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1.10. Resolucions

Resolució 177/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la presència als mitjans audiovi-
suals de la Generalitat de la diversitat de modali-
tats geolectals de la llengua catalana (tram. 250-
00108/07). Adopció en comissió. p. 5

Resolució 178/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’emissió per TV3 de programes
televisius adreçats al públic adolescent i jove en
què s’experimenti la interacció de la televisió i
Internet (tram. 250-00120/07). Adopció en comissió. p. 5

Resolució 183/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’extradició de dos detinguts alge-
rians (tram. 250-00226/07). Adopció en comissió. p. 6

Resolució 184/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la distribució dels torns de servei
dels agents de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra (tram. 250-00287/07). Adopció en co-
missió. p. 6

Resolució 185/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les necessitats existents a Cata-
lunya en l’àmbit judicial (tram. 250-00351/07). Adop-
ció en comissió. p. 6

Resolució 186/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un edifici per a les
dependències judicials de Granollers (Vallès Orien-
tal) (tram. 250-00086/07). Adopció en comissió. p. 7

3. TRAMITACIONS EN CURS
3.10. Procediments que es clouen amb

l’adopció de resolucions
3.10.20. Altres eleccions i propostes de no-

menament o de conformitat

Designació d’un membre del Consell
Superior de Cooperació (tram. 284-00026/07). Pre-
sentació. p. 7

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la creació
de la xarxa de paradors de turisme de Catalunya
(tram. 250-00335/07). Esmenes presentades. p. 8

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de la Generalitat en les obres de rehabilitació de
la rectoria de Sant Julià d’Alfou, a Sant Antoni de
Vilamajor (Vallès Oriental) (tram. 250-00367/07).
Esmenes presentades. p. 8

Proposició no de llei sobre el reconei-
xement a l’arquitecte Josep Mas Dordal (tram. 250-
00372/07). Esmenes presentades. p. 9

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat contenciós en els partits judicials de Ter-
rassa i Sabadell (Vallès Occidental) (tram. 250-
00382/07). Esmenes presentades. p. 9

Proposició no de llei sobre la creació del
jutjat mercantil en els partits judicials de Terrassa i
Sabadell (Vallès Occidental) (tram. 250-00390/07).
Esmenes presentades. p. 9

Proposició no de llei sobre el finança-
ment de l’activitat inspectora i de control en matèria
d’higiene i de salut pública dels ajuntaments que
tenen delegada aquesta competència (tram. 250-
00393/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 10

Proposició no de llei sobre el casal per
a gent gran de Sant Quintí de Mediona (Alt Pene-
dès) (tram. 250-00394/07). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 10

Proposició no de llei sobre l’ús tempo-
ral il·limitat de la targeta T-10 de Transports Públics
de Barcelona (tram. 250-00395/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 10

Proposició no de llei sobre l’adscripció
de la Secretaria per a la Immigració al Departa-
ment de Presidència i sobre el tancament de fron-
teres durant el procés de regularització d’immigrants
(tram. 250-00398/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 10

Proposició no de llei sobre l’eradicació
de la pobresa extrema de les persones sense sos-
tre (tram. 250-00399/07). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 10

Proposició no de llei sobre la dotació
de la Universitat de Lleida (Segrià) amb una nova ti-
tulació de veterinària i biotecnologia, per a contribuir
al desenvolupament integral del territori (tram. 250-
00400/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 10

Proposició no de llei sobre les mesures
de seguretat dels centres sanitaris (tram. 250-
00401/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 11

Proposició no de llei sobre la seguretat
ciutadana (tram. 250-00402/07). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. p. 11

Correcció d'errades de publicació
– La Resolució 177/VII del Parlament de Catalunya, sobre la presència en els mitjans audiovisuals de la Generalitat de la diversitat de modalitats geolectals de la llengua catalana (tram. 250-00108/07), de la pàg. 5, ha estat modificada en el BOPC núm. 143, a la pàg. 5.– La Resolució 178/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’emissió per TV3 de programes televisius adreçats al públic adolescent i jove en què s’experimenti la interacció de la televisió i Internet (tram. 250-00120/07), de la pàg. 5, ha estat modificada en el BOPC núm. 143, a la pàg. 6.
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mini de presentació d’esmenes. p. 11
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Proposició no de llei sobre els vehicles
anomenats «quads» (tram. 250-00429/07). Presen-
tació. p. 14

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a acceptar el solar que l’Ajuntament de
Molins de Rei (Baix Llobregat) cedeix per a la ins-
tal·lació del nou centre d’atenció primària (tram. 250-
00430/07). Presentació. p. 15

Proposició no de llei sobre les mesu-
res i les actuacions preventives i educatives dirigi-
des a sensibilitzar el món judicial, els joves i els
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nistralitat a les carreteres (tram. 250-00431/07).
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Proposició no de llei sobre la creació de
dos jutjats nous de primera instància, a la demar-
cació de Mataró (Maresme) (tram. 250-00432/07).
Presentació. p. 16

Proposició no de llei sobre els trams
de les carreteres on es concentra un nombre més
alt d’accidents (tram. 250-00433/07). Presentació. p. 16

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estatut dels treballadors autònoms (tram. 250-
00434/07). Presentació. p. 17

Proposició no de llei sobre la senyalit-
zació que adverteixi del risc de fauna salvatge a la
xarxa viària catalana (tram. 250-00435/07). Presen-
tació. p. 17

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat social, al partit judicial de Manresa (Ba-
ges) (tram. 250-00436/07). Presentació. p. 18

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació
al Consell Executiu sobre la Constitució europea
(tram. 302-00092/07). Presentació. p. 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el foment i el desenvolupa-
ment de la indústria cultural (tram. 302-00093/07).
Presentació. p. 19

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els fons europeus per a
Catalunya (tram. 302-00094/07). Presentació. p. 19

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política industrial (tram.
302-00095/07). Presentació. p. 20

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament i la fiscalitat dels municipis (tram.
300-00767/07). Presentació. p. 20

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’organització del sistema sanitari públic (tram. 300-
00768/07). Presentació. p. 20

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de salut (tram. 300-00769/07). Presen-
tació. p. 21

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment del Pla hidrològic nacional (PHN) a
Catalunya, especialment pel que fa a infraestructu-
res (tram. 300-00770/07). Presentació. p. 21

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Renúncia del Sr. Arcadi Vilert i Soler a
la condició de membre del Consell Superior de
Cooperació. p. 21

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició de la Comissió de Govern
Interior (tram. 403-00003/07). Substitució de dipu-
tats. p. 21

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolu-
ció 52/VII del Parlament de Catalunya, sobre les
mesures per a acabar amb l’alta sinistralitat d’un
tram de la carretera comarcal C-58 (tram. 290-
00006/07). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 22

Control del compliment de la Resolu-
ció 79/VII del Parlament de Catalunya, sobre la par-
ticipació del Govern i dels ajuntaments en la gestió
dels aeroports de Catalunya (tram. 290-00031/07).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 22

Control del compliment de la Resolu-
ció 81/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’ar-
ranjament de carreteres de les comarques de la
Noguera, l’Urgell i el Segrià (tram. 290-00033/07).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 23

Control del compliment de la Resolu-
ció 83/VII del Parlament de Catalunya, sobre el pro-
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jecte i l’execució de les obres de construcció de la
sortida Mataró Nord de l’autopista C-32, en sentit
Barcelona (tram. 290-00035/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 23

Control del compliment de la Resolu-
ció 113/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’ar-
ranjament de dos trams de la carretera C-17 (tram.
290-00060/07). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 24

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció
19/VII del Parlament de Catalunya, sobre els cri-
teris de finançament dels ens locals (tram. 390-
00019/07). Informe relatiu al compliment de la
Moció. p. 24

Control del compliment de la Moció
21/VII del Parlament de Catalunya, sobre les polí-
tiques de projecció exterior de la cultura catalana
(tram. 390-00021/07). Informe relatiu al compliment
de la Moció. p. 25

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques da-
vant la Comissió de Política Territorial perquè in-
formi sobre el Pla director urbanístic del sistema
costaner (tram. 356-00196/07). Acord sobre la
sol·licitud. p. 25

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques da-
vant la Comissió de Política Territorial perquè infor-
mi sobre el Pla d’aeroports de Catalunya (tram.
356-00197/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 25

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de la Fundació Societat i Cultura (Fusic) da-
vant la Comissió de Política Cultural perquè infor-
mi sobre el sector de les arts de carrer (tram.
356-00223/07). Sol·licitud. p. 25

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Governació i Administracions Públiques
davant la Comissió d’Actuacions Exteriors, Coope-
ració i Solidaritat perquè expliqui la revisió del Pla

director de cooperació per al 2005 (tram. 356-
00224/07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 26

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Governació i Administracions Públiques
davant la Comissió d’Actuacions Exteriors, Coope-
ració i Solidaritat perquè presenti el Pla anual de
cooperació per al 2005 (tram. 356-00226/07). Sol·li-
citud i tramesa a la Comissió. p. 26

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

4.70.01. Composició del Govern, delegaci-
ons de funcions i encàrrecs de
despatx

Encàrrec del despatx del conseller de
Relacions Institucionals i Participació al conseller
d’Economia i Finances (tram. 330-00035/07). Co-
neixement. p. 26

4.70.10. Altres comunicacions

Informe sobre l’observança del plura-
lisme en la televisió i la ràdio, mes de setembre de
2004 (dades del trimestre juliol-setembre de 2004)
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (tram.
337-00019/07). Presentació. p. 27

4.80. Síndic de Greuges

Resolució de 20 de desembre de
2004, de nomenament de la senyora Maria Antonia
Viedma Martí com a coordinadora d’àrea del Síndic
de Greuges. p. 27

Resolució de 20 de desembre de
2004, de cessament del senyor Lluís Sols Lucia
com a assessor d’estudis del Síndic de Greuges. p. 27

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment un
lloc de treball d’editor/a del Departament d’Edicions
del Parlament de Catalunya (tram. 501-00006/07).
Convocatòria. Nomenament de l’òrgan qualificador. p. 27

Oferta d’ocupació pública per a l’any
2005. p. 30

Cessament d’un funcionari interí. p. 30

NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents ori-
ginals entrats al Registre.

La numeració del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
no està necessàriament vinculada a una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso-
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene-
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 177/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la presència als mit-
jans audiovisuals de la Generalitat de
la diversitat de modalitats geolectals
de la llengua catalana
Tram. 250-00108/07

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials
Sessió núm. 11, 10.12.2004, DSPC-C 123

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE LA CORPORA-
CIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES EMPRESES

FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i les Empreses Filials, en
sessió tinguda el dia 10 de desembre de 2004, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la presèn-
cia als mitjans audiovisuals de la Generalitat de la
pluralitat de modalitats de la llengua catalana (tram. 250-
00108/07), i les esmenes presentades pels grups parla-
mentaris Popular de Catalunya (reg. 5179), i Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi; d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 5285).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslladar
a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió la conve-
niència que en la programació de les seves entitats fi-
lials es procuri incrementar la presència de les diverses
modalitats geolectals de la llengua catalana a fi de di-
fondre’n el coneixement i de reforçar la imatge d’una
llengua unida en la diversitat.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2004

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors Comas d’Argemir i Cendra Carme-Laura Gil i Miró

Resolució 178/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’emissió per TV3 de
programes televisius adreçats al pú-
blic adolescent i jove en què s’experi-
menti la interacció de la televisió i
Internet
Tram. 250-00120/07

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials
Sessió núm. 11, 10.12.2004, DSPC-C 123

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE LA CORPORA-
CIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES EMPRESES

FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i les Empreses Filials, en
sessió tinguda el dia 10 de desembre de 2004, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la realitza-
ció per TV3 de programes televisius adreçats al públic
adolescent i jove en què s’experimenti la interacció de
la televisió i d’Internet (tram. 250-00120/07), i l’esme-
na presentada pels grups parlamentaris Socialistes -
Ciutadans pel Canvi; d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 5758).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar, amb els recursos addicionals econò-
mics adequats, d’acord amb les previsions pressupos-
tàries del contracte programa, l’emissió per TV3 de
programes televisius adreçats al públic adolescent i
jove en què s’experimenti la interacció de la televisió
i Internet, de tal manera que aquests destinataris hi tro-
bin un espai nou d’expressió participativa.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2004

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Dolors Comas d’Argemir i Cendra Carme-Laura Gil i Miró

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 183/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’extradició de dos
detinguts algerians
Tram. 250-00226/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 14, 16.12.2004, DSPC-C 130

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 16 de desembre de 2004, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei per la qual s’insta
el Govern a fer les gestions oportunes davant el Govern
de l’Estat a fi que els ciutadans gironins detinguts en el
marc de l’operació Estany siguin traslladats a presons
catalanes i es denegui l’extradició de dos detinguts al-
gerians (tram. 250-00226/07), presentada pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè
denegui l’extradició dels detinguts Youb Saoudi i
Mohamed Benamoura.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2004

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Josep Casajuana i Pladellorens Núria de Gispert i Català

Resolució 184/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la distribució dels torns
de servei dels agents de la Policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00287/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 14, 16.12.2004, DSPC-C 130

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 16 de desembre de 2004, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre els torns de
servei del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra (tram. 250-00287/07), presentada pel Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
(reg. 11284).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
progressivament, al llarg de l’any 2005, un sistema de
distribució dels torns de servei dels agents de la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu
d’evitar els canvis sobtats i les contínues modificacions
que es produeixen en els torns i serveis.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2004

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Josep Casajuana i Pladellorens Núria de Gispert i Català

Resolució 185/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les necessitats exis-
tents a Catalunya en l’àmbit judicial
Tram. 250-00351/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 14, 16.12.2004, DSPC-C 130

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 16 de desembre de 2004, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un estudi per a valorar les necessitats existents
a Catalunya quant a nombre d’òrgans judicials (tram.
250-00351/07), presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 13209).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a finalitzar
i presentar en aquesta cambra l’estudi anunciat sobre
les necessitats existents a Catalunya en l’àmbit judici-
al, que inclogui la proposta de creació d’un mínim de
cinquanta òrgans judicials, tal com el president de la
Generalitat va anunciar recentment.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2004

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Josep Casajuana i Pladellorens Núria de Gispert i Català

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 186/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
edifici per a les dependències judicials
de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-00086/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 14, 16.12.2004, DSPC-C 130

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 16 de desembre de 2004, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou edifici destinat a la instal·lació de les de-
pendències judicials de Granollers (Vallès Oriental)
(tram. 250-00086/07), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 4656)

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
aprovar, durant l’any 2004, el projecte de construcció
d’un edifici destinat a situar-hi les dependències judi-
cials de Granollers (Vallès Oriental), amb l’objectiu de
disposar d’un espai modern i suficientment dotat que
aculli totes les seus judicials existents, a més de les de
nova creació.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2004

El secretari en funcions La presidenta de la Comissió
Josep Casajuana i Pladellorens Núria de Gispert i Català

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Designació d’un membre del Consell
Superior de Cooperació
Tram. 284-00026/07

Proposta de candidat
Reg. 14449

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 14449)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup parlamentari sotasignant, d’acord amb allò que
estableix l’article 143 de Reglament de la Cambra, co-
munica el següent candidat perquè sigui escollit pel
Parlament com a membre del Consell Superior de Co-
operació, en substitució del Sr. Arcadi Vilert i Soler:

– Sr. Ramon Armengol i Torrent

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2004

Miquel Iceta i Llorens
G: P. SOC-CPC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

3.10.20.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la creació
de la xarxa de paradors de turisme de
Catalunya
Tram. 250-00335/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CIE, 09.12.2004

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI;
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

I D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 13029)

A L’APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grups parlamentaris Socialistes - Ciutadans
pel Canvi; d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa

«1. Continuar els contactes necessaris amb el Govern
de l’Estat en la Comissió mixta de traspassos a fi d’a-
conseguir el traspàs de la titularitat, la gestió i l’explo-
tació dels paradors de turisme ubicats a Catalunya.»

A L’APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
Grups parlamentaris Socialistes - Ciutadans
pel Canvi; d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa

«2. Manifestar la voluntat que, en el marc de la Comis-
sió parlamentària per a la reforma de l’Estatut, es con-
sideri incloure una redacció adequada per aclarir de-
finitivament que la titularitat i gestió dels paradors de
turisme ubicats a Catalunya corresponen a la Genera-
litat de Catalunya.»

ADDICIÓ D’UN APARTAT 3

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
Grups parlamentaris Socialistes - Ciutadans
pel Canvi; d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa

«3. Si finalment es recupera la titularitat, estudiar la
creació d’una xarxa de paradors de Catalunya integra-
da pels actuals paradors de turisme existents al nostre
país i per aquells altres establiments que s’hi afegeixin
ubicats en moviments culturals, històrics, religiosos o
d’especial rellevància de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de la Generalitat en les obres de
rehabilitació de la rectoria de Sant Ju-
lià d’Alfou, a Sant Antoni de Vilamajor
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00367/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 21.12.2004

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 13542)

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

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

Entrar en converses amb l’Ajuntament de Sant Anto-
ni de Vilamajor per tal d’estudiar el projecte de reha-
bilitació de la rectoria de Sant Julià d’Alfou i, si s’es-
cau, participar en la seva execució a través de les
línies d’actuació de la Direcció general del Patrimo-
ni Cultural.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre el reconei-
xement a l’arquitecte Josep Mas Dordal
Tram. 250-00372/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 21.12.2004

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

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

REPUBLICANA DE CATALUNYA

I PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 13543)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:

Establir converses amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes
de Catalunya per tal de valorar la possibilitat d’impul-
sar l’any de Josep Mas i Dordal i concretar-ne progra-
ma i activitats..»

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat contenciós en els partits ju-
dicials de Terrassa i Sabadell (Vallès
Occidental)
Tram. 250-00382/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 21.12.2004

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA

I PEL G. P. D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 14400)

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 - Es-
querra Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a avaluar el volum d’assumptes dels Jutjats
contenciosos administratius i la conveniència d’am-
pliar-ne el seu nombre d’acord amb les necessitats de-
tectades, en el marc d’una reforma de la Llei de De-
marcació i Planta Judicial.»

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat mercantil en els partits judici-
als de Terrassa i Sabadell (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00390/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 21.12.2004

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL G. P.
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 14399)

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 Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a avaluar el volum d’assumptes dels Jutjats
mercantils i la conveniència d’ampliar-ne el seu nom-
bre d’acord amb les necessitats detectades, en el marc
d’una reforma de la Llei de Demarcació i Planta Judi-
cial.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre el finan-
çament de l’activitat inspectora i de
control en matèria d’higiene i de salut
pública dels ajuntaments que tenen
delegada aquesta competència
Tram. 250-00393/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

Proposició no de llei sobre el casal per
a gent gran de Sant Quintí de Mediona
(Alt Penedès)
Tram. 250-00394/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

Proposició no de llei sobre l’ús tempo-
ral il·limitat de la targeta T-10 de Trans-
ports Públics de Barcelona
Tram. 250-00395/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

Proposició no de llei sobre l’adscripció
de la Secretaria per a la Immigració al
Departament de Presidència i sobre el
tancament de fronteres durant el pro-
cés de regularització d’immigrants
Tram. 250-00398/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

Proposició no de llei sobre l’eradicació
de la pobresa extrema de les persones
sense sostre
Tram. 250-00399/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

Proposició no de llei sobre la dotació
de la Universitat de Lleida (Segrià)
amb una nova titulació de veterinària i
biotecnologia, per a contribuir al des-
envolupament integral del territori
Tram. 250-00400/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre les mesu-
res de seguretat dels centres sanitaris
Tram. 250-00401/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

Proposició no de llei sobre la segure-
tat ciutadana
Tram. 250-00402/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una enquesta referent a la joventut i
la seguretat amb joves de dotze a di-
vuit anys del curs escolar 2004-2005
Tram. 250-00403/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

Proposició no de llei per la qual s’insta
el Govern a demanar al Govern de l’Es-
tat la retirada immediata del recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei 16/2002,
de protecció contra la contaminació
acústica
Tram. 250-00404/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

Proposició no de llei sobre l’atenció
especial a les persones afectades de
cardiopaties congènites
Tram. 250-00405/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

Proposició no de llei sobre la creació
del Jutjat Penal número 5, a la demar-
cació de Girona
Tram. 250-00406/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14711).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.12.2004 al 02.02.2005).

Finiment del termini: 03.02.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.12.2004.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un parc de bombers a les Borges
Blanques (Garrigues)
Tram. 250-00424/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Anna Miranda i Torres,
Diputada, del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134 i
135 del Reglament del Parlament, presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA DOTACIÓ D’UN PARC DE

BOMBERS PROFESSIONAL A LES BORGES BLANQUES (GAR-
RIGUES), CONTRIBUINT AL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL

DEL TERRITORI DOTANT-LO DELS MITJANS HUMANS I MA-
TERIALS PER GARANTIR ÍNTEGRAMENT EL SEU FUNCIONA-
MENT.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les Garrigues comarca de Ponent predominantment
rural amb una població de 20.000 habitants no dispo-
sa d’un parc de bombers professional que garanteixi
aquest servei.

L’Ajuntament de les Borges Blanques va aprovar per
majoria absoluta, en data 18 de desembre de 2003, la
cessió del solar per ubicar aquest equipament en l’em-
plaçament del polígon industrial «Les Verdunes».

Així mateix durant el període de trenta dies, termini
durant el qual va ser sotmès a informació pública, no es
va presentar cap reclamació i / o al·legació.

En data 11 d’agost de 2004 es va trametre l’expedient
per part de l’Ajuntament als serveis territorials a Lleida
del Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques i a la Direcció General d’Administració Local.

D’altra banda, una de les propostes prioritàries del Pla
Director de Bombers aprovat el 2003 era el Parc de
Bombers de les Borges Blanques.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

Crear un parc de bombers professional a les Borges
Blanques (Garrigues), contribuint al desenvolupament
integral del territori dotant-lo dels mitjans humans i ma-
terials per garantir íntegrament el seu funcionament.»

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2004

Felip Puig i Godes Anna Miranda i Torres
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre els proble-
mes de contaminació acústica ocasio-
nats per l’ús irregular de la tercera pis-
ta de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00426/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Rull i Andreu i
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Diputats, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que
estableixen els articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament, presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE ELS PROBLEMES DE CONTA-
MINACIÓ ACÚSTICA OCASIONADA PER L’ÚS IRREGULAR DE

LA TERCERA PISTA DE L’AEROPORT DE BARCELONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 30 de setembre va entrar en funcionament la
tercera pista de l’Aeroport de Barcelona. En poques
setmanes, ja van aparèixer els primers problemes d’ex-
cés de soroll en vàries poblacions properes a l’aeroport
que han provocat nombroses queixes, especialment
dels veïns de Gavà i Castelldefels.

La resolució del 9 de gener de 2002, per la qual es va
aprovar la declaració d’impacte ambiental de la terce-
ra pista de l’aeroport, preveia la realització de tota una
sèrie de mesures com l’elaboració d’un pla d’aïllament
acústic, que encara no ha estat realitzat, tampoc no és
operativa la xarxa de mediadors del soroll i les opera-
cions d’envol i aterratge no s’ajusten a les aprovades
per la Comissió de Seguiment Ambiental.

L’actual ús de la tercera pista de l’aeroport per aterrat-
ges en configuració est és clarament irregular ja que
«Aeropuertos Españoles i Navegación Aérea» (AENA)
incompleix la Declaració d’impacte ambiental del pro-
jecte d’ampliació de l’Aeroport de Barcelona, en què
figura la necessitat de disposar d’un Pla de control i
gestió de les operacions d’envol i aterratge abans de la
seva entrada en funcionament. Aquest pla ha d’incorpo-
rar, entre d’altres aspectes, un Pla de rutes i operacions
d’aproximació alternatius per minimitzar l’impacte
acústic, especialment en els barris de Gavà-Mar (Gavà)
i la zona de La Pava (Castelldefels).

La pròpia ministra de Medi Ambient ha reconegut pú-
blicament l’incompliment de les condicions marcades
per la declaració d’impacte ambiental i ha culpat
«Aeropuertos Españoles i Navegación Aérea» (AENA)
de les molèsties causades pel mal ús de la nova rampa
d’aterratge.

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

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a instar el Govern de l’Estat a:

1. Solucionar de forma definitiva els problemes de con-
taminació acústica a l’Aeroport de Barcelona que, com
a conseqüència de l’ús de la tercera pista, origina als
veïns dels municipis propers.

2. Restringir el funcionament de la tercera pista fins que
no s’hagin implementat totes les mesures establertes en
la Declaració d’impacte ambiental del Projecte d’am-
pliació de l’Aeroport de Barcelona, que haurien d’ha-
ver estat d’aplicació abans de l’entrada en servei:

a) El Pla de Control i gestió de les operacions de envol
i aterratge que minimitzi l’impacte acústic en les pobla-
cions properes a l’aeroport, especialment a Gavà i Cas-
telldefels.

b) El programa operatiu de seguiment i control de so-
roll

c) El Pla d’aïllament acústic de les cases afectades.

3. Estudiar l’adquisició del sòl urbanitzable no conso-
lidat del barri de Gavà Mar, que permeti evitar un futur
ús residencial que pugui resultar incompatible amb el
normal funcionament del Aeroport de Barcelona.

4. Traspassar la gestió dels aeroports de l’Estat a Cata-
lunya a la Generalitat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2004

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU; Josep Lluís
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la repetició
de la retransmissió de les preguntes al
president de la Generalitat de les ses-
sions plenàries del Parlament en la
franja horària de màxima audiència
dels mitjans de la CCRTV
Tram. 250-00427/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 14221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament de
Catalunya, Santi Rodríguez i Serra i Belén Pajares i
Ribas, diputat i diputada, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Televisió de Catalunya destina un programa en una
franja horària de màxima audiència com és l’horari
nocturn, per a que intervingui el Molt Honorable Pre-

sident de la Generalitat responent a les preguntes que li
han fet prèviament els ciutadans. El programa que es
diu «Torn de Preguntes» s’emet a dos quarts de deu del
vespre.

Durant els plens del Parlament de Catalunya, el Presi-
dent de la Generalitat es sotmet a les preguntes que li
formulen els grups parlamentaris. Aquesta sessió de
control es retransmesa per Televisió de Catalunya en
directe des del saló de sessions del Parlament. Malgrat
això l’hora en que té lloc aquesta sessió de control no
permet que molts ciutadans puguin seguir-la ja que la
majoria es troben dins de la seva jornada laboral o de-
dicats a les seves tasques educatives, etc… De fet, no-
més comprovant les audiències que es produeixen a
aquesta franja horària televisiva es pot comprovar que
les sessions de control en directe poden ser seguides per
pocs espectadors, ja que son poques les persones que es
troben a casa davant del televisor a aquestes hores.

Les emissores de televisió i ràdio de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió són un instrument per
promoure els valors democràtics i així fomentar la par-
ticipació dels ciutadans en la política. Iniciatives com
la presència del President de la Generalitat en una fran-
ja horària de màxima audiència contribueixen a donar
a conèixer la posició del Govern sobre les qüestions
que afecten a la política catalana. Però aquest tracta-
ment també haurien de rebre’l les altres forces del Par-
lament de Catalunya que representa al poble de Cata-
lunya i és alhora l’expressió de la pluralitat política
escollida pels ciutadans. Així els ciutadans podrien
conèixer millor les respostes que el President de la
Generalitat dona als grups parlamentaris.

Per això, la repetició en diferit de la sessió de control al
Govern, en horari de màxima audiència, contribuiria a
que els ciutadans tinguessin un major coneixent de la
feina que fan les persones i partits que han escollit per
representar-los i contribuiria a enfortir i promoure la
participació dels ciutadans en el debat polític.

Per aquests motiu el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió a repetir el mateix dia, en di-
ferit i en una franja horària de màxima audiència,
l’emissió de les sessions de control al President de la
Generalitat que es realitzen en el transcurs de les sessi-
ons plenàries del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2005.

Daniel Sirera i Bellés, Santi Rodríguez i Serra, Belén
Pajares i Ribas

3.10.25.
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Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a redactar i presentar al
Parlament un projecte de llei de reco-
neixement de la llengua de signes ca-
talana
Tram. 250-00428/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten
la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llengua de Signes Catalana (LSC) s’ha desenvolu-
pat vinculada a la comunitat sorda catalana i a la seva
història i a la seva cultura, essent la única llengua de
signes diferencia de la que es fa servir a l’Estat espa-
nyol. Catalunya va ser, l’any 1994, pionera aprovant
una Proposició no de Llei sobre la promoció i la difu-
sió del coneixement de la LSC. Cal seguir avançant en
els drets lingüístics de les persones sordes. Es considera
que la LSC té uns 25.000 usuaris.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
redactar i presentar un Projecte de Llei de Reconeixe-
ment de la Llengua de Signes Catalana. Aquest Projecte
entre d’altres contemplarà el conjunt de serveis i espais
de la vida pública als quals podran accedir en aquesta
llengua natural.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2004

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre els vehi-
cles anomenats «quads»
Tram. 250-00429/07

Presentació: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Sra. Elena Ribera i Garijo, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, Sr. Àlex Masllorens i Escubós, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, Sr. Lluís Postigo i Garcia,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa,
Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 14333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups sotasignants, d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers anys s’ha incrementat molt la utilització
dels anomenats «quads». Aquests vehicles tenen la con-
sideració tècnica de vehicles agrícoles tot i que la seva
utilització és majoritàriament esportiva. Per aquest
motiu, no han de complir amb la normativa estatal de
seguretat establerta al text refós de la Llei de seguretat
viària relativa a la utilització del casc.

Aquest darrer estiu, els accidents soferts per quads
s’han incrementat substancialment. Aquest increment
és degut al major número d’usuaris i a que molts d’ells
són conductors novells o que han llogat el vehicle per
unes hores, sense tenir coneixements del comportament
i el perill d’aquests vehicles durant la conducció.

Per aquests motius es fa necessari que l’administració
fomenti entre els usuaris i empreses de lloguer d’aquests
vehicles l’adopció de mesures de seguretat com l’utilit-
zació del casc i la conducció prudent.

Per aquests motiu, els Grups sotasignants presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions oportunes perquè es determini a quina tipolo-
gia de vehicle cal equiparar el quad i que s’estableixi la
classificació, la categoria, el règim d’utilització i les
mesures de seguretat que li són aplicables.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2004

Daniel Sirera i Bellés, G. P. PPC; Elena Ribera i Garijo,
G. P. CiU; Àlex Masllorens i Escubós, G. P. PSC-CpC;
Lluís Postigo i Garcia, G. P. ICV-EA; Miquel Àngel
Estradé i Palau, G. P. ERC

3.10.25.
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Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a acceptar el solar que
l’Ajuntament de Molins de Rei (Baix
Llobregat) cedeix per a la instal·lació
del nou centre d’atenció primària
Tram. 250-00430/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Molins de Rei ha posat a disposició
de Cat Salut un terreny, en el Passeig del Terraplé del
barri de la Granja, per a la construcció d’un nou Cen-
tre d’Atenció Primària (CAP). Aquest solar disposa de:

– Més de 1900 metres quadrats, per encabir els serveis
per a un màxim de 35.000 habitants (Molins de Rei i el
Papiol, amb projecció a l’any 2010).

– L’edifici es podrà construir en planta baixa i un pis.

– La possibilitat d’espai per aparcament.

– L’accessibilitat amb transport públic i privat.

– Possibilitat de futures ampliacions.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a acceptar aquest solar que cedeix l’Ajuntament
de Molins de Rei en el Passeig de Terraplé del barri de
la Granja i a promoure el projecte constructiu i l’exe-
cució del nou CAP de Molins de Rei, que ha de donar
servei a aquesta població i al Papiol.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2004

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre les mesu-
res i les actuacions preventives i edu-
catives dirigides a sensibilitzar el món
judicial, els joves i els adolescents i la
ciutadania en general envers la sinis-
tralitat a les carreteres
Tram. 250-00431/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Núria de Gispert i Cata-
là, Diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió fent ús del que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant el mes d’octubre i fins el 19 de novembre d’en-
guany, hem patit a Catalunya i a les seves carreteres un
augment de la sinistralitat, registrant-se 83 víctimes
mortals; és a dir, un mort per accident de trànsit cada 13
hores.

És un balanç «terrorífic», dit amb paraules de la conse-
llera d’Interior el dia Mundial en record de les víctimes
d’accident.

Són moltes les actuacions que s’han fet i s’estan fent
per lluitar contra la sinistralitat, però encara s’han de fer
més i especialment s’han de fer aquelles ja anunciades
i que ajudaran a disminuir els accidents.

Entre aquestes mesures i actuacions són importants les
preventives i educatives que es refereixen a la sensibi-
lització de la ciutadania, dels joves i adolescents i del
món judicial.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Crear d’acord amb el departament d’Educació una
assignatura d’educació viària, de pedagogia a les esco-
les, en els cicles de primària i secundària, de manera
que sigui obligatòria i avaluable i pugui entrar en fun-
cionament el curs 2005-06.

2. Organitzar en col·laboració amb el departament de
Justícia jornades adreçades a Jutges i Fiscals per tal
d’estudiar les reformes legals a aplicar, de conscienci-
ar el món judicial i informar-los de les polítiques de
trànsit que es porten a terme.

3. Promoure ininterrompudament campanyes de sensi-
bilització a la ciutadania difonent a través dels panells

3.10.25.
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informatius de les carreteres i les autopistes missatges
que fomentin les actituds positives.»

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2004

Felip Puig i Godes Núria de Gispert i Català
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la creació
de dos jutjats nous de primera instàn-
cia, a la demarcació de Mataró (Ma-
resme)
Tram. 250-00432/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Núria de Gispert i Cata-
là, Elena Ribera i Garijo, i Ramon Camp i Batalla, Di-
putats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CREACIÓ DE DOS NOUS

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA EN LA DEMARCACIÓ DE

MATARÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació actual propera a la saturació dels jutjats de
Mataró fan que en el mes de novembre del 2004 s’es-
tiguin assenyalant judicis pel mes de juny de 2005.

En aquests moments és pot xifrar en 1.500 els assump-
tes que hi ha a cada jutjat (cal tenir en compte que se-
gons els mòduls del Consell General del Poder Judici-
al no haurien de superar els 450).

Els Jutges i també els treballadors es consideren mal
pagats i amb massa feina en comparació al volum de
treball que actualment es dóna als Jutjats de Barcelona.

Segons declaracions del Conseller de Justícia en la seva
visita als Jutjats de Mataró, el Ministeri de Justícia tre-
balla en la previsió de crear 250 òrgans judicials nous
(50 a Catalunya, sense que hi hagi cap seguretat que
algun sigui a Mataró).

Estan previstes obres d’ampliació incloses en el pressu-
post de la Generalitat del 2005 que comportaran canvis
de funcionament de jutjats, però en cap cas serviran per
alleugerir les tramitacions actuals.

A criteri del Col·legi d’Advocats de Mataró farien fal-
ta 2 nous jutjats de Primera Instància entre d’altres.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que en la proposta de creació de nous òrgans

judicials a Catalunya que ha de fer el Ministeri de Jus-
tícia, sol·liciti la creació de dos nous jutjats de Primera
Instància a Mataró.»

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2004

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Elena
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Núria de
Gispert i Català, diputada del G. P. de CiU; Ramon
Camp i Batalla, diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre els trams
de les carreteres on es concentra un
nombre més alt d’accidents
Tram. 250-00433/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Núria de Gispert i Cata-
là, Diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió fent ús del que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant el mes d’octubre i fins el 19 de novembre d’en-
guany, hem patit a Catalunya i a les seves carreteres un
augment de la sinistralitat, registrant-se 83 víctimes
mortals; és a dir, un mort per accident de trànsit cada 13
hores.

És un balanç «terrorífic», dit amb paraules de la conse-
llera d’Interior el dia Mundial en record de les víctimes
d’accident.

Són moltes les actuacions que s’han fet i s’estan fent
per lluitar contra la sinistralitat, però encara s’han de fer
més i especialment s’han de fer aquelles ja anunciades
i que ajudaran a disminuir els accidents com ara, elimi-
nar els punts negres de les carreteres. Tan important és
realitzar controls d’excés de velocitat i d’alcoholèmia,
com arranjar aquells trams de carretera on es concen-
tren un major nombre d’accidents.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Presentar l’estudi que sobre els trams de concentra-
ció d’accidents ha elaborat el govern després de revisar
l’anterior estudi elaborat l’any 2002 i presentat al gener
del 2003, per Interior i Política Territorial, el qual asse-
nyalava 275 trams, que corresponien a les diferents
Administracions.

2. Donar compte dels trams de concentració d’acci-
dents on ja s’hagi actuat, tenint en compte que pel que
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fa al primer estudi ja s’havia actuat en 24 trams i s’ha-
via iniciat l’actuació en altres 29.

3. Donar compte de quins trams corresponen a les di-
ferents Administracions i del calendari d’execució, així
com del cost previst per a la seva execució.»

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2004

Felip Puig i Godes Núria de Gispert i Català
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estatut dels treballadors autò-
noms
Tram. 250-00434/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 14516/ Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament de
Catalunya i Joan López i Alegre, Diputat, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, i d’acord amb la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Catalunya hi ha actualment més de mig milió de tre-
balladors autònoms (un de cada cinc treballadors adhe-
rits a aquesta modalitat de cotització i treball en relació
al conjunt de l’estat). Les iniciatives d’aquesta moda-
litat de treballadors, que per definició són treballadors
o professionals per compte pròpia, tenen un elevat ín-
dex de fracàs ja que els models de negoci que desenvo-
lupen tenen una vida inferior a dos anys en un 80% dels
casos segons dades d’UGT a Catalunya.

El Ministeri de Treball ha creat una comissió d’experts
que té previst presentar un informe al respecte durant el
primer trimestre del 2005. De fet, el Govern Central
s’ha compromès a impulsar l’Estatut del Treballador
Autònom. Aquest estatut ha de servir per reconèixer i
delimitar el marc jurídic i socials dels treballadors au-
tònoms.

Les organitzacions representatives del treballadors au-
tònoms han fet sentir darrerament la seva veu en el sen-
tit de reclamar limitacions de responsabilitat, situacions
especials de suspensió per causes objectives, mesures
per la promoció i foment del treball autònom, recolza-
ment a l’Associacionisme del Autònoms, regulació dels
drets bàsics dels autònoms dependents, etc...

Els treballadors autònoms tenen un nivell de prestació
baix, assumeixen riscos, són emprenedors i generen un
part important de la riquesa del país essent correspon-
sables de l’avanç social.

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC) en el marc d’unes jornades per autònoms va

declarar que es comprometia a impulsar l’elaboració
d’un estatut que reguli els aspectes en els que la Gene-
ralitat té competències.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. En el marc dels treballs iniciats pel Ministeri i amb
la voluntat de reforçar, reconèixer i afavorir l’activitat
dels treballadors autònoms a Catalunya, el Departa-
ment de Treball procedirà a crear un equip de treball,
amb la participació dels col·lectius d’autònoms, que en
el marc de les competències de la Generalitat presenti
un estatut dels treballadors autònoms.

2. Els treballs per l’elaboració de l’Estatut dels treballa-
dors autònoms es desenvoluparan al llarg de l’any
2005.

3. El pressupost de la Generalitat per l’any 2006 inclou-
rà les partides pressupostaries necessàries per l’execu-
ció del pla que es derivi de l’estatut del treballador au-
tònom de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2004

Francesc Vendrell i Bayona Joan López i Alegre

Proposició no de llei sobre la senyalit-
zació que adverteixi del risc de fauna
salvatge a la xarxa viària catalana
Tram. 250-00435/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Elena Ribera i Garijo i
Josep Rull i Andreu, diputats del Grup parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableixen
en els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament,
presenta la següent Proposició no de llei.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA SENYALITZACIÓ QUE

ADVERTEIXI DEL RISC DE FAUNA SALVATGE A LA XARXA

VIÀRIA CATALANA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un estudi de la Generalitat ha detectat 225 punts negres
en la xarxa viària catalana pel que fa a topades amb
exemplars de fauna salvatge. El porc senglar és el ani-
mal que més topades ha provocat, 1509, seguit del ca-
birol, 30; del cérvol, 19 i de la daina i de l’isard, amb
4 topades cadascun dels exemplars.

Un setanta per cent d’aquests trams, que formen part de
corredors biològics, no estan senyalitzats. Cal tenir pre-
sent que en alguns casos el resultat dels accidents ha

3.10.25.
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estat la mort de les persones que ocupaven els vehicles
que han sofert la col·lisió.

D’acord amb el mateix estudi els senyals haurien de
ser lluminosos, intermitents i de dimensions més grans
que els existents, per la qual cosa caldria millorar la se-
nyalització del trenta per cent restant que ja està senya-
litzat.

El fet que moltes d’aquestes carreteres formen part de
corredors biològics (rius, rieres i torrents) que haurien
de garantir el pas dels animals és un altre dels elements
a tenir en compte.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Senyalitzar en el cent per cent dels punts negres de
la xarxa viària catalana el risc de fauna salvatge.

2. Adequar, en el trenta per cent dels punts negres ja
senyalitzats, els senyals d’acord amb l’estudi de la
Generalitat realitzat, o sigui amb senyals lluminosos,
intermitents i de dimensions idònies.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2004

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Elena
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Josep Rull
i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat social, al partit judicial de
Manresa (Bages)
Tram. 250-00436/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 14530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Núria de Gispert i Cata-
là i Elena Ribera i Garijo, i Josep Rull i Andreu, Dipu-
tats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CREACIÓ D’UN JUTJAT

SOCIAL AL PARTIT JUDICIAL DE MANRESA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant els darrers vuit anys s’han anat creant i territo-
rialitzant els jutjats penal i socials, per tal d’apropar la
justícia al ciutadà i d’evitar l’acumulació i els retards en
el coneixement dels temes judicials.

No cal recordar de nou que s’han iniciat les divisions
dels jutjats mixtos, que s’han creat jutjats del Conten-
ciós a totes les capitals de província, i jutjats de menors

per donar resposta a la llei de responsabilitat del menor,
així com jutjats mixtos per anar consolidant les neces-
sitats de planta judicial.

Però les necessitats de Catalunya en l’àmbit judicial
continuen sent grans i diversificades.

Atès que la proposició no de llei de creació de nous
partits judicials i de jutjats del contenciós, mercantils,
penals, socials i mixtos a Catalunya, ha estat rebutjada
pels grups polítics que donen suport al govern, en base
a que la petició era tan gran que difícilment el «govern
amic» de Madrid, podria donar resposta positiva a tanta
demanda, volem concretar la nostra petició al jutjat
judicial de Manresa.

Considerem que aquesta necessitat ve avalada tant pel
nombre d’administrats com pel volum dels assumptes
que en l’actualitat s’estan coneixent en aquest partit
judicial i que justifica la necessitat de sol·licitar la seva
creació, amb independència d’una possible modificació
de l’organització territorial de Catalunya.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que en la proposta de creació de nous òrgans
judicials a Catalunya per a l’any 2005 que ha de fer el
Ministeri de Justícia, sol·liciti la creació del Jutjat social
al partit judicial de Manresa.»

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2004

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Elena
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Núria de
Gispert i Català, diputada del G. P. de CiU; Josep Rull
i Andreu, diputat del G. P. de CiU

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la Constitució
europea
Tram. 302-00092/07

Presentació: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Reg. 14514 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 24.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb
allò que preveu l’article 130 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent moció, subsegüent a la inter-
pel·lació al Consell Executiu sobre la Constitució Euro-
pea. (NT 300-00765/07).

3.15.
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1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu total su-
port a la Constitució Europea com a marc jurídic de
convivència dins de la Unió Europea i, en aquest sen-
tit, emplaça els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya
a ratificar-la participant amb el seu vot en el referèn-
dum que s’ha convocat per a la seva aprovació.

El Parlament de Catalunya:

2. Insta el Consell Executiu a portar a terme una cam-
panya per tal de difondre i donar a conèixer els contin-
guts de la Constitució Europea entre la població cata-
lana, destacant la importància de la participació de la
ciutadania en el referèndum.

3. Insta el Consell Executiu a endegar un conjunt d’ini-
ciatives amb l’objectiu d’aconseguir una difusió àmplia
dels continguts de la Constitució Europea i, en particu-
lar, la seva transcendència per a Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2004

Daniel Sirera i Bellés

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el foment i el
desenvolupament de la indústria cultu-
ral
Tram. 302-00093/07

Presentació: Sra. Eva García i Rodríguez,
del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya
Reg. 14585 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 24.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva García i Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposa l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el
foment i el desenvolupament de la indústria cultural
(NT 300-00187/07).

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a
l’establiment de qualsevol tipus de taxa, cànon o preu
públic que gravi el servei de préstec de llibres a la Xar-
xa Pública de Biblioteques, i aposta decididament per
un servei de préstec de llibres lliure, gratuït i de fàcil
accés per a tots els usuaris i usuàries.

2. El Parlament de Catalunya insta el Consell executiu
a adoptar i implementar durant l’any 2005 les mesures
necessàries per tal que en totes les biblioteques locals
de Catalunya existeixi un espai físic diferenciat especi-
alment adreçat als infants, i que aquest estigui dotat
amb un fons de llibres adequat a la seva formació i en-
treteniment.

3. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a concloure convenis amb les entitats sense ànim de
lucre per tal que les persones grans i les persones amb

discapacitat puguin gaudir d’un servei de préstec de
llibres a domicili en l’àmbit de la Xarxa Pública de Bi-
blioteques.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2004

Eva García i Rodríguez

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els fons euro-
peus per a Catalunya
Tram. 302-00094/07

Presentació: Sr. Manel Ibarz i Casadevall,
del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya
Reg. 14619 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 24.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manuel Ibarz i Casadevall, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposa l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre els
fons europeus per a Catalunya. (NT 300-00738/07).

1. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a què, a través dels instruments institucionals correspo-
nents, traslladi al Govern de l’Estat l’interès de la Ge-
neralitat de Catalunya pel que fa a la distribució i quan-
tia dels fons europeus que corresponen a Espanya, i
àdhuc a Catalunya, i que poden patir una reducció con-
siderable a partir de les perspectives financeres de la
UE que s’aprovin pel període 2007-2013.

2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a què impulsi davant del Govern de l’Estat, al sí de la
conferència sectorial corresponent, la necessitat de que
aquest negociï i aconsegueixi de la Unió Europea un
règim transitori que permeti afrontar la pèrdua o reduc-
ció dels fons europeus que percep Espanya, i àdhuc
Catalunya, de forma gradual.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2004

Manuel Ibarz i Casadevall

3.15.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política in-
dustrial
Tram. 302-00095/07

Presentació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 14666/ Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 24.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernàndez Teixidó, Diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 130.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent Moció subsegüent a la Interpel·lació
sobre la política industrial, (Tram. 300-00693/07)

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Insta el Govern a signar l’Acord estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com-
petitivitat de l’economia catalana, amb els agents so-
cials.

2. Insta el Govern a dotar pressupostàriament totes i
cadascuna de les partides presents a l’Acord estratègic
per tal de donar compliment exacte als punts recollits
en el document.

3. Insta el Govern a donar, una vegada es formalitzi
l’Acord, les oportunes explicacions i valoracions da-
vant la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Tu-
risme.

4. Es compromet a vetllar, en l’àmbit de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, per l’estricte
compliment dels termes que finalment resultin acordats
entre les parts.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2004

Antoni Fernàndez i Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament i la fiscalitat dels muni-
cipis
Tram. 300-00767/07

Presentació: Sr. Joan López Alegre, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Reg. 14397/ Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan López i Alegre, diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya de Catalunya al Parlament
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 128 i següents del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa al finançament i la fiscalitat dels
municipis?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2004

Joan López i Alegre

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’organització del sistema sanitari pú-
blic
Tram. 300-00768/07

Presentació: Sr. Francesc Sancho i Sere-
na, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 14464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Sancho Serena, diputat del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, fent ús d’allò que preveuen els
articles 128 i següents del Reglament de la Cambra,
formula la interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a l’organització del sistema sanitari
públic?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2004

Francesc Sancho Serena
Diputat del G. P. de CiU

3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de salut
Tram. 300-00769/07

Presentació: Sr. Joan López Alegre, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Reg. 14515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan López i Alegre, Diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya al Parlament de Catalunya,
d’acord amb allò que preveuen els articles 128 i se-
güents del Reglament de la Cambra, presenta la següent
interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a la política de salut?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2004

Joan López i Alegre

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment del Pla hidrològic naci-
onal (PHN) a Catalunya, especialment
pel que fa a infraestructures
Tram. 300-00770/07

Presentació: Sr. Ramon Espadaler i
Parcerisas, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió
Reg. 14527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que
estableix a l’article 128 i següents del Reglament de
Parlament, presenta la següent interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
sobre el compliment el Pla Hidrològic Nacional (PHN)
a Catalunya, especialment pel que fa a infrastructures?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2004

Ramon Espadaler i Parcerisas
Diputat del G. P. de CiU

4. INFORMACIÓ

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

Renúncia del Sr. Arcadi Vilert i Soler a
la condició de membre del Consell
Superior de Cooperació

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Faig avinent que el dia 16 de desembre de 2004 el se-
nyor Arcadi Vilert i Soler va renunciar a la condició de
membre del Consell Superior de Cooperació, càrrec per
al qual havia estat elegit pel Parlament en la sessió ple-
nària tinguda el dia 11 de febrer de 2004, d’acord amb
el que disposa l’article 154.d de la Llei 18/2002, del 5
de juliol, de cooperatives.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2004

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió de Govern
Interior
Tram. 403-00003/07

Substitució de diputats
Reg. 14426 / Coneixement: Mesa del Parlament,
23.12.2004

Alta: Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau

4.40.
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 52/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les mesures per a acabar amb
l’alta sinistralitat d’un tram de la carre-
tera comarcal C-58
Tram. 290-00006/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 14202 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00006/07

Sobre: Resolució 52/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les mesures per a acabar amb l’alta sinistralitat
d’un tram de la carretera comarcal C-58

Comissió competent: Comissió de Política Territorial
del 2 d’abril de 2004

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 52/VII, em plau fer-
vos avinent les següents consideracions:

Un cop feta la diagnosi de les causes d’alta sinistralitat
de la carretera C-58 al seu pas pel terme de Vacarisses
s’han dut a terme les següents actuacions:

S’han fet les obres d’estesa d’una mescla bituminosa
discontínua en calent tipus M-10 per tal de millorar
l’adherència pneumàtic-paviment als revolts compresos
entre els PK 26+220 al PK 27+140, PK 28+970 al PK
29+800 i el PK 31+800 al PK 31+800 al 32+670 cor-
responents al tram de la carretera C-58 entre Vilade-
cavalls i Vacarisses.

El Cos de Mossos d’Esquadra dissenya una actuació de
trànsit per tota la Regió Metropolitana Nord.

Pel que fa al tram que ens ocupa, entre l’1 de desembre
de 2003 i el 31 d’agost d’aquest any es fan 57 controls
amb radars mòbils i 146 amb punt estàtic.

Barcelona, 14 de desembre de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 79/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la participació del Govern i dels
ajuntaments en la gestió dels aero-
ports de Catalunya
Tram. 290-00031/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 14203 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00031/07

Sobre: Resolució 79/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la participació del Govern i dels ajuntaments en
la gestió dels aeroports de Catalunya

Comissió competent: Comissió de Política Territorial
del 27 de maig de 2004

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 79/VII, sobre la par-
ticipació del Govern i dels ajuntaments en la gestió dels
aeroports de Catalunya, em plau fer-vos avinent les
següents consideracions:

El Govern ha expressat, a través del President i del
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i en
totes les reunions celebrades amb la Ministra de Fo-
ment, el desig d’obrir negociacions per tal d’aconseguir
la participació del Govern de Catalunya i dels ajunta-
ments en la gestió dels aeroports.

El Conseller de Política Territorial i la Secretaria per a
la Mobilitat han mantingut diverses reunions amb el
President d’AENA i han intercanviat documents sobre
diferents alternatives de models de gestió aeroportuà-
ria i de la participació de la Generalitat i del Govern en
aquesta. Les últimes converses varen tenir lloc els dies
15 i 17 de novembre passat.

Barcelona, 14 de desembre de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

4.50.01.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 81/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’arranjament de carreteres de
les comarques de la Noguera, l’Urgell
i el Segrià
Tram. 290-00033/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 14204 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00033/07

Sobre: Resolució 81/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’arranjament de carreteres de les comarques de
la Noguera, l’Urgell i el Segrià

Comissió competent: Comissió de Política Territorial
del 27 de maig de 2004

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 81/VII, sobre arran-
jament de carretes de les comarques de la Noguera,
l’Urgell i el Segrià, em plau fer-vos avinent les següents
consideracions:

a) S’ha reparat la senyalització corresponent als semà-
fors amagats existents a les travesseres de la carretera
C-53, dins de les obres de «Reforç C-53, PK 115,8 al
129,100. Tram: Vilagrassa - Intersecció LV-3344». El
semàfor de Bellcaire d’Urgell es repararà dins de les
obres de «Reforç C-53 del pk 129,100 al 143,20.Tram:
intersecció LV-3344 a Vallfogona de Balaguer» que ja
estan adjudicades i que s’iniciaran properament. Tam-
bé s’ha estudiat la possibilitat d’instal·lar nous semàfors
amagats a les travesseres l’Algerri i Castelló de Far-
fanya de la carretera C-26. Aquests semàfors s’instal·-
laran sempre que les disponibilitats pressupostàries
adreçades a aquests tipus d’actuacions ho permetin.

b) Analitzada la conveniència de construir la variant de
Castelló de Farfanya corresponent al pas de la C-26,
actualment ja està en fase de redacció l’estudi informa-
tiu i l’estudi d’impacte ambiental de l’esmentada variant.

c) En relació amb la connectivitat de la futura autovia
de Lleida al túnel de Vielha (C-14), amb la C-26 al ter-
me l’Alfarràs, cal indicar que se n’ha fet una anàlisi i en
funció d’aquesta s’ha presentat la corresponent al·lega-
ció a l’estudi informatiu redactat pel Ministeri de Fo-
ment.

d) S’han mantingut converses amb representats del
Ministeri de Foment a Catalunya a fi que l’administra-
ció, que és titular de l’A-2, reordeni la rotonda existent
a la sortida 504 de l’A-2, a la intersecció amb la C-53
i construeixi una altra rotonda a la intersecció actual,
entre la sortida 504 (costat sud) de l’A-2 i la carretera
d’accés a Vilagrassa.

e) S’ha estudiat una possible millora de l’encreuament
actual existent al PK 134.2 de la C-53 amb el camí, de
titularitat municipal, d’accés a Bellmunt d’Urgell. La
possible millora es podria incloure dins les obres de
«Reforç C-53 PK 129,100 al 142,302. Tram: Intersec-
ció LV-3344 - Vallfogona de Balaguer» que ja estan
adjudicades i que s’iniciaran properament.

Barcelona, 14 de desembre de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 83/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte i l’execució de les
obres de construcció de la sortida
Mataró Nord de l’autopista C-32, en
sentit Barcelona
Tram. 290-00035/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 14205 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00035/07

Sobre: Resolució 83/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte i l’execució de les obres de construc-
ció de la sortida Mataró Nord de l’autopista C-32, en
sentit Barcelona

Comissió competent: Comissió de Política Territorial
del 27 de maig de 2004

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 83/VII, sobre la cons-
trucció d’una sortida Mataró nord de la C-32, em plau
fer-vos avinent les següents consideracions:

La Direcció General de Carreteres d’aquest Departa-
ment està estudiant, conjuntament amb l’Ajuntament
de Mataró, la viabilitat i definició de les característiques
tècniques que hauria de tenir una nova sortida de Ma-
taró nord a l’autopista C-32, en sentit Barcelona.

De la mateixa forma i per a una millor redacció, en el
seu cas, del projecte constructiu corresponent, es dispo-
sen, per part d’una empresa consultora, dels serveis
necessaris.

Barcelona, 14 de desembre de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 113/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’arranjament de dos trams de la
carretera C-17
Tram. 290-00060/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 14206 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00060/07

Sobre: Resolució 113/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’arranjament de dos trams de la carretera C-17

Comissió competent: Comissió de Política Territorial
del 13 d’octubre de 2004

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 113/VII, sobre l’ar-
ranjament de dos trams de la carretera C-17, em plau
fer-vos avinent les següents consideracions:

Aquest Departament ja ha redactat el projecte construc-
tiu corresponent a la millora de la carretera C-17 entre
els punts quilomètrics 32 i 44 (de la Garriga a Taga-
manent).

Actualment es troba en fase de supervisió i, tant aviat
com s’hagi efectuat aquest tràmit, es procedirà a l’apro-
vació del projecte com a pas previ a la licitació de les
obres.

Barcelona, 14 de desembre de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció
19/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre els criteris de finançament dels
ens locals
Tram. 390-00019/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 14286 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00019/07

Sobre: Moció 19/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre els criteris de finançament dels ens locals

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la
moció 19/VII del Parlament de Catalunya, sobre els
criteris de finançament dels ens locals, us informo de
les actuacions que s’han portat a terme.

El projecte de Llei de pressupostos per a l’any 2005 ja
preveu en el seu article 39 que mitjançant l’acord del
Govern, amb l’informe previ de la Comissió de Govern
Local de Catalunya, s’han d’aprovar no només les do-
tacions de les participacions en els ingressos de l’Estat
i de la Generalitat sinó també els criteris de distribució,
amb la voluntat de que aquests tinguin una validesa
més enllà de l’anual. És en aquest sentit que s’està tre-
ballant per materialitzar l’acord amb les dues entitats
municipalistes en el sí de la Comissió de Govern Local.

Barcelona, 15 de desembre de 2004

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques
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Control del compliment de la Moció
21/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques de projecció exterior
de la cultura catalana
Tram. 390-00021/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 14500 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
23.12.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00021/07

Sobre: Moció 21/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques de projecció exterior de la cultura
catalana

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En relació amb la Moció 21/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre les polítiques de projecció exterior de la
cultura catalana, em correspon informar del següent:

Les accions d’apropament i consens entre el Govern
Balear i el Govern Català han estat diverses i entorn a
temes diferents.

Els diversos temes objecte de col·laboració van ser
abordats el proppassat 19 de juliol, a la cimera celebra-
da entre els Governs de Catalunya i Balears.

Pel que fa a aquesta col·laboració, en matèria de cultu-
ra cal fer esment a la inauguració, el proppassat 2 de
desembre de l’exposició al centre de cultura de Sa
Nostra, en homenatge a Joan Alcover i Miquel Costa.
L’exposició ha estat organitzada entre la Institució de
les Lletres Catalanes i l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Informar també, que en la línia de donar un nou impuls
a l’Institut Ramon Llull, s’han mantingut converses
amb diferents institucions de govern i amb organitza-
cions civils de territoris de parla catalana.

D’altra banda, s’ha de fer avinent que les actuacions
més importants assolides durant l’any 2004 per part de
l’Institut Ramon Llull, per impulsar la projecció exte-
rior de la cultura catalana són les següents:

– Signatura d’un conveni de col·laboració institucional
entre l’Institut Ramon Llull i l’Institut Cervantes.

– La participació de la cultura catalana com a convida-
da d’honor a la Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, des del 28 de novembre de 2004 fins al 5 de
desembre de 2004.

– Compromís adoptat per la Fira de Frankfurt, per tal
que la nostra cultura sigui la convidada d’honor la pro-
pera edició 2007.

Barcelona, 21 de desembre de 2004

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques davant la Comissió de Polí-
tica Territorial perquè informi sobre el
Pla director urbanístic del sistema cos-
taner
Tram. 356-00196/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 16,
tinguda el dia 15.12.2004 (DSPC-C 126).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques davant la Comissió de Polí-
tica Territorial perquè informi sobre el
Pla d’aeroports de Catalunya
Tram. 356-00197/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 16,
tinguda el dia 15.12.2004 (DSPC-C 126).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de la Fundació Societat i Cultura
(Fusic) davant la Comissió de Política
Cultural perquè informi sobre el sector
de les arts de carrer
Tram. 356-00223/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Francesc Boya i Alós, Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Dolors Camats
i Luis, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (ICV-EA), i Sra. Ma.
Mercè Roca i Perich, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 14379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Cultural, sessió del 21.12.2004.
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Governació i Administracions
Públiques davant la Comissió d’Actu-
acions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat perquè expliqui la revisió del Pla
director de cooperació per al 2005
Tram. 356-00224/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Josefina Cambra i Giné, Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 14.495 i 14532).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 23.12.2004. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Governació i Administracions
Públiques davant la Comissió d’Actu-
acions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat perquè presenti el Pla anual de
cooperació per al 2005
Tram. 356-00226/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Josefina Cambra i Giné, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 14531).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 23.12.2004. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

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

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE
DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de
Relacions Institucionals i Participació
al conseller d’Economia i Finances
Tram. 330-00035/07

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 14526 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 23.12.2004

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableixen l’article 63.d) de
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat i l’arti-
cle 3.d) del Decret 194/2004, de 20 de febrer, em plau
donar-vos compte que durant l’absència del conseller
de Relacions Institucionals i Participació, els dies 16 i
17 de desembre de 2004, s’encarregarà del despatx del
seu Departament el conseller d’Economia i Finances,
senyor Antoni Castells.

Ben cordialment,

Barcelona, 14 de desembre de 2004

Josep Bargalló Valls
Conseller en Cap

N. de la R.: El Decret 456/2004, d’encàrrec de despatx
del conseller de Relacions Institucionals i Participació,
senyor Joan Saura i Laporta, en el conseller d’Econo-
mia i Finances, senyor Antoni Castells i Oliveres, els
dies 16 i 17 de desembre de 2004, és publicat en el
DOGC 4281, de 16 de desembre de 2004.
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe sobre l’observança del plura-
lisme en la televisió i la ràdio, mes de
setembre de 2004 (dades del trimestre
juliol-setembre de 2004) del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 337-00019/07

Presentació: President, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 14433 / Coneixement: Mesa del Parlament,
23.12.2004

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

Respectat president i benvolgut amic,

Em plau fer-vos a mans l’informe sobre l’observança
del pluralisme a la televisió i la ràdio, mes de setembre
de 2004 (dades del trimestre juliol-setembre de 2004)
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Rebeu una cordial salutació,
Barcelona, 20 de desembre de 2004

Francesc Codina i Castillo

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

4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Resolució de 20 de desembre de 2004,
de nomenament de la senyora Maria
Antonia Viedma Martí com a coordina-
dora d’àrea del Síndic de Greuges

RESOLUCIÓ

de 20 de desembre de 2004, de nomenament de la se-
nyora Maria Antonia Viedma Martí com a coordinado-
ra d’àrea del Síndic de Greuges

De conformitat amb el que estableixen els articles 33.2
de la Llei 14/1984, de 20 de març, i 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, nomeno la senyora
Maria Antonia Viedma Martí coordinadora d’àrea del
Síndic de Greuges, amb les obligacions i els drets inhe-
rents al càrrec i amb efectes a partir de l’1 de gener de
2005.

Barcelona, 20 de desembre de 2004
Rafael Ribó

Síndic de Greuges

Resolució de 20 de desembre de 2004,
de cessament del senyor Lluís Sols
Lucia com a assessor d’estudis del
Síndic de Greuges

RESOLUCIÓ

de 20 de desembre de 2004, de cessament del senyor
Lluís Sols Lucia com a assessor d’estudis del Síndic de
Greuges

D’acord amb el que estableixen l’article 33.2 de la Llei
14/1984, de 20 de març, i l’article 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, el senyor Lluís Sols
Lucia cessa a petició pròpia com a assessor d’estudis al
servei de la institució del Síndic de Greuges, amb efec-
tes a partir del 31 de desembre de 2004. Se li agraeixen
els serveis prestats.

Barcelona, 20 de desembre de 2004

Rafael Ribó
Síndic de Greuges

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir temporalment
un lloc de treball d’editor/a del Depar-
tament d’Edicions del Parlament de
Catalunya
Tram. 501-00006/07

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
23.12.2004

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 de
desembre de 2004, convoca un concurs per a proveir
temporalment un lloc de treball d’editor/a del Departa-
ment d’Edicions, grup C, nivell 8, en substitució de la
senyora Anna Blanch i Segura en situació de baixa per
maternitat i fins a la seva reincorporació, d’acord amb
el que estableixen els articles 33, 34, i 51 del Text re-
fós dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya, aprovat per l’acord de la Comis-
sió de Govern Interior del 29 d’abril de 2003, i el que
estableix l’article 20 de l’Acord sobre les condicions de
treball del personal del Parlament per als anys 2002-
2004, d’acord amb la normativa corresponent sobre
funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con-
sisteixen a fer les feines pròpies de la preedició, l’edi-
ció i la postedició de les publicacions oficials i de les
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altres publicacions del Parlament. Entre altres tasques,
s’ocupa del tractament i la reproducció dels textos,
vetllant per llur integritat i fidelitat; acompleix les ges-
tions necessàries per a fixar-ne la literalitat i l’exactitud;
en fa l’adequació ortotipogràfica (adequació al disseny
de cada publicació); estructura i organitza cada edició
en funció de les normes establertes, i en fa la compagi-
nació d’acord amb les normes gràfiques; fa el tracta-
ment i la integració de gràfics i d’imatges, i s’encarre-
ga de l’enviament a impremta, en suport informàtic, o
en el suport que escaigui, del producte acabat.

BASES

1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Pot prendre part en aquest concurs tothom qui, en la
data en què fineix el termini de presentació de sol·lici-
tuds, compleixi les condicions següents:

a) Ésser ciutadà o ciutadana d’un estat membre de la
Unió Europea.

b) Tenir entre divuit i seixanta-cinc anys.

c) No haver estat separat mitjançant un expedient dis-
ciplinari del servei de cap administració pública ni tro-
bar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de
les funcions públiques.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a
exercir normalment les funcions pròpies del lloc de tre-
ball.

e) Tenir el títol de batxillerat superior, BUP, batxillerat
LOGSE o formació professional de segon grau, o un
altre d’equivalent

f) Tenir el certificat del nivell superior de català (D) o
un altre d’equivalent, que, d’acord amb el que estableix
el Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acreditació
del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball
de les administracions públiques de Catalunya, s’ha
d’acreditar en el decurs del procediment.

2. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1
i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar,
fins al 14 de gener de 2005, al Registre d’Oficialia
Major del Parlament de Catalunya, la documentació
següent:

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un mo-
del normalitzat els exemplars del qual són a disposició
de les persones interessades al Servei d’Identificació
del Parlament de Catalunya. S’hi ha d’adjuntar una
fotocòpia confrontada d’un document oficial acredita-
tiu de la personalitat.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a
proveir.

c) La documentació acreditativa de la titulació requeri-
da i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el ba-
rem establert per la base 6.

d) La documentació acreditativa de tenir el certificat del
nivell superior de català (D) o un altre d’equivalent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir
en compte els mèrits no acreditats documentalment.

3. ACREDITACIÓ DELS MÈRITS

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’és-
ser expedits per:

a) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

b) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del
Parlament de Catalunya.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que
correspongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ

La comissió tècnica d’avaluació és formada per:

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la
cap del Departament de Recursos Humans.

b) El cap del Departament d’Edicions.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de la
seva especialització, tenint en compte les funcions del
lloc de treball a proveir.

5. PROCEDIMENT D’ACTUACIONS

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elabo-
rar i fer pública, d’acord amb el que estableixen les
bases 5.4 i 5.5, en el termini d’un mes, la llista de per-
sones admeses i excloses amb indicació dels motius
d’exclusió, si escau, i la llista de candidats exempts o
no de fer la prova de llengua catalana, amb indicació
del dia, l’hora i lloc per a fer la prova o les proves, per
als candidats que no n’hagin acreditat els coneixe-
ments, amb una antelació mínima de dos dies. La qua-
lificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a i s’ha
de fer pública d’acord amb el que estableixen les bases
5.4 i 5.5.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics
el dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la
base 6 amb una antelació mínima de dos dies.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un
mes des de la publicació de la llista de persones adme-
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua-
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cions atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anun-
cis del Parlament.

5.4. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici
que es publiquin també en el diari oficial que establei-
xen aquestes bases.

5.5. Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs es fan públiques, als efectes del que estableix l’ar-
ticle 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al
tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb
aquesta publicació es considera feta la notificació opor-
tuna a les persones interessades i s’inicien els terminis
als efectes dels possibles recursos.

6. MÈRITS I CAPACITATS A VALORAR

6.1. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els do-
cuments a què es refereix la base 2.1.b, c i d, els quals
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació
en dues fases, segons els criteris i els barems següents:

• Primera fase

Valoració de mèrits

Experiència laboral

Es valora fins a un màxim de 30 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència i els coneixements
adquirits. especialment en l’exercici de funcions sem-
blants a les pròpies del lloc convocat, tenint en comp-
te el contingut tècnic i l’especialització dels llocs ocu-
pats en relació amb el que és objecte de convocatòria i
també els coneixements i l’experiència adquirits neces-
saris per a desenvolupar les tasques descrites al contin-
gut funcional del lloc de treball.

La puntuació en aquest apartat s’ha de ponderar atenent
els criteris següents:

– Pel treball d’edició en empreses del sector de les arts
gràfiques, el disseny editorial i anàlogues, fins a 15
punts (cal acreditar un mínim d’un any per poder valo-
rar aquest apartat).

– Pel treball d’edició en organismes o empreses depen-
dents de l’Administració pública també dedicades a
l’elaboració de butlletins o altres publicacions oficials
similars: fins a 15 punts (cal acreditar un mínim d’un
any per poder valorar aquest apartat).

Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administra-
ció pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya
puntuen el doble que els prestats en altres administra-
cions. Es computen els serveis efectius prestats i reco-
neguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desem-
bre, i les disposicions concordants, tenint en compte
que el temps de serveis prestats simultàniament només
es pot computar una vegada.

Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de tre-
ball convocat, especialment els coneixements acreditats
de Microsoft Office XP, PageMaker, Photoshop,
Acrobat i Indesign: fins a 10 punts.

Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són relle-
vants per al lloc de treball convocat, especialment el
títol de formació professional de tercer grau en Disseny
i Producció Editorial o el títol de grau mig en Arts Grà-
fiques: fins a 15 punts. En cap cas no s’avaluen les ti-
tulacions acadèmiques de nivell inferior que són neces-
sàries per a assolir-ne d’altres de nivell superior que
s’al·leguen com a requisit o com a mèrit.

• Segona fase

Entrevista

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat,
i, en conseqüència, per a determinar la millor adequa-
ció de la persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin els seus cri-
teris respecte als continguts funcionals del lloc de tre-
ball que és objecte d’aquest concurs i les seves propos-
tes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 25 punts i per
superar-la cal obtenir una puntuació mínima de 12
punts.

6.2. La puntuació mínima per a superar el concurs és de
30 punts.

6.3. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de
convocar personalment els candidats, en els casos en
què ho consideri convenient, a fi d’aclarir punts dubto-
sos o qualsevol altre aspecte de la documentació que
hagin aportat.

7. RESOLUCIÓ DEL CONCURS

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspi-
rant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i
les capacitats que especifica la base 6. Aquesta resolu-
ció comporta el nomenament com a editor/a interí/ina
de la persona proposada.

7.2. L’empat en la puntuació global s’ha de dirimir, si
escau, a favor de la persona que ha obtingut la puntu-
ació més alta, tenint en compte l’ordre dels apartats de
valoració dels mèrits i les capacitats establert per la
base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. TERMINIS D’INCORPORACIÓ I DE PRESA DE POSSESSIÓ

8.1. La proposta de contractació s’ha de notificar a la
persona interessada perquè en el termini de deu dies
hàbils comptadors des de la data de recepció de la no-
tificació aporti els següents documents acreditatius de
les condicions fixades per la base 1:
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a) Els documents acreditatius de complir les condicions
fixades per les lletres a i b.

b) La declaració de complir la condició fixada per la
lletra c.

c) El certificat mèdic acreditatiu de complir la condició
fixada per la lletra d.

d) L’original o una fotocòpia confrontada del títol exigit
com a condició per la lletra e, o del resguard acredita-
tiu d’haver-ne satisfet els drets d’expedició o de
col·legiació.

8.2. La persona aspirant proposada que tingui la condi-
ció de funcionària d’alguna administració pública res-
tarà respecte d’aquesta en la situació administrativa de
serveis especials.

8.3. Un cop comprovada la conformitat de tots els do-
cuments presentats, la Mesa del Parlament aprova el
nomenament de la persona proposada com a interí/ina
o, si escau, l’adscripció en comissió de serveis com a
editor/a del Parlament de Catalunya.

8.4. L’acord de nomenament s’ha de fer públic i s’ha de
notificar a la persona interessada, la qual disposa d’un
període de deu dies hàbils, des que se li notifica, per a
prendre possessió del càrrec.

8.5. Si es produeix cap defecte en la documentació que
impedeix el nomenament de la persona proposada, o bé
aquesta no pren possessió del càrrec en el termini esta-
blert, la Mesa del Parlament pot substituir-la per la per-
sona candidata aprovada que la segueix en puntuació
en la qualificació del tribunal, d’acord amb el que es-
tableix la base 5.

9. RÈGIM D’IMPUGNACIONS

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via
administrativa, les persones interessades poden interpo-
sar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu-
blicació o la notificació, o directament un recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació,
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica
d’avaluació que decideixin directament o indirectament
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impos-
sibilitat de continuar el procés selectiu o que produei-
xin indefensió o un perjudici irreparable a drets o inte-
ressos legítims, les persones interessades poden
interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parla-
ment en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la publicació dels dits actes al tauler d’anuncis del Par-
lament.

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Nomenament de l’òrgan qualificador

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 de
desembre de 2004, d’acord amb el que disposa la base
quarta del concurs, ha designat per a formar part de la
comissió tècnica d’avaluació el Sr. Xavier Muro i Bas,
director de Govern Interior, el Sr. Nei Torrell i Camps,
cap del Departament d’Edicions, i la Sra. Sílvia Casa-
demont i Colomer, en representació del personal.

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Oferta d’ocupació pública per a l’any
2005
Acord: Mesa del Parlament, sessió de 23.12.04

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23 de
desembre de 2004, ha acordat que l’oferta d’ocupació
pública per a l’any 2005, inclogui 6 places de Xofer/a
i 2 places de Documentalista.

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

Cessament d’un funcionari interí

Acord: Mesa del Parlament, sessió de
23.12.2004

OFICIALIA MAJOR

Acord de 23 de desembre de 2004, de la Mesa del Par-
lament, de cessament del senyor Agustí Espallargas i
Majó.

En data 5 d’octubre de 2004 la Mesa del Parlament va
acordar nomenar el senyor Agustí Espallargas i Majó
interí del cos de lingüistes del Parlament de Catalunya
i adscriure’l provisionalment al lloc de treball d’asses-
sor/a lingüístic/a del Departament de Serveis Lingüís-
tics, amb efectes del dia 4 d’octubre de 2004, i fins a la
reincorporació de la funcionària que gaudia d’un per-
mís sense sou amb dret a reserva de plaça.

Atès que en data 1 de gener de 2005 la funcionària ti-
tular de la plaça es reincorpora al seu lloc de treball i
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com a conseqüència finalitzen les causes que motivaren
el nomenament d’interí del senyor Agustí Espallargas
i Majó, d’acord amb el que disposa l’article 51.3 del
Text refós dels Estatuts del règim i govern interiors del
Parlament de Catalunya, aprovat per la Comissió de
Govern Interior en sessió tinguda el dia 29 d’abril de
2003 i en ús de les competències atribuïdes pels Esta-
tuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de
Catalunya, la Mesa del Parlament;

ACORDA:

Primer. Cessar el senyor Agustí Espallargas i Majó com
a interí del cos de lingüistes del Parlament de Catalu-
nya, amb motiu de la reincorporació de la persona titu-
lar de la plaça, amb efectes del dia 31 de desembre de
2004.

Segon. Contra l’acord de la Mesa, que exhaureix la via
administrativa, els interessats poden interposar, potesta-
tivament, i d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992,

de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació
al BOPC, o bé recurs contenciós administratiu, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar de l’endemà de la seva publicació al
BOPC, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major
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