles de pro·
fessionals assignades a l’ABS l’Hospitalet 1, a la qual
pertany el Barri de Sanfeliu. Alhora, s’ha realitzat una
valoració de la possible evolució de la població en l’àm·
bit de l’ABS L’Hospitalet 1, i les necessitats que se’n
derivarien.
Aquest informe conclou que l’augment de la plantilla del
CAP Sanfeliu es concretaria en un increment d’1 a 1,5
professionals de medicina de família, i d’1 professional
d’infermeria.

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 36907 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

A la Mesa del Parlament
Núm. de moció: 390-00033/08
Sobre: Control del compliment de la Moció 33/VIII,
sobre el desplegament de l’Estatut
D’acord amb el que disposen l’article 140 i els concor·
dants del Reglament del Parlament, s’emet informe de
compliment de la Moció 33/VIII, sobre el desplegament
de l’Estatut, la qual instava al Govern de la Generalitat
a impulsar una agenda concertada de desplegament de
l’Estatut amb el Govern de l’Estat, en els àmbits del
desplegament estatutari que corresponen a l’Estat i a
l’actuació conjunta Generalitat-Estat.
En relació amb els punts que s’especifiquen en el text
de la Moció 33/VIII, s’han dut a terme les actuacions
següents:
a) La modificació de la legislació estatal en els àm·
bits necessaris per a adaptar-se a les determinacions
de l’Estatut, com són l’àmbit judicial, el lingüístic o el
tributari, per fer efectiva la participació de la Generalitat
en institucions i organismes estatals, o per a l’exercici
de competències executives de la Generalitat.
El Govern està duent a terme funcions de seguiment
normatiu necessàries a fi de poder analitzar i proposar
l’adaptació de les disposicions normatives de l’Estat,
tant de rang legal com de rang reglamentari, a les com·
petències i atribucions a la Generalitat de Catalunya
previstes a l’Estatut.
A la darrera reunió del passat 30 de juliol de la Co·
missió Bilateral Generalitat-Estat, la representació de
la Generalitat va fer avinent al Govern de l’Estat la con·
veniència de desenvolupar les lleis estatals necessàries
per donar compliment a les previsions de l’Estatut, a
més es va acordar realitzar una anàlisi dels supòsits
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de participació de la Generalitat en els organismes de
l’Estat de forma conjunta entre la Comissió Bilateral i
la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals.
No obstant això anterior, la incorporació de les pre·
visions estatutàries s’ha dut a terme en algunes lleis
estatals com ara:
– La Llei que modifica la Llei 50/1981, de 30 de desem·
bre, reguladora de l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal
que introdueix, entre altres, la figura del fiscal de les
Comunitats Autònomes.
– La Llei orgànica 6/2007, de 24 de maig, de modifi·
cació de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional,
que obre la participació de les comunitats autònomes
en el procés de designació dels membres del Tribunal,
de conformitat amb allò que estableix l’article 180 de
l’Estatut.
– La Reforma del Reglament del Senat, per a ajustarlo a la modificació legislativa introduïda per la Llei
Orgànica 6/2007, de 24 de maig, de modificació de la
Llei orgànica del Tribunal Constitucional, d’acord amb
la qual els magistrats del Tribunal Constitucional que
correspon de proposar al Senat seran elegits entre els
candidats presentats per les assemblees legislatives de
les comunitats autònomes.
– La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, en relació amb les posicions singulars
en matèria de sistema institucional i a les competències
exclusives i compartides en matèria de funció pública i
autoorganització de les comunitats autònomes atribuï·
des pels respectius Estatuts d’Autonomia.
b) La posada en marxa de tots els instruments de col·
laboració Estat-Generalitat establerts per l’Estatut.
En relació amb aquesta matèria, el desembre de 2007
s’ha signat amb l’Estat un Conveni sobre emergències
radiològiques, en el qual s’estableixen les relacions de
col·laboració amb el Consejo de Seguridad Nuclear per
a supòsits d’emergències radiològiques.
S’han acordat, també, dos convenis de col·laboració
entre l’Agència Estatal de Meteorologia i el Servei Me·
teorològic de Catalunya que estan pendents de forma·
lització. Es tracta del Conveni marc de col·laboració
en matèria de meteorologia i climatologia i el Conveni
específic de col·laboració en matèria de xarxes d’obser·
vació meteorològica en el territori de Catalunya.
En el mateix sentit, s’han assolit dos acords de la Comis·
sió Bilateral sobre intercanvi d’informació en matèria
de convenis de col·laboració i sobre el seguiment de les
conferències sectorials i altres òrgans de col·laboració
multilateral de l’Estat en què participi la Generalitat de
Catalunya.
D’altra banda, s’ha formalitzat el conveni marc entre
el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i
el Consell Superior d’Investigacions Científiques, que
suposa un desenvolupament directe de la previsió con·
tinguda a l’article 158.3 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, relatiu a la col·laboració de les dues admi·
nistracions en matèria de recerca, desenvolupament i
innovació.
4.50.02.
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Respecte dels instruments de col·laboració subscrits en·
tre l’Estat i la Generalitat, cal destacar que en exercici
de les noves funcions assumides en matèria de nota·
ries i registres (art. 147 EAC), s’han dut a terme dues
convocatòries per a la provisió de notaries vacants a
Catalunya.
Finalment,en la darrera reunió de la Comissió Bilateral,
de 30 de juliol de 2008, es va encarregar a la Subcomis·
sió de Col·laboració i Cooperació concretar i desenvo·
lupar alguns mecanismes de col·laboració previstos a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
c) L’impuls dels traspassos pendents que es desprenen
de l’Estatut.
El Govern ha dut a terme una tasca continuada d’impuls
del procés de traspassos, adoptant acords polítics sobre
les bases o sobre el contingut funcional dels traspassos
en negociació.
A la primera reunió de la Comissió Bilateral es va
presentar un informe sobre els traspassos pendents a
fi d’establir un calendari per a la corresponent nego·
ciació i formalització, d’acord amb les competències
que corresponen a la Comissió Mixta de Transferències
Administració de la Generalitat-Estat i a la Comissió
Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals.
Aquesta tasca d’impuls ha permès que durant els anys
2007 i 2008 s’han aprovat transferències en l’àmbit de
provisió de mitjans materials i econòmics al servei de
l’Administració de justícia; en matèria de declaració
d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels
beneficis fiscals a les associacions i fundacions; sobre
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona; sobre gestió
control i pagament d’ajut comunitari a les organitzacions
de productors de fruites i hortalisses d’àmbit superior
a Catalunya; en matèria d’ordenació i gestió del litoral
(autoritzacions i instal·lacions marítimes); sobre l’assig·
nació de l’ISBN (International Standard Book Number)
i de l’ISSN (International Standard Serial Number); i
en matèria d’obres hidràuliques (presa de la Llosa del
Cavall).
En la darrera reunió de la Comissió Mixta de Transfe·
rències, de 29 de juliol de 2008, s’han acordat traspassos
impulsats per la Comissió Bilateral que es refereixen a
ampliació de funcions i serveis traspassats a la Gene·
ralitat de Catalunya en matèria d’ordenació i gestió de
litoral, homologació i convalidació de títols i estudis
estrangers en ensenyaments no universitaris, comunica·
cions electròniques, provisió de mitjans materials i eco·
nòmics al servei de l’Administració de Justícia, i sobre
obres hidràuliques (reutilització de l’efluent de l’estació
depuradora d’aigües residuals del Baix Llobregat).
Així mateix, el 30 de juliol de 2008 la Comissió Bila·
teral va adoptar acords per al traspàs de la Inspecció de
Treball i per completar l’acord de traspàs dels permisos
inicials de treball dels estrangers, alhora que va impul·
sar també l’obertura de quatre noves ponències per a
l’anàlisi de traspassos en les matèries següents:
– Formació i titulacions pesqueres i despatx, registre i
seguretat d’embarcacions
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– Titularitat de les biblioteques provincials radicades
a Catalunya
– Gestió del registre de múltiplex i resolució de conflic·
tes entre operadors de radiodifusió
– Assegurança escolar
Pel que fa a la ponència sobre el traspàs de RodaliesRenfe, s’han fet avenços importants, però encara resta
pendent un acord definitiu.
d) El desenvolupament de la potencialitat de l’article
5 de l’Estatut en matèria dels drets històrics del poble
català, que fonamenten també l’autogovern de Catalu·
nya, amb relació al dret civil, la llengua, la cultura, la
projecció d’aquestes en l’àmbit educatiu, i el sistema
institucional en què s’organitza la Generalitat.
En matèria de dret civil, llengua, cultura, educació i
sistema institucional s’han aprovat o estan en tramitació
per a la seva aprovació per part del Parlament diferents
lleis de desplegament de les previsions estatutàries.
En relació amb el desenvolupament d’aquells àmbits
competencials que caracteritzen els aspectes bàsics de
Catalunya, com és el dret civil, cal assenyalar la Llei
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la recent
aprovació de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre
quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les suc·
cessions. Ambdós continuen amb la tasca ja iniciada
amb l’aprovació de la Primera llei del Codi Civil de
Catalunya i amb l’aprovació del llibre cinquè, relatiu
als drets reals, de codificació del dret civil català, que
s’inscriurien dins l’àmbit de l’article 129 de l’Estatut.
També ha estat aprovada pel Parlament de Catalunya
la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de con·
reu, en el desplegament de les competències exclusives
que l’article 116.1 de l’Estatut atorga a la Generalitat
en matèria d’agricultura i ramaderia i l’article 129 en
matèria de dret civil, i es troba en fase d’elaboració per
part del Govern l’avantprojecte de Llei pel qual s’aprova
el Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la
persona i a la família.
En aquesta matèria, es troba també en tramitació par·
lamentària el projecte de Llei dels recursos contra la
qualificació negativa dels títols o les clàusules concre·
tes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en
un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles
de Catalunya, en desenvolupament de l’article 147 de
l’Estatut i el projecte de Llei de mediació en l’àmbit
del dret privat.
A fi d’adaptar sistema institucional en que s’organitza
la Generalitat de Catalunya, durant aquests mesos s’ha
prosseguit amb la tramitació de lleis l’elaboració de les
quals s’havia iniciat l’any 2007 i s’han endegat noves
normes a fi d’adaptar el marc institucional a les previ·
sions estatutàries.
A més de la proposició de Llei del Consell de Garan·
ties Estatutàries, que regula l’organització i el funcio·
nament del Consell de Garanties Estatutàries, cal tenir
en compte que ha estat recentment aprovada pel Ple del
Parlament, la Llei 13/2008, de la presidència de la Ge·

neralitat i del Govern, que d’acord amb el que disposen
els articles 67.5 i 68.3 de l’Estatut, regula l’estatut del
president o presidenta de la Generalitat i l’organització,
el funcionament i les atribucions del Govern. També
s’ha aprovat la Llei 14/2008, de creació de l’Oficina An·
tifrau de Catalunya, una institució adreçada a preservar
la transparència i la integritat de les administracions i
del personal al servei del sector públic a Catalunya, i
que s’emmarca dins les funcions que té assignades el
Parlament a l’article 61 de l’Estatut.
D’altra banda, s’ha aprovat pel Govern el projecte de
Llei del Síndic de Greuges i s’estan realitzant els tre·
balls sobre l’avantprojecte de Llei de la Sindicatura de
Comptes.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con·
tinuar impulsant els treballs d’assessorament necessa·
ris i a continuar utilitzant els mecanismes de defensa
jurídica de què disposen el Govern i el Parlament de
Catalunya davant l’activitat normativa de l’Estat, per
fer efectives les determinacions estatutàries pel que fa
a la distribució de competències, especialment amb re·
lació a l’activitat de foment, a l’ús de les competències
bàsiques de l’Estat, a l’ús de títols horitzontals compe·
tencials, a la utilització de l’abast supraautonòmic per
justificar l’abast territorial de la competència de l’Estat
i a la transposició de directives europees.
A més de les funcions d’assessorament i informe sobre
la distribució competencial que es realitza per les ins·
tàncies jurídiques corresponents i de l’efectiu control ju·
rídic per tal que l’activitat normativa de l’Estat respecti i
s’adapti a les previsions estatutàries, la Subcomissió de
Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes
de la Comissió Bilateral dins del seu àmbit funcional ha
realitzat actuacions per preveure controvèrsies i acordar
solucions extraprocessals de les mateixes per preservar
el respecte competencial. En aquest sentit, i des que
s’ha posat en funcionament la Comissió Bilateral, s’han
iniciat sis procediments de negociació en el marc de
l’article 33.2 LOTC tres a instància de la Generalitat i
tres a instància de l’Estat, relatius a:
– La Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvo·
lupament sostenible del medi rural.
– La Llei 49/2007, de 26 de desembre, per la que s’es·
tableix el règim d’infraccions i sancions en matèria
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibi·
litat universal de les persones amb discapacitat.
– La Llei orgànica 9/2007, de 8 d’octubre, de modifica·
ció de la Llei orgànica 5/1995, de 19 de juny, del Règim
Electoral General.
– La Llei catalana 18/2007, de 28 de desembre, del dret
a l’habitatge.
– La Llei catalana 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici
de les professions de l’esport; Acord d’inici de negoci·
acions de 30 de juliol de 2008.
– Llei catalana 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones ju·
rídiques. Acord d’inici de negociacions de 30 de juliol
de 2008.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a mantenir informats els grups parlamentaris
sobre l’afectació dels projectes de regulació que apro·
vi el Govern de l’Estat amb relació al contingut de les
competències estatutàries de l’autogovern català, en el
marc del Consell per a l’Impuls i el Seguiment del Des·
plegament de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
En les sessions del Consell per a l’Impuls i el Seguiment
del Desplegament de l’Estatut d’Autonomia de Catalu·
nya, el Govern informa els grups parlamentaris amb
caràcter previ a les reunions de la Comissió Bilateral
Generalitat-Estat. La darrera sessió d’aquest Consell va
tenir lloc el 28 de juliol de 2008, per a informar sobre la
reunió de la Comissió Bilateral del dia 30 de juliol.
Barcelona, 12 de desembre de 2008
Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació

Control del compliment de la Moció 36/
VIII, sobre l’increment dels recursos per
a les polítiques formatives i el traspàs
de les competències en matèria d’inspecció de treball
Tram. 390-00036/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 37127 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

A la Mesa del Parlament
Núm. de moció: 390-00036/08
Sobre: Control del compliment de la Moció 36/VIII,
sobre l’increment dels recursos per a les polítiques
formatives i el traspàs de les competències en matèria
d’inspecció de treball
A la Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, Co·
merç i Turisme
Mar Serna Calvo, consellera de Treball de la Genera·
litat de Catalunya, en relació amb el compliment de
la Moció 36/VIII del Parlament de Catalunya, sobre
l’increment dels recursos per a les polítiques formatives
i el traspàs de les competències en matèria d’inspecció
de treball, amb núm. de tramitació 390-00036/08, i
d’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla·
ment del Parlament,
Informo:
Respecte de continuar incrementant els recursos per a
les polítiques formatives, i més concretament en relació
amb la formació contínua, aquests s’han incrementat a
Catalunya en més de 70 milions d’euros, entre els anys
2003 (cap inversió registrada) i 2007 (71.364.388 eu·
4.50.02.
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ros). Al llarg d’aquest any 2008, i fins al moment actual,
la inversió feta és de 68.246.665 euros.
Paral·lelament, des del Departament de Treball s’ha con·
tinuat demanant la territorialització completa del fons
de la formació contínua, a través de diferents vies:
– La interposició de recurs d’inconstitucionalitat envers
el Reial decret 395/2007, de 23 de març.
– El posicionament de Catalunya a les Conferències
Sectorials, en què s’insisteix en la territorialització del
fons de la formació contínua.
– Les propostes alternatives que s’han presentat des de
Catalunya, per exemple envers l’ordre d’oferta estatal.
– Declaracions institucionals del Consorci per a la For·
mació Contínua de Catalunya, sobre la reclamació de la
territorialització total dels fons de formació contínua.
– La petició al Servei Públic d’Ocupació Estatal per a
la formalització de l’acord per exercir la competència
compartida en l’àmbit de la formació de demanda a les
empreses –sistema de bonificacions de la quota de for·
mació professional.
El Departament de Treball insistirà per treballar en
aquesta mateixa línia fins aconseguir la territorialització
dels fons d’acord amb el que recull la legalitat vigent.
Pel que fa al traspàs immediat de les competències de
la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Genera·
litat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix
l’article 170.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la
Comissió Bilateral Generalitat-Estat va acordar el pas·
sat 30 de juliol que aquest traspàs serà efectiu a partir
del juny de 2009.
De la mateixa manera, s’hi van establir diferents ter·
minis a fi de completar el procés de negociació envers
aquestes competències. En aquest sentit, la relació de
recursos i mitjans a traspassar es fixarà entre el 31 de
desembre d’enguany i el 15 de març de l’any vinent.
D’altra banda, el Departament de Treball preveu en les
properes setmanes poder obtenir informació més con·
creta sobre l’estat actual de negociació envers aquest
traspàs, atès que la propera reunió de la Comissió Bi·
lateral es farà entre finals d’aquest mes de desembre i
principis de gener de 2009.
Barcelona, 17 de desembre de 2008
Maria del Mar Serna Calvo
Consellera de Treball
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4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Benestar i Immigració amb
la consellera d’Acció Social i Ciutadania
sobre el projecte de decret de segona
activitat dels mossos d’esquadra
Tram. 354-00217/08

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Benestar i Immigració amb
la consellera d’Acció Social i Ciutadania per a informar dels acords entre les
comunitats autònomes i el Govern de
l’Estat en el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència
Tram. 354-00212/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Elena Ribera i Garijo,
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
37053).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar i Immi·
gració, sessió del 18.12.2008.

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 36406).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar i Immi·
gració, sessió del 18.12.2008.

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Treball, Indústria, Comerç
i Turisme amb el conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa sobre la política
de promoció de la moda
Tram. 354-00220/08

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Benestar i Immigració amb
la consellera d’Acció Social i Ciutadania
per a informar sobre el desplegament i
l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006,
relativa a la dependència
Tram. 354-00213/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carles Pellicer i Punyed,
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
37245).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme, sessió del 22.12.2008.

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 36407).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar i Immi·
gració, sessió del 18.12.2008.
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4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona amb
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima

Proposta de compareixença del president i el secretari de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01008/08

Sol·licitud

Tram. 352-00999/08

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37189).

Sol·licitud

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca·
talunya (reg. 36665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana d’Aqüicultura amb relació al Projecte de llei de
pesca i d’acció marítima

Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona amb
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01009/08

Sol·licitud

Tram. 352-01000/08

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37189).

Sol·licitud

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca·
talunya (reg. 36665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença del patró
major de la Confraria de Pescadors de
Tarragona amb relació al Projecte de llei
de pesca i d’acció marítima

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37189).

Sol·licitud

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Informació

Tram. 352-01010/08

Tram. 352-01001/08

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca·
talunya (reg. 36665).
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Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona amb
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima

Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona amb
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima

Tram. 352-01011/08

Tram. 352-01014/08

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 37189).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença del president de la Federació Nacional Catalana
de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de pesca i d’acció
marítima
Tram. 352-01012/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona amb
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença del president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona amb
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01015/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Tram. 352-01013/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana d’Aqüicultura amb relació al Projecte de llei de
pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01016/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
4.53.05.
Informació

29 de desembre de 2008

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 381

40

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença del president de la Federació de Productors de
Mol·lusc del Delta de l’Ebre amb relació
al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01017/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).

Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01019/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de
Catalunya amb relació al Projecte de llei
de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01018/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).

Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting amb relació al
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01020/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.
Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana per
una Pesca Responsable amb relació
al Projecte de llei de pesca i d’acció
marítima
Tram. 352-01021/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
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nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana d’Activitats Marítimes amb relació al Projecte
de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01024/08

Proposta de compareixença de representants de Mercabarna amb relació al
Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01022/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.
Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana d’Escoles
Nàutiques amb relació al Projecte de llei
de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01025/08

Proposta de compareixença del president de la Federació de Gremis i Associacions de Comerciants de Peix i Marisc
de Catalunya amb relació al Projecte de
llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01023/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Centres d’Immersió i Activitats Marines amb
relació al Projecte de llei de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01026/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
4.53.05.
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença de representants de la Xarxa de Custòdia del
Territori amb relació al Projecte de llei
de pesca i d’acció marítima
Tram. 352-01027/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 37235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.

Proposta de compareixença d’una representació del Gremi de Peixaters de
Catalunya amb relació al Projecte de llei
de pesca i d’acció marítima

Sol·licitud de compareixença de representants de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya davant
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge perquè presentin el document «Pel
canvi innovador a la construcció. Cap a
una nova manera de construir»
Tram. 356-00399/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu·
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 36899).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am·
bient i Habitatge, sessió del 18.12.2008.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Comerç i Turisme davant la
Comissió de Treball, Indústria, Comerç
i Turisme perquè exposi la política del
Govern de promoció de la moda
Tram. 356-00401/08

Tram. 352-01074/08

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
37254).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 19.12.2008.
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Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió (reg. 37245).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 22.12.2008.

Núm. 381

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

29 de desembre de 2008
43

4.53.10.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREIXENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries s’ajusta
a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia vigent, si su·
posa una alteració efectiva del ordre institucional vigent
i si pot entendre’s i en quina extensió que l’esmentat
organisme estatutari s’està atribuint autèntiques compe·
tències de «legislador negatiu» i en aquest sentit afectant
les competències pròpies de la Cambra parlamentària.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2008

Sessió informativa de la Comissió de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme
amb la consellera de Treball sobre les
mesures del Govern per a millorar la situació dels treballadors davant la situació econòmica
Tram. 355-00089/08

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 25 de la Co·
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del
22.12.2008 (DSPC-C 465).

4.67.

4.70.

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

4.70.05.

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Pla general de seguretat de Catalunya
2008-2011
Tram. 334-00085/08

Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu

Presentació
Govern de la Generalitat
Reg. 36945 / Coneixement i tramesa a
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana: Mesa del Parlament, 18.12.2008

Sol·licitud
Reg. 37058

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignants, integrants del Grup
parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb el que preveu l’article 8 de la Llei 1/1981, de 25
de febrer, de creació del Consell Consultiu, sol·licita
dictamen de l’alt òrgan consultiu de la Generalitat de
Catalunya sobre l’adequació a la Constitució espanyola
de 27 de desembre de 1978 i a l’Estatut d’Autonomia,
aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, sobre
el text de la Proposició de llei del Consell de Garanties
Estatutàries (NT. 202-00051/08), i de manera particular
dels preceptes que s’annexen:
Relació específica de preceptes:
– Article 17, apartat 3, i per connexió amb aquest pre·
cepte,
– Article 18 (en la seva integritat)
– Article 24, apartat 2, darrer punt i seguit, des de «La
sol·licitud [...]» fins a «[...] l’article 76.4 de l’Estatut»,
Fonaments:
Interessa especialment el dictamen per tal de valorar si
el caràcter vinculant atribuït per la proposició de llei als

A la Mesa del Parlament
Laia Bonet Rull, Secretària del Govern de la Generalitat
de Catalunya,
Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat
de Catalunya celebrada el dia 9 de desembre de 2008,
es va aprovar el Pla general de seguretat de Catalunya,
2008-2011, així com la seva tramesa al Parlament.
I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el quinze de desembre de dos
mil vuit.
Barcelona, el 15 de desembre de 2008
Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya
Acord
de desembre de 2008, del Govern de la Generalitat, pel
qual s’aprova el Pla general de seguretat de Catalunya,
2008-2011.
4.53.10.
Informació
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La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema
de seguretat pública de Catalunya, estableix que el Pla
general de seguretat de Catalunya ha d’integrar les pre·
visions generals de riscs, actuacions i mitjans, inclosos
els de seguretat privada, en matèria de seguretat ciuta·
dana, emergències, seguretat viària i altres que afectin
la convivència ciutadana i la seguretat de les persones i
els béns de Catalunya. Aquest Pla ha d’establir, a més,
les directrius i els criteris tècnics per a l’elaboració dels
plans locals i regionals de seguretat a l’efecte d’acon·
seguir-ne la coordinació i integració adequades. Així
mateix, correspon al conseller d’Interior, Relacions Ins·
titucionals i Participació elaborar i sotmetre a aprovació
l’esmentat Pla.

4.70.10.

Informe del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio
corresponent al setembre del 2008
Tram. 337-00045/08

Igualment, l’article 15.5 de la Llei citada estableix que
l’esmentat Pla s’ha de presentar al Parlament.
Atès que el Consell de Seguretat de Catalunya, d’acord
amb l’article 15 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, ha infor·
mat en la sessió de data 1 de desembre de 2008, el Pla
general de seguretat de Catalunya, 2008-2011, i ateses
les funcions que corresponen a la Comissió de Govern
per a la Seguretat, d’acord amb els articles 7 i 15 de la
Llei 4/2003 esmentada, la qual ha informat el Pla en
data 9 de desembre de 2008;
A proposta del conseller d’Interior, Relacions Instituci·
onals i Participació, el Govern
Acorda:
1. Aprovar el Pla general de seguretat de Catalunya,
2008-2011, que s’adjunta com annex a aquest Acord.
2. Trametre el Pla general de seguretat de Catalunya,
2008-2011, al Parlament de Catalunya.

ALTRES COMUNICACIONS

Presentació
President, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 37009 / Coneixement i tramesa
a la Comissió de Política Cultural:
Mesa del Parlament, 18.12.2008

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya
Benvolgut president,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança
del pluralisme polític a la televisió i la ràdio, mes de
setembre de 2008 perquè en tingueu coneixement i als
efectes oportuns.
Ben cordialment,
Barcelona, 16 de desembre de 2008
Josep Maria Carbonell
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

Resolució de nomenament de personal
eventual del Parlament de Catalunya
Nomenament

R esolució

de nomenament d’Ignasi

A ngerri i Cas·
Parlament de

tells com a personal eventual del

Catalunya

En data 16 de desembre de 2008, el cap de l’oposició va
proposar nomenar Ignasi Angerri i Castells responsable
tècnic de suport al cap de l’oposició, com a personal
eventual del Parlament.
4.70.10.
Informació
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De conformitat amb el que estableix l’article 32.3 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement
pel president del Parlament.
Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa
vigent

Resolució de nomenament de personal
eventual del Parlament de Catalunya

Resolc:
Nomenar Ignasi Angerri i Castells responsable tècnic
de suport al cap de l’oposició, com a personal eventual
del Parlament, amb efectes del dia 1 de gener de 2009,
amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via admi·
nistrativa, les persones interessades poden interposar,
d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992,
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra·
cions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de ge·
ner, un recurs potestatiu de reposició davant el president
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra·
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palau del Parlament, 19 de desembre de 2008
Ernest Benach i Pascual
El president del Parlament

Nomenament

R esolució

de nomenament de

Cèsar Grijalvo i Es·
Parlament de

trada com a personal eventual del

Catalunya

En data 16 de desembre de 2008, el cap de l’oposició va
proposar nomenar Cèsar Grijalvo i Estrada responsable
tècnic de suport al cap de l’oposició, com a personal
eventual del Parlament.
De conformitat amb el que estableix l’article 32.3 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement
pel president del Parlament.
Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa
vigent
Resolc:
Nomenar Cèsar Grijalvo i Estrada responsable tècnic
de suport al cap de l’oposició, com a personal eventual
del Parlament, amb efectes del dia 1 de gener de 2009,
amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via admi·
nistrativa, les persones interessades poden interposar,
d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992,
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra·
cions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de ge·
ner, un recurs potestatiu de reposició davant el president
del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administra·
tiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
notificació, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palau del Parlament, 19 de desembre de 2008
Ernest Benach i Pascual
El president del Parlament

4.90.10.
Informació

