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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2000 (tram. 200-00008/06).
Correcció d’errades de publicació. 10

Llei de modificació de l’article 29 de la
Llei 16/1991, de les policies locals (tram. 200-
00006/06). Aprovació. 13

1.10. Resolucions

Resolució 85/VI del Parlament de Ca-
talunya, de condemna de les accions bèl·liques con-
tra Txetxènia i d’apel·lació al respecte dels drets
humans (tram. 250-00198/06). Adopció en comis-
sió. 13

Resolució 86/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el reforçament de l’estructura
organitzativa de la Generalitat i del Consell Asses-
sor de Cooperació al Desenvolupament (tram. 250-
00199/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 87/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la no-incorporació a la Unió Europea
dels països que no han despenalitzat l’homosexu-
alitat (tram. 250-00407/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 88/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la protecció dels fars de Catalunya i
llurs instal·lacions annexes (tram. 250-00182/06).
Adopció en comissió. 15

Resolució 89/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció de sengles rotondes
d’accés al municipi de Vall-llobrega (Baix Empordà)
i al polígon industrial de Vall-llobrega i la platja de
Castell, des de la carretera C-255 (tram. 250-00195/
06). Adopció en comissió. 15

Resolució 90/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la remodelació de l’estació de
Monistrol de Montserrat (Bages) (tram. 250-00212/
06). Adopció en comissió. 15

Resolució 91/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’una passarel·la ele-
vada per a vianants al pont del Doro, de Vilada (Ber-
guedà) (tram. 250-00229/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 92/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aplicació del Programa de saneja-

ment de les aigües residuals a Catalunya (tram.
250-00144/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 93/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la difusió dels resultats dels controls
periòdics de qualitat de les aigües (tram. 250-00145/
06). Adopció en comissió. 16

Resolució 94/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació del transport a l’àrea de
Tarragona, especialment amb vista a la construcció
del tren d’alta velocitat (tram. 250-00151/06). Adop-
ció en comissió. 17

Resolució 95/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la seguretat viària de la
carretera N-152, a la zona del riu Congost (tram.
250-00152/06 i 250-00201/06). Adopció en comis-
sió. 17

Resolució 96/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’inici de les actuacions previstes en
el Projecte de soterrament de les rieres de Tiana i
Miquel Mates, dels termes municipals de Montgat i
Tiana (Maresme) (tram. 250-00155/06). Adopció en
comissió. 17

Resolució 97/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la recerca d’una solució definitiva per
a la urbanització del bosc de Can Vilaró La
Vallençana, de Montcada i Reixac (Vallès Occiden-
tal) (tram. 250-00158/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 98/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el desenvolupament del Pla de ges-
tió del districte de conca fluvial de Catalunya, espe-
cialment pel que fa al programa del sector
agropecuari (tram. 250-00156/06). Adopció en co-
missió. 18

Resolució 99/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la depuració de les aigües residuals
(tram. 250-00215/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 100/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la delimitació definitiva dels espais
d’interès natural del PEIN (tram. 250-00190/06).
Adopció en comissió. 19

Resolució 101/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les emissions de compostos orgà-
nics volàtils (tram. 250-00191/06). Adopció en co-
missió. 19

Resolució 102/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el condicionament de l’Eix Diago-
nal i el desdoblament de la carretera de Vilafranca
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del Penedès a Canyelles (Garraf) (tram. 250-00179/
06). Adopció en comissió. 20

Resolució 103/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla especial de
formació de personal especialitzat en tecnologies
de la informació i de les comunicacions (tram. 250-
00501/06). Adopció en comissió. 20

Resolució 104/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació del Comitè de Segui-
ment i Actualització de la implantació i dels objec-
tius del Pla estratègic «Catalunya en xarxa» (tram.
250-00564/06). Adopció en comissió. 20

Resolució 105/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació del Projecte de llei
d’agregació del municipi de Tiurana (Noguera) al
municipi de Bassella (Alt Urgell) (tram. 250-00134/
06). Adopció en comissió. 21

Resolució 106/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la regulació i la planificació dels
espais públics de joc (tram. 250-00206/06). Adop-
ció en comissió. 21

Resolució 107/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el dret dels alcaldes i els regidors
a percebre el subsidi d’atur (tram. 250-00232/06).
Adopció en comissió. 22

Resolució 115/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el caràcter tradicional dels
correbous a les terres de l’Ebre (tram. 250-00094/
06). Adopció en comissió. 22

Resolució 116/VI del Parlament de
Catalunya, sobre un pla d’ajuts destinats al control
de les zones de pastura i matolls en terrenys aptes
com a tallafocs (tram. 250-00280/06). Adopció en
comissió. 22

Resolució 117/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el desplegament reglamentari de
la Llei 18/1998, del 28 de desembre, de modificació
de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels
animals (tram. 250-00102/06). Adopció en comis-
sió. 23

Resolució 118/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la conservació i la preservació de
les races d’animals que són autòctones de Catalu-
nya (tram. 250-00251/06). Adopció en comissió. 23

Resolució 119/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la defensa del sector de la fruita
seca (tram. 250-00538/06). Adopció en comissió. 23

Resolució 120/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’estructuració del sector pesquer
(tram. 250-00432/06). Adopció en comissió. 24

Resolució 121/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de l’Institut per a la
Qualitat Alimentària (tram. 250-00115/06). Adopció
en comissió. 24

Resolució 122/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aprovació d’una normativa per a
regular l’emplaçament i la instal·lació de les infraes-
tructures de radiocomunicacions i les antenes de
telefonia mòbil (tram. 250-00196/06, 250-00213/06
i 250-00272/06). Adopció en comissió. 24

Resolució 123/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el manteniment del programa de

reequilibrament territorial industrial (tram. 250-
00160/06). Adopció en comissió. 25

Resolució 124/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el millorament de la xarxa de dis-
tribució elèctrica de la Cerdanya (tram. 250-00162/
06). Adopció en comissió. 25

Resolució 125/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la tramesa a la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme dels informes anu-
als de les empreses elèctriques (tram. 250-00170/
06). Adopció en comissió. 26

Resolució 126/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els educadors de carrer destinats
a detectar els menors immigrants en situació de
marginalitat (tram. 250-00035/06). Adopció en co-
missió. 26

Resolució 127/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació d’un pla de segu-
retat dels edificis judicials de Catalunya (tram. 250-
00063/06). Adopció en comissió. 26

Resolució 128/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment de mesures pel que
fa a la producció, la venda i la distribució de jogui-
nes i videojocs que enalteixin la violència (tram.
250-00101/06). Adopció en comissió. 27

Resolució 129/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la ratificació de l’Estatut del Tribu-
nal Penal Internacional (tram. 250-00243/06). Adop-
ció en comissió. 27

Resolució 130/VI, del Parlament de
Catalunya, sobre els nivells de dotacions i de recur-
sos policials i el desplegament de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra a les zones pen-
dents (tram. 250-00245/06). Adopció en comissió. 28

Resolució 131/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aplicació del nou quadrant horari
i el nou calendari de guàrdies en els parcs de bom-
bers de Girona, Tarragona i Reus (tram. 250-00253/
06). Adopció en comissió. 28

Resolució 132/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el desenvolupament reglamentari
de la Llei 10/1990, del 15 de juny, sobre policia de
l’espectacle, les activitats recreatives i els establi-
ments públics (tram. 250-00321/06). Adopció en
comissió. 28

Resolució 133/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la professionalització de les famí-
lies acollidores d’infants (tram. 250-00254/06).
Adopció en comissió. 29

Resolució 134/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual es designen els diputats que
han de defensar davant el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 5/1984, del 25 de maig, de compareixença da-
vant les comissions d’investigació del Congrés i del
Senat o d’ambdues cambres (tram. 271-00003/06).
Adopció. 29

Resolució 135/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual es designen els diputats que
han de defensar davant el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei sobre l’ús de les llengües oficials
en l’emissió de bitllets i en l’encunyació de mone-
des metàl·liques de l’euro (tram. 271-00004/06).
Adopció. 30
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Resolució 136/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual es designen els diputats que
han de defensar davant el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei orgànica d’incorporació de les
llengües de l’Estat espanyol oficials als passaports
i documents nacionals d’identitat (tram. 271-00005/
06). Adopció. 30

Resolució 137/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual es designen els diputats que
han de defensar davant el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei d’incorporació de les llengües de
l’Estat espanyol oficials als permisos i llicències de
conduir vehicles a motor i ciclomotors (tram. 271-
00006/06). Adopció. 30

Resolució 138/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual es designa un representant
dels interessos socials de Catalunya en el Consell
Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
(tram. 284-00004/06). Adopció. 31

Resolució 139/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual es designen dos represen-
tants del Parlament de Catalunya en el Consell de
la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalu-
nya (tram. 284-00005/06). Adopció. 31

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària, amb especial referència a l’as-
sistència hospitalària (tram. 300-00029/06). Subs-
tanciació. 31

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
esports, especialment pel que fa a la seva projec-
ció internacional (tram. 300-00064/06). Substanci-
ació. 31

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament de les universitats públiques (tram.
300-00085/06). Substanciació. 31

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la promoció del sector de les tecnologies de la in-
formació i de les comunicacions (tram. 300-00104/
06). Substanciació. 31

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’habitatge (tram. 300-00122/06). Substanciació. 32

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la implantació de camps de golf i sobre l’impacte
que produeixen en el medi ambient (tram. 300-
00174/06). Substanciació. 32

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política educativa (tram. 300-00187/06). Substan-
ciació. 32

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les llistes d’espera de la sanitat pública catalana
(tram. 300-00191/06). Substanciació. 32

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECA-
ÏMENT

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’establiment d’un
ajut anual a les pensions no contributives i
assistencials (tram. 202-00018/06). Decaïment. 32

Proposició de llei del Servei Català
d’Ocupació (tram. 202-00032/06). Decaïment. 32

Proposició de llei sobre el sistema de
seguretat de Catalunya (tram. 202-00051/06). De-
caïment. 32

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la creació
de quaranta noves places d’assistència sociosani-
tària a l’antic hospital comarcal de Vilafranca del
Penedès (tram. 250-00177/06). Retirada. 33

Proposició no de llei sobre la millora
de l’assistència sanitària a les comarques de Giro-
na (tram. 250-00204/06). Retirada. 33

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció de la carretera entre Mas de
Barberans i Santa Bàrbara (Montsià) (tram. 250-
00237/06). Retirada. 33

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament provisional regulador de les
entitats ambientals de control (tram. 250-00244/06).
Retirada. 33

Proposició no de llei sobre els desper-
fectes de l’edifici emplaçat a l’avinguda de la Gene-
ralitat, 16-18, de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
(tram. 250-00257/06). Retirada. 33

Proposició no de llei sobre la constitu-
ció d’una taula de negociació sobre les condicions
laborals dels treballadors del sector de les teleco-
municacions (tram. 250-00278/06). Rebuig. 33

Proposició no de llei sobre les neces-
sitats sanitàries de la població immigrada estrange-
ra (tram. 250-00284/06). Retirada. 33

Proposició no de llei sobre la prolonga-
ció del ferrocarril metropolità de Barcelona al Baix
Llobregat (tram. 250-00614/06). Retirada. 33

2.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la gestió de l’aigua (tram.
302-00023/06). Rebuig. 34

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política mediambiental
(tram. 302-00028/06). Rebuig. 34

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de transport pú-
blic, especialment pel que fa als aeroports de Ca-
talunya (tram. 302-00029/06). Rebuig. 34

3. TRAMITACIONS EN CURS
3.01. Projectes i proposicions de llei i

altres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de regulació de la pu-
blicitat dinàmica a Catalunya (tram. 200-00002/06).
Ponència per a elaborar l’Informe. 34
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Projecte de llei sobre l’ordenació del
transport marítim i fluvial (tram. 200-00007/06).
Ponència per a elaborar l’Informe. 34

Projecte de llei de l’Institut Català de
les Indústries Culturals (tram. 200-00010/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 35

Projecte de llei d’aeroports de Catalu-
nya (tram. 200-00013/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 35

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de foment de la pau
(tram. 202-00009/06). Presa en consideració. Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 35

Proposició de llei de modificació de
l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989, del 14
de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya (tram. 202-00028/06). Presa en consideració.
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 35

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació d’una nova estació d’inspecció tècnica de ve-
hicles (ITV) a Sabadell (Vallès Occidental) (tram.
250-00505/06). Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre els habitat-
ges amb suport per a persones amb disminució de
la comarca d’Osona (tram. 250-00517/06). Esme-
nes presentades. 36

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un equipament assistit per a per-
sones grans a Palafrugell (Baix Empordà) i d’ade-
quació de l’hospital geriàtric de Palafrugell (tram.
250-00519/06). Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre l’atenció a
la infància en risc (tram. 250-00523/06). Esmenes
presentades. 36

Proposició no de llei sobre la igualtat
de les dones a Catalunya (tram. 250-00531/06).
Esmenes presentades. 37

Proposició no de llei sobre les restric-
cions anunciades per Enher en el subministrament
elèctric a diversos municipis de les comarques gi-
ronines (tram. 250-00537/06). Esmenes presenta-
des. 37

Proposició no de llei sobre la subscrip-
ció d’un conveni de cooperació amb l’Ajuntament
d’Argentona (Maresme) i la Cooperativa Agrope-
cuària per a la millora i la recuperació de la Sala
d’Argentona (tram. 250-00541/06). Esmenes pre-
sentades. 37

Proposició no de llei sobre la regulació
i el control de l’activitat de la caça (tram. 250-00542/
06). Esmenes presentades. 37

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de conservació i restauració de les
barraques de vinya del Bages per a preservar el

patrimoni vitícola d’aquesta comarca (tram. 250-
00546/06). Esmenes presentades. 38

Proposició no de llei sobre la celebra-
ció del Dia de les Forces Armades amb una desfi-
lada militar (tram. 250-00548/06). Esmenes presen-
tades. 38

Proposició no de llei sobre el trasllat
de la central elèctrica de Sant Boi de Llobregat
(Baix Llobregat) (tram. 250-00549/06). Esmenes
presentades. 39

Proposició no de llei sobre el respec-
te al plurilingüisme en les campanyes institucionals
(tram. 250-00557/06). Esmenes presentades. 39

Proposició no de llei sobre l’ús del cor-
reu electrònic per a demanar a diverses persones
i institucions públiques que s’adrecin a l’alcalde de
Barcelona per a rebutjar la celebració del Dia de les
Forces Armades a Barcelona (tram. 250-00567/06).
Esmenes presentades. 39

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’ordenació de les estacions d’esquí nòr-
dic i alpí i d’esports de muntanya (tram. 250-00582/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 39

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un museu del modernisme (tram. 250-00586/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre el cicle for-
matiu de grau superior a l’institut d’ensenyament
secundari Ramon de la Torre, de Torredembarra
(Tarragonès) (tram. 250-00588/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre el condici-
onament d’espais en els edificis públics per a l’alle-
tament de nadons (tram. 250-00595/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament d’un pla d’urgències mèdiques a domicili
per a malalts mentals (tram. 250-00596/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un pla de transport col·lectiu per a les comarques
del Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages (tram.
250-00597/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’inversions 2000-2003 per a la millora, el
condicionament i la construcció de consultoris mè-
dics a diversos municipis de la comarca de l’Alt
Penedès (tram. 250-00598/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre les actua-
cions de condicionament de l’Illa d’Avall, al terme
municipal de Jafre (Baix Empordà) (tram. 250-
00602/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la difusió
dels estudis tecnològics entre les dones joves
(tram. 250-00603/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei relativa a la inves-
tigació dels efectes de les radiacions emeses pels
terminals de telefonia mòbil digital sobre la salut
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dels usuaris (tram. 250-00605/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre el progra-
ma Life (tram. 250-00607/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la millora
del subministrament elèctric d’Artés (Bages) (tram.
250-00608/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la contami-
nació produïda per les centrals tèrmiques de carbó
(tram. 250-00609/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre la inclusió
dels estanys de Can Dimoni a les reserves naturals
del delta del Llobregat (tram. 250-00610/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 42

Proposició no de llei sobre el servei
nocturn del metro del Baix Llobregat dels Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya (tram. 250-
00611/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre una dotació
econòmica al Consell Comarcal del Baix Llobregat
per a colònies d’estiu (tram. 250-00612/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 42

Proposició no de llei sobre la inclusió
d’un pla especial de protecció de les pinedes litorals
en el Pla especial de protecció dels espais naturals
del delta del Llobregat (tram. 250-00613/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 43

Proposició no de llei sobre la revisió
del mapa educatiu de secundària a Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat) (tram. 250-00615/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 43

Proposició no de llei sobre el restabli-
ment del Grup de Treball de Reordenació dels Pe-
atges (tram. 250-00617/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre la connexió
de la Ronda Nord de Granollers (Vallès Oriental)
amb la xarxa de carreteres (tram. 250-00618/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre la millora
de la senyalització del municipi de Santpedor
(Bages) (tram. 250-00619/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre la situació
dels jutjats de Badalona (Barcelonès) (tram. 250-
00620/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre la preser-
vació de l’espai litoral Les Madrigueres, del Vendrell
(Baix Penedès) (tram. 250-00621/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de conservació i restauració dels
antics molins paperers de la conca de Riudebitlles

(tram. 250-00622/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre les deman-
des a la indústria tabaquera com a compensació
per la despesa sanitària i sobre la lluita contra el
tabaquisme (tram. 250-00623/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre l’aplicació
dels criteris de la LOGSE pel que fa a la matricula-
ció dels alumnes d’educació secundària obligatòria
(tram. 250-00624/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre el Gremi
d’Hoteleria de la Vall d’Aran (tram. 250-00625/06).
Rectificació del text presentat. Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un mapa dels festivals, els mercats i els concerts
de Catalunya (tram. 250-00626/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre l’increment
dels ajuts a les famílies que tenen fills en edat uni-
versitària i resideixen a les comarques de l’alt
Pirineu i les terres de l’Ebre (tram. 250-00627/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi sobre l’ús social de l’aranès (tram. 250-
00628/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre la inclusió
de les parelles de fet residents a Catalunya en la
normativa comunitària i de l’Estat pel que fa a
reagrupament familiar (tram. 250-00629/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 46

Proposició no de llei sobre el suport a
la mobilitat universitària (tram. 250-00630/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 47

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Parc Arqueològic d’Empúries de la zona amb
restes posteriors als assentaments grec i romà
(tram. 250-00631/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 47

Proposició no de llei sobre el traçat de
la nova carretera entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls
(Gironès) i del pont sobre el riu Ter (tram. 250-
00632/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 47

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració de la qualitat de l’aire als municipis de
Constantí i Perafort (Tarragonès) (tram. 250-00633/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 47

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de l’espai de Can Dimoni del municipi de Sant
Boi de Llobregat (Baix Llobregat) com a reserva
natural parcial (tram. 250-00634/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 48

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures de concertació amb el sector pri-
vat per a afavorir l’accés a activitats i serveis cultu-
rals, esportius i de lleure de les persones amb dis-
minució legalment reconeguda i dels voluntaris i les
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voluntàries que les acompanyen (tram. 250-00635/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 48

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’unes normes subsidiàries de planejament urba-
nístic per a la comarca del Pallars Sobirà (tram.
250-00636/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 48

Proposició no de llei sobre la difusió
de la relació d’expedients d’abocaments industrials
elaborada per l’Agència Catalana de l’Aigua (tram.
250-00637/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 48

Proposició no de llei sobre l’accés als
serveis sanitaris dels usuaris de les comarques de
l’alt Pirineu (tram. 250-00638/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 49

Proposició no de llei sobre el projecte
de rehabilitació del teatre l’Artesana, de Falset (Pri-
orat) (tram. 250-00639/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 49

Proposició no de llei sobre la conser-
vació paisatgística dels espais històrics de la batalla
de l’Ebre (tram. 250-00640/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 49

Proposició no de llei sobre sobre l’ela-
boració del projecte de construcció de la ronda nord
de Granollers (Vallès Oriental), entre les carreteres
C-251 i N-152 (tram. 250-00641/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 49

Proposició no de llei sobre la lliure
competència en el mercat de les telecomunicacions
(tram. 250-00642/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 49

Proposició no de llei sobre la creació
d’un grup de treball sobre seguretat viària (tram.
250-00643/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre l’atenció a
les víctimes d’accidents de trànsit (tram. 250-
00644/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre la promoció
de la seguretat viària (tram. 250-00645/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 50

Proposició no de llei sobre l’adaptació
dels vehicles amb vista al consum de gasolina sen-
se plom (tram. 250-00646/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi geotècnic i geològic per a determinar
l’estat actual de la zona de la bassa de Capellades
(Anoia) (tram. 250-00647/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre el projecte
de transvasament d’aigua del riu Ter a l’aqüífer del
Ridaura (tram. 250-00648/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 51

Proposició no de llei sobre l’increment
de les dotacions destinades a la Unió de Consells
Esportius de Catalunya (tram. 250-00649/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 51

Proposició no de llei sobre el paga-
ment de les despeses del peatge de les autopistes
de les ambulàncies (tram. 250-00650/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 51

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de les cartes del ciutadà corresponents a cada ser-
vei públic (tram. 250-00651/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 51

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació de l’institut d’ensenyament secundari
de Tremp (Pallars Jussà) (tram. 250-00652/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 51

Proposició no de llei sobre la protecció
del patrimoni modernista d’Esplugues de Llobregat
(Baix Llobregat) (tram. 250-00653/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre la moder-
nització i la millora de l’eix Diagonal (tram. 250-
00654/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre la deroga-
ció del Reial decret 69/2000, del 21 de gener, relatiu
a l’ingrés als centres universitaris (tram. 250-00655/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del túnel d’Horta i la millora del transport públic
(tram. 250-00656/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre el desple-
gament de les instal·lacions d’antenes de telefonia
mòbil (tram. 250-00657/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre el desple-
gament del Decret 95/2000, pel qual s’estableixen
les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús
públic (tram. 250-00658/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre els crèdits
per a sufragar l’increment de cost dels triennis del
personal universitari (tram. 250-00659/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 53

Proposició no de llei sobre l’estructura
d’edats del professorat universitari i el recanvi
generacional (tram. 250-00660/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de convenis de trasllats per al personal labo-
ral de l’Administració de la Generalitat amb altres
administracions autonòmiques (tram. 250-00661/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’aportació econòmica per a la restauració del
Teatre l’Artesana, de Falset (Priorat) (tram. 250-
00662/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre el desple-
gament d’infraestructures de telecomunicacions per
a connexions de banda ampla a totes les capitals
de comarca (tram. 250-00663/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 54
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Proposició no de llei sobre la participa-
ció de la creació plàstica en l’1% cultural (tram. 250-
00664/06). Presentació. 54

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera B-124 entre Calders (Bages) i Sant
Llorenç Savall (Vallès Occidental) (tram. 250-
00665/06). Presentació. 54

Proposició no de llei sobre l’execució
del projecte de regadiu del canal de les Garrigues
Baixes, a les comarques del Segrià i les Garrigues
(tram. 250-00666/06). Presentació. 55

Proposició no de llei sobre la formació
del professorat i la seva planificació descentralitza-
da (tram. 250-00667/06). Presentació. 55

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi científic relatiu a les conseqüències de
les radiacions dels diversos serveis de telefonia
mòbil sobre la salut de les persones i el medi am-
bient (tram. 250-00668/06). Presentació. 56

Proposició no de llei sobre l’accés a la
universitat de les persones més grans de vint-i-cinc
anys (tram. 250-00669/06). Presentació. 56

Proposició no de llei sobre el projecte
de millora de l’escola Les Ferreries, de Palafolls
(Maresme) i la construcció d’un nou centre d’ense-
nyament en aquesta població (tram. 250-00670/06).
Presentació. 57

Proposició no de llei sobre la millora
de les infraestructures dels bombers de Moià
(Bages) (tram. 250-00671/06). Presentació. 57

Proposició no de llei sobre les obres
escolars (tram. 250-00672/06). Presentació. 58

Proposició no de llei sobre la bibliote-
ca pública de Tarragona (tram. 250-00673/06).
Presentació. 58

Proposició no de llei sobre la procla-
mació del poeta Miquel Martí i Pol com a candidat
de la literatura catalana al premi Nobel (tram. 250-
00674/06). Tramesa a la Comissió. Tramitació pel
procediment d’urgència i termini de presentació
d’esmenes. 59

Proposició no de llei sobre la presen-
tació del projecte de llei de seguretat de Catalunya
(tram. 250-00675/06). Presentació. 59

Proposició no de llei sobre la propos-
ta de modificació dels currículums de primària, se-
cundària obligatòria i batxillerat (tram. 250-00676/
06). Presentació. 60

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de la LOGSE a Catalunya (tram. 250-00677/06).
Presentació. 60

Proposició no de llei sobre la biblioteca
pública de Girona (tram. 250-00678/06). Presentació. 61

Proposició no de llei sobre la política
de concessió de beques i d’ajuts als estudiants
(tram. 250-00679/06). Presentació. 62

Proposició no de llei sobre els projec-
tes d’aprenentatge productiu (tram. 250-00680/06).
Presentació. 63

Proposició no de llei sobre la millora
de l’àrea bàsica de salut de Tremp (Pallars Jussà)
(tram. 250-00681/06). Presentació. 64

Proposició no de llei sobre la millora
de l’institut d’ensenyament secundari de Tremp
(Pallars Jussà) (tram. 250-00682/06). Presentació. 64

Proposició no de llei sobre les funci-
ons del coordinador d’informàtica dels centres edu-
catius de primària i secundària (tram. 250-00683/
06). Presentació. 65

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou centre d’atenció primària i l’estudi so-
bre la necessitat de dotació d’un servei d’urgènci-
es extrahospitalàries a Blanes (Selva) (tram. 250-
00684/06). Presentació. 66

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del Pla integral de lluita contra la pobresa i l’exclu-
sió social (tram. 250-00685/06). Presentació. 66

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de la Llei 39/1999, del 5 de novembre, relativa
a la conciliació de la vida familiar i laboral de les
persones treballadores (tram. 250-00686/06). Pre-
sentació. Rectificació del text presentat. 67

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació d’una torre de telecomunicacions a Sant Ma-
teu, al terme municipal de Premià de Dalt (Mares-
me) (tram. 250-00687/06). Presentació. 68

Proposició no de llei sobre el personal
de les biblioteques públiques (tram. 250-00688/06).
Presentació. 69

Proposició no de llei sobre la regularit-
zació de la situació laboral dels becaris de recerca
(tram. 250-00689/06). Presentació. 70

Proposició no de llei sobre la relació
de llocs de treball del personal que presta serveis
en les institucions sanitàries gestionades per l’Ins-
titut Català de la Salut i la determinació dels requi-
sits i de les formes de provisió de cadascuna de les
places (tram. 250-00690/06). Presentació. 71

Proposició no de llei sobre l’arribada
del senyal de televisió al municipi de la Riba (Alt
Camp) (tram. 250-00691/06). Presentació. 72

Proposició no de llei sobre les mesures
per a reduir la sinistralitat a la cruïlla de la carretera
comarcal C-240, al seu pas pel municipi de la Riba
(Alt Camp) (tram. 250-00692/06). Presentació. 73

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a la construcció d’un pas de vi-
anants per a accedir des del municipi d’Ascó (Ribe-
ra d’Ebre) al camp municipal d’esports d’aquesta
localitat (tram. 250-00693/06). Presentació. 73

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a la construcció d’una via de
circumval·lació del municipi d’Ascó (Ribera d’Ebre)
(tram. 250-00694/06). Presentació. 74

Proposició no de llei sobre la inclusió
del municipi d’Alcanar (Montsià) en els rètols anun-
ciadors de la sortida 42 de l’autopista A-7 (tram.
250-00695/06). Presentació. 74
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Proposició no de llei sobre el paga-
ment dels convenis de traspassos de recursos de
la Generalitat a les corporacions locals (tram. 250-
00696/06). Presentació. 74

Proposició no de llei sobre les obres
de millora de la carretera C-154 (tram. 250-00697/
06). Presentació. 75

Proposició no de llei sobre el trasllat
de l’Escola Agrària de Manresa (Bages) (tram. 250-
00698/06). Presentació. 75

Proposició no de llei en defensa de
l’autogovern i d’un finançament més just (tram. 250-
00699/06). Presentació. 76

Proposició no de llei sobre la protecció
del paratge de Gallecs i la no-execució de l’anome-
nada via interpolar al seu pas per la comarca del
Vallès Oriental (tram. 250-00700/06). Presentació. 76

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de restauració i d’habilitació del patrimoni
històric de les serres de Cavalls i de Pàndols (tram.
250-00701/06). Presentació. 78

Proposició no de llei sobre l’escola
Vilarnau, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
(tram. 250-00702/06). Presentació. 78

3.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sanitària, amb
especial referència a l’assistència hospitalària
(tram. 302-00030/06). Presentació. 79

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre esports, especialment pel
que fa a la seva projecció internacional (tram. 302-
00031/06). Presentació. 80

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la implantació de camps de
golf i sobre l’impacte que produeixen en el medi
ambient (tram. 302-00032/06). Presentació. 80

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les llistes d’espera de la
sanitat pública catalana (tram. 302-00033/06).
Presentació. 81

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la promoció del sector de
les tecnologies de la informació i de les comunica-
cions (tram. 302-00034/06). Presentació. 82

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el finançament de les uni-
versitats públiques (tram. 302-00035/06). Presenta-
ció. 82

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’habitatge (tram. 302-
00036/06). Presentació. 83

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política educativa (tram.
302-00037/06). Presentació. 84

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política educativa, amb especial referència al
reequilibrament territorial en relació amb la reforma
de la formació professional (tram. 300-00021/06).
Correcció d’errades de publicació. 84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el cooperativisme agrari (tram. 300-00199/06). Pre-
sentació. 84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment dels Plans comarcals de muntanya
(tram. 300-00200/06). Presentació. 85

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el sector lleter (tram. 300-00201/06). Presentació. 85

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra la pobresa, especialment pel que fa
a la renda mínima d’inserció (tram. 300-00202/06).
Presentació. 85

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el balanç del pacte per a l’ocupació (tram. 300-
00203/06). Presentació. 85

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ampliació de les despeses previstes en el pressu-
post (tram. 300-00204/06). Presentació. Tramitació
pel procediment d’urgència. 86

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els esports d’aventura (tram. 300-00205/06). Pre-
sentació. 86

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’habitatge (tram. 300-00206/06). Presentació. 86

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la delimitació i la conservació dels espais naturals
(tram. 300-00207/06). Presentació. 86

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les necessitats de la xarxa viària catalana (tram.
300-00208/06). Presentació. 87

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el transport sanitari (tram. 300-00217/06). Presen-
tació i tramitació pel procediment d’urgència. 87

3.30. Altres tramitacions
3.30.04. Procediments relatius als informes

del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Par-
lament de Catalunya corresponent a l’any 1999
(tram. 360-00003/06). Debat de l’Informe. 87

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Delegació de funcions del president
del Parlament. 88

Resolució sobre la situació de compa-
tibilitat de diputats (tram. 234-00006/06 i 234-
00007/06) . 88

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre el Millorament de la Prevenció i l’Extinció d’In-
cendis (tram. 400-00022/06). Adscripció de dipu-
tats. 88
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4.53. Compareixences i sessions infor-
matives en les comissions
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01.
LLEIS

Llei de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2000

Tram. 200-00008/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
58)

A la pàg. 23

On diu:

«CINQUANTA-CINQUENA. OBRES DE PAVIMENTACIÓ I DELS

VIAL D’ACCÉS A LES COLÒNIES PRAT I PONÇ, A PUIG-REIG»

Ha de dir:

«CINQUANTA-CINQUENA. OBRES DE PAVIMENTACIÓ I DELS

VIALS D’ACCÉS A LES COLÒNIES PRAT I PONÇ, A PUIG-REIG»

A la pàg. 29

Manca una disposició addicional entre la disposició
addicional cent seixantena i les disposicions finals.

«CENT SEIXANTA-UNENA. MATRICULACIÓ EN UNA SEGONA

CARRERA UNIVERSITÀRIA

»El Govern ha de reduir el recàrrec als estudiants que
es matriculin en una segona carrera universitària.»

A la pàg. 30

On diu:

«ANNEXOS A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LES SEVES ENTITATS

AUTÒNOMES I DE LES ENTITATS GESTORES DE LA

SEGURETAT SOCIAL I DE LES ENTITATS DE DRET PÚBLIC

SOTMESES AL DRET PRIVAT PER AL 2000»

Ha de dir:

«ANNEXOS A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

DE CATALUNYA PER AL 2000»

S’ha constatat un error en el funcionament de l’aplica-
ció informàtica per a generar els quadres correspo-
nents als resums dels estats de despeses de les empre-
ses de la Generalitat (annex VIII de la Llei de pressu-
postos de la Generalitat per al 2000; BOPC 58, del 16
de maig de 2000, pàgines 192 a 276). L’error ha impli-
cat, en tots els casos, que a la suma dels pressupostos
d’explotació i dels pressupostos de capital, que hauria
de constituir el total general de cada entitat, se li ha
sumat addicionalment i de forma invariable la quanti-
tat d’1.501.000 PTA, d’acord amb el quadre següent:

1.01.01.

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



8 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 68

12

Empresa o entitat pàgina on diu: ha de dir:

1. Turisme Juvenil de Catalunya, SA 193 1.752.903.623 1.751.402.623
2. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 195 17.001.080.000 16.999.579.000
3. Agència de Patrocini i Mecenatge, SA 197 289.601.000 288.100.000
4. Institut Català de Finances 199 38.147.304.000 38.145.803.000
5. Teatre Nacional de Catalunya, SA 201 2.125.508.000 2.124.007.000
6 Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) 203 1.187.272.000 1.185.771.000
7. Institut de Diagnòstic per la Imatge 205 2.207.343.402 2.205.842.402
8. Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA 207 16.456.000 14.955.000
9. Gestió de Serveis Sanitaris 209 3.463.818.000 3.462.317.000
10. Institut d’Assistència Sanitària 211 6.405.432.832 6.403.931.832
11. Gestió i Prestació de Serveis de Salut 213 522.550.135 521.049.135
12. Sistema d’Emergències Mèdiques, SA 215 1.565.749.426 1.564.248.426
13. Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica 217 244.473.883 242.972.883
14. Institut Català d’Oncologia 219 4.000.311.387 3.998.810.387
15. S.S. de Referència - Centre de Transfusió i Banc de Teixits 221 2.140.606.439 2.139.105.439
16. Parc Sanitari Pere Virgili 223 1.098.306.723 1.096.805.723
17. Ferrocarrils de la Generalitat 225 26.331.055.726 26.329.554.726
18. Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA 227 382.286.500 380.785.500
19. Túnels i Accessos de Barcelona, SAC 229 4.812.210.000 4.810.709.000
20. Gestió d’Infrastructures, SA (Gisa) 231 98.041.447.166 98.039.946.166
21. Regs de Catalunya, SA 233 9.344.491.666 9.342.990.666
22. Equacat, SA 235 213.651.000 212.150.000
23. Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA 237 1.436.834.000 1.435.333.000
24. Túnel del Cadí, SAC 239 3.018.584.000 3.017.083.000
25. Institut Cartogràfic de Catalunya 241 2.490.436.192 2.488.935.192
26. Ports de la Generalitat 243 2.203.991.239 2.202.490.239
27. Administració, Promoció i Gestió, SA 245 7.311.832.805 7.310.331.805
28. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 247 2.652.834.137 2.651.333.137
29. Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (Prodecasa) 249 77.601.000 76.100.000
30. Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 251 1.585.233.000 1.583.732.000
31. Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial 253 2.211.013.640 2.209.512.640
32. Laboratori General d’Assaigs i Investigacions 255 2.076.501.000 2.075.000.000
33. Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil 257 1.672.501.000 1.671.000.000
34. Institut Català de l’Energia 259 1.172.040.000 1.170.539.000
35. Eplicsa 261 751.501.000 750.000.000
36. Eficiència Energètica, SA 263 365.501.000 364.000.000
37. Sanejament Energia, SA 265 230.419.932 228.918.932
38. Agència Catalana de l’Aigua 267 68.077.950.260 68.076.449.260
39. Junta de Residus 269 6.878.503.000 6.877.002.000
40. Centre d’Iniciatives per a la Producció Neta, SA 271 339.125.000 337.624.000
41. Centre de la Propietat Forestal 273 651.504.000 650.003.000
42. Forestal Catalana, SA 275 1.851.701.000 1.850.200.000
43. Aigües Ter - Llobregat 277 11.818.032.272 11.816.531.272

1.01.01.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Llei de modificació de l’article 29 de la
Llei 16/1991, de les policies locals
Tram. 200-00006/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 15, 24.05.2000, DSPC-P 19

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de
maig de 2000, ha debatut el Dictamen de la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al Pro-
jecte de llei de modificació de l’article 29 de la Llei 16/
1991, del 10 de juliol, de les policies locals, en relació
amb l’edat per a l’accés a la categoria d’agent.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 29 DE LA LLEI 16/
1991, DE LES POLICIES LOCALS

PREÀMBUL

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals,
estableix un règim jurídic homogeni que integra les
policies locals de Catalunya en un mateix sistema de
seguretat pública. Així mateix, la dita Llei concreta els
requisits mínims per a accedir als cossos de les polici-
es locals, tot respectant l’autonomia local garantida per
la Constitució.

L’article 29.1.b de la mateixa Llei estableix l’edat mà-
xima de trenta anys per a accedir a la categoria d’agent,
sens perjudici que el Reglament del cos o la convoca-
tòria corresponent estableixin un altre límit d’edat que,
en cap cas, no pot superar l’edat màxima esmentada.

Després del temps transcorregut des de l’aprovació de
la Llei de les policies locals, s’ha fet palès que l’edat
màxima que aquesta determina per a l’accés a la cate-
goria d’agent constitueix una limitació important per
als ciutadans que volen accedir als cossos de policies
locals de Catalunya. Cal tenir en compte que el canvi de
la qualitat de vida i del nivell educatiu que s’ha produït
a la societat catalana permet accedir a la vida laboral a
persones amb una edat superior a l’edat que era habi-
tual quan es va aprovar, l’any 1991, la Llei.

Per aquest motiu, resulta convenient augmentar el límit
màxim d’edat que fixa la normativa legal per a l’accés
a la categoria d’agent dels cossos de les policies locals
de Catalunya al límit màxim de quaranta-cinc anys,
sens perjudici que l’entitat local pugui fixar un límit
inferior en el Reglament del cos o en la convocatòria
corresponent. Quant a l’establiment d’aquest límit, cal
tenir en compte que no tots els llocs de treball públics
poden ser ocupats per qualsevol persona amb indepen-
dència de la seva edat, ja que aquest requisit és un ele-
ment diferenciador que legitima el legislador perquè,
en funció de les característiques dels llocs de treball,

pugui fixar objectivament límits d’edat per accedir a
determinats llocs de treball públics.

ARTICLE ÚNIC

Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 29 de
la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals,
que queda redactada de la manera següent:

«b) Tenir l’edat compresa entre el mínim i el màxim
que fixin el Reglament del cos o la convocatòria corres-
ponent, abans que fineixi el termini de presentació de
sol·licituds.»

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculten el Govern de la Generalitat i, si escau, la
persona titular del Departament d’Interior perquè facin
el desplegament reglamentari d’aquesta Llei.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

La secretària primera El president del Parlament
Carme Valls i Llobet Joan Rigol i Roig

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 85/VI del Parlament de Cata-
lunya, de condemna de les accions
bèl·liques contra Txetxènia i d’apel·lació
al respecte dels drets humans
Tram. 250-00198/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 3, 17.05.2000, DSPC-C 34

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat, en sessió tinguda el dia 17 de maig de 2000, ha
estudiat el text de la Proposició no de llei de condem-
na de les accions bèl·liques contra Txetxènia i d’apel·-
lació al respecte dels drets humans, presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (tram. 250-
00198/06), i les esmenes presentades pel G. P. Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 3531).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

a) Condemna els intents de criminalització que ha so-
fert la nació txetxena i la guerra desigual i sense justi-
ficació que pateix la seva població.

b) Demana l’aturada immediata de les accions bèl·-
liques de les forces militars de la Federació de Rússia
contra el poble de Txetxènia.

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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c) Apel·la al respecte dels drets humans individuals,
socials i col·lectius, com a codi bàsic de convivència
entre els pobles, en el marc de la Declaració universal
dels drets humans i els pactes internacionals subse-
güents.

d) Recomana, mentre no sigui restablerta la normalitat
i no es produeixi la retirada de les tropes russes de
Txetxènia, la suspensió cautelar dels ajuts econòmics a
la Federació de Rússia, a excepció de l’ajut humanita-
ri.

e) Manifesta la seva solidaritat amb les víctimes i amb
el poble txetxè, i encoratja el poble txetxè a resoldre les
seves aspiracions nacionals i democràtiques per la via
del diàleg i de la no-violència.

f) Fa una crida a la societat i a les institucions catalanes
perquè emprenguin accions i campanyes de solidaritat
internacional amb el poble de Txetxènia.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé

Resolució 86/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el reforçament de l’es-
tructura organitzativa de la Generalitat
i del Consell Assessor de Cooperació
al Desenvolupament
Tram. 250-00199/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 3, 17.05.2000, DSPC-C 34

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat, en sessió tinguda el dia 17 de maig de 2000, ha
estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la cre-
ació de l’Agència Catalana de Cooperació i Solidaritat
Internacionals i del Consell de Solidaritat i Cooperació,
presentada pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-
00199/06), i l’esmena presentada pel G. P. de Conver-
gència i Unió (reg. 3551).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar
un projecte de llei de cooperació al desenvolupament,
en el termini establert per la Resolució 78/VI, del 6
d’abril, sobre la campanya internacional «Educació ara:
trenquem el cercle de la pobresa» i la condonació del
deute extern a canvi d’intervenir en educació, el qual
projecte ha d’assegurar, entre altres, els dos aspectes
següents:

a) El reforçament de l’estructura organitzativa de la
Generalitat de Catalunya amb els mitjans materials i
personals necessaris per a assegurar l’acompliment dels
objectius, els principis i les prioritats establerts per la
futura llei de cooperació al desenvolupament.

b) El reforçament del Consell Assessor de Cooperació
al Desenvolupament com a òrgan consultiu i de parti-
cipació de la societat catalana en aquest àmbit, el qual
ha d’ésser compost de representants d’institucions i
entitats i d’experts de prestigi reconegut i amb experi-
ència en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació al des-
envolupament.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió

Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé

Resolució 87/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la no-incorporació a la
Unió Europea dels països que no han
despenalitzat l’homosexualitat
Tram. 250-00407/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat

Sessió núm. 3, 17.05.2000, DSPC-C 34

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat, en sessió tinguda el dia 17 de maig de 2000, ha
estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la no-
incorporació a la Unió Europea dels països que no han
despenalitzat l’homosexualitat, presentada pel Grup
Parlamentari Popular (tram. 250-00407/06).

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 oportunes amb el Govern de l’Estat per tal que
elabori una proposta que impedeixi la incorporació al
si de la Unió Europea dels països que no hagin
despenalitzat completament l’homosexualitat.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió

Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé
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Resolució 88/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la protecció dels fars de
Catalunya i llurs instal·lacions annexes
Tram. 250-00182/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la protecció dels fars catalans i de
llurs instal·lacions annexes i sobre una proposta d’usos
d’aquests fars (tram. 250-00182/06), presentada pel Sr.
Manel Nadal i Farreras, juntament amb cinc altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 3799).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa
als fars de Catalunya i llurs instal·lacions annexes, a:

a) Estudiar la possibilitat de declarar-los béns culturals
d’interès nacional i zones d’interès etnològic.

b) Fer les gestions pertinents davant les autoritats por-
tuàries per tal que s’elabori una proposta d’usos que en
garanteixi la utilitat pública.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 89/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció de sengles
rotondes d’accés al municipi de Vall-
llobrega (Baix Empordà) i al polígon
industrial de Vall-llobrega i la platja de
Castell, des de la carretera C-255
Tram. 250-00195/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la construcció de sengles rotondes
d’accés al municipi de Vall-llobrega (Baix Empordà) i
al polígon industrial de Vall-llobrega i la platja de Cas-
tell, des de la carretera C-255 (tram. 250-00195/06),
presentada pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

(IC-V), i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 3772).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar, dins l’any 2000, el projecte de construcció
de la rotonda d’accés a Vall-llobrega (Baix Empordà),
des de la carretera C-255.

b) Elaborar el projecte de construcció i iniciar la licita-
ció de les obres, dins l’any 2000, d’una rotonda d’ac-
cés a la platja de Castell i de l’accés provisional al po-
lígon industrial de Vall-llobrega des de la carretera C-
255.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 90/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la remodelació de l’esta-
ció de Monistrol de Montserrat (Bages)
Tram. 250-00212/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la instal·lació de marquesines i
bancs a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya de Monistrol de Montserrat (Bages) (tram.
250-00212/06), presentada Grup Parlamentari Popular,
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 3796).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a remodelar
l’actual estació de Monistrol de Montserrat (Bages), en
el marc de la connexió amb el cremallera de
Montserrat, i, mentrestant, a fer, en el termini de tres
mesos, les reformes destinades a millorar el confort
dels viatgers.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M.Fabregat i Vidal
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Resolució 91/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció d’una pas-
sarel·la elevada per a vianants al pont
del Doro, de Vilada (Berguedà)
Tram. 250-00229/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la reparació del pont del Climent
i la construcció d’un pont de vianants a Vilada (Bergue-
dà) (tram. 250-00229/06), presentada pel Grup Parla-
mentari Popular, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 5023).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un es-
tudi de viabilitat del projecte de construcció d’una
passarel·la elevada per a vianants al pont del Doro, del
municipi de Vilada (Berguedà), dins l’any 2000.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 92/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’aplicació del Programa
de sanejament de les aigües residuals
a Catalunya
Tram. 250-00144/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’inici d’un inventari de l’estat real
del sanejament de les aigües industrials i sobre l’elabo-
ració d’un Pla de sanejament dels abocaments industri-
als (tram. 250-00144/06), presentada pel Sr. Manel
Nadal i Farreras, juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 3917).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
un informe sobre l’aplicació del Programa de saneja-
ment de les aigües residuals industrials a Catalunya i,
d’acord amb els resultats, a revisar aquest Programa.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 93/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la difusió dels resultats
dels controls periòdics de qualitat de
les aigües
Tram. 250-00145/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració d’un Pla relatiu a l’es-
tat i les condicions de qualitat de les conques fluvials de
Catalunya, especialment pel que fa als elements que
poden afectar la salut pública (tram. 250-00145/06),
presentada pel Sr. Manel Nadal i Farreras, juntament
amb cinc altres diputats del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3780).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a difondre
els resultats dels controls periòdics de qualitat de les
aigües que duu a terme l’Agència Catalana de l’Aigua,
especialment dels paràmetres legalment exigits per a
les aigües de consum públic.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 94/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la regulació del transport
a l’àrea de Tarragona, especialment
amb vista a la construcció del tren
d’alta velocitat
Tram. 250-00151/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre els estudis previs per a la implan-
tació d’un servei de comunicació ferroviari lleuger en-
tre les principals poblacions de l’àrea metropolitana de
Tarragona (tram. 250-00151/06), presentada per la Sra.
Montserrat Duch i Plana, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 3807).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar
les conclusions de l’estudi sobre la construcció del tren
d’alta velocitat (TAV) a l’àrea de Tarragona, per tal
d’avaluar els fluxos interurbans en aquesta àrea i deter-
minar-ne, en conseqüència, les actuacions i, especial-
ment, per tal de:

a) Estimar la demanda actual i futura pel que fa al trans-
port privat i col·lectiu en aquesta àrea.

b) Elaborar una proposta de reorganització del transport
públic que permeti cobrir la demanda intermunicipal
després de l’entrada en servei de l’estació del TAV.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 95/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la millora de la seguretat
viària de la carretera N-152, a la zona
del riu Congost
Tram. 250-00152/06 i 250-00201/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el nou traçat de la carretera N-152,

a la zona del riu Congost (tram. 250-00152/06), presen-
tada per la Sra. Flora Vilalta i Sospedra, juntament amb
cinc altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3771) i la
Proposició no de llei sobre l’aplicació de mesures de
reducció de la velocitat a la carretera N-152, entre la
Garriga i Aiguafreda (Vallès Oriental) (tram. 250-
00201/06), presentada per la Sra. Montserrat Tura i
Camafreita, juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les
mesures tècniques necessàries, tant de pavimentació
com de traçat, per a millorar la seguretat viària de la
carretera N-152, a tota la zona del riu Congost –del
punt quilomètric 39 al punt quilomètric 50–, i estudiar
especialment el revolt del punt quilomètric 45.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 96/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’inici de les actuacions
previstes en el Projecte de soterra-
ment de les rieres de Tiana i Miquel
Mates, dels termes municipals de
Montgat i Tiana (Maresme)
Tram. 250-00155/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’inici de les actuacions previstes
en el Projecte de soterrament de les rieres de Tiana i
Miquel Mates, dels termes municipals de Montgat i
Tiana (Maresme) (tram. 250-00155/06), presentada per
la Sra. Manuela De Madre Ortega, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3786).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer tots els
tràmits necessaris davant el Govern de l’Estat per a
garantir l’inici immediat de les actuacions previstes en
el Projecte de soterrament de les rieres de Tiana i de
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Miquel Mates, dels termes municipals de Montgat i
Tiana (Maresme).

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 97/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la recerca d’una solució
definitiva per a la urbanització del bosc
de Can Vilaró La Vallençana, de Mont-
cada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-00158/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la recerca d’una solució definiti-
va per a la urbanització del bosc de Can Vilaró La
Vallençana, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
(tram. 250-00158/06), presentada pel Sr. Juan Manuel
Jaime i Ortea, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 3805).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·laborar,
mitjançant el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, amb totes les institucions afectades en
la recerca de solucions per a la urbanització del bosc de
Can Vilaró La Vallençana, de Montcada i Reixac (Va-
llès Occidental), que permetin ésser desenvolupades a
partir de la no-inclusió d’aquesta urbanització en el Pla
d’espais d’interès natural (PEIN) i aplicades per mitjà
de l’actuació urbanística.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 98/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el desenvolupament del
Pla de gestió del districte de conca flu-
vial de Catalunya, especialment pel
que fa al programa del sector agrope-
cuari
Tram. 250-00156/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració d’un Pla per a la ges-
tió i el sanejament de les aigües procedents de l’agricul-
tura i la ramaderia (tram. 250-00156/06), presentada
per la Sra. Marta Camps i Torrens, juntament amb cinc
altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 3788).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar
perquè, en l’execució del Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya, es doni prioritat al progra-
ma sectorial corresponent al sector agropecuari, el qual
ha d’incloure, necessàriament, un pla de finançament i
un calendari d’aplicació.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 99/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la depuració de les aigües
residuals
Tram. 250-00215/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la modificació del Pla de saneja-
ment (tram. 250-00215/06), presentada pel Sr. Xavier
Vendrell i Segura, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 3790).
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Modificar el Pla de sanejament de la manera següent:

Primer. Completant el tractament biològic de les depu-
radores d’aigües residuals que hi ha a Catalunya.

Segon. Complementant els índexs fisicoquímics que
s’utilitzen actualment per a definir la qualitat de les ai-
gües amb indicadors biològics adaptats a les caracterís-
tiques hidrològiques i ecològiques dels rius de Catalu-
nya.

b) Fer un estudi sobre la viabilitat econòmica i ecolò-
gica de l’aprofitament de les aigües residuals depurades
que s’aboquen directament al mar.

c) Impulsar la implantació de sistemes automàtics de
control de la qualitat de les aigües.

d) Assessorar els organismes competents perquè es
millori la gestió de les aigües pluvials construint xarxes
separatives d’aigües blanques i negres.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 100/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la delimitació definitiva
dels espais d’interès natural del PEIN
Tram. 250-00190/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració dels plans especials
d’ordenació i delimitació dels espais d’interès natural
recollits en el PEIN (tram. 250-00190/06), presentada
per la Sra. Montserrat Tura i Camafreita, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Popular (reg. 3416) i pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3789).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Culminar la delimitació definitiva dels espais del Pla
d’espais d’interès natural (PEIN) que encara no dispo-
sen d’aquesta definició, ja sigui mitjançant la formula-
ció d’un pla especial o mitjançant la declaració d’espai
natural de protecció especial.

b) Fer els passos necessaris perquè tots els plans pen-
dents disposin de l’aprovació inicial dins l’any 2000.

c) Fer l’ordenació, mitjançant la figura de pla especial
de protecció del medi natural i el paisatge o per mitjà
de normes especials de protecció del medi natural i el
paisatge, dels espais del PEIN que pateixen una pressió
especial i no estan protegits per una figura sectorial,
tenint en compte que el nombre d’espais subjectes a
aquest tipus d’ordenació no ha d’ésser inferior al 35%
del total dels espais inclosos en el PEIN a finals de
l’any 2001.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 101/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les emissions de com-
postos orgànics volàtils
Tram. 250-00191/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració d’un inventari de fo-
cus emissors de compostos orgànics persistents i d’un
pla per a reduir-los (tram. 250-00191/06), presentada
per la Sra. Montserrat Tura i Camafreita, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3793).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar, dins el darrer trimestre del 2000, els resul-
tats dels estudis de les emissions de compostos orgànics
volàtils (COV) que ha emprès el Departament de Medi
Ambient, els quals han d’incloure un inventari detallat
dels focus emissors de compostos forans, dioxines i
altres compostos orgànics persistents a Catalunya.

b) Elaborar un pla de redacció de les emissions de
COV, d’acord amb els resultats dels estudis, i dotar-lo
dels instruments de gestió convenients.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 102/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el condicionament de
l’Eix Diagonal i el desdoblament de la
carretera de Vilafranca del Penedès a
Canyelles (Garraf)
Tram. 250-00179/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 5, 17.05.2000, DSPC-C 32

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’Eix Diagonal (tram. 250-00179/
06), presentada per la Sra. M. Assumpta Baig i Torras,
juntament amb cinc altres diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 3801).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Redactar el projecte de condicionament del tram
Sant Pere de Riudebitlles - Vilafranca del Penedès de
l’Eix Diagonal, amb càrrec als pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2000.

b) Incloure, amb càrrec als pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2000, les partides correspo-
nents a la redacció de l’estudi informatiu del desdobla-
ment de la carretera que va des de Vilafranca del Pene-
dès fins a Canyelles (Garraf).

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 103/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un pla
especial de formació de personal es-
pecialitzat en tecnologies de la infor-
mació i de les comunicacions
Tram. 250-00501/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació
Sessió núm. 4, 17.05.2000, DSPC-C 35

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

La Comissió Permanent de Legislatura per a la Socie-
tat de la Informació, en sessió tinguda el dia 17 de maig
de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no de llei

sobre l’elaboració d’un pla especial de formació de
personal especialitzat en tecnologies de la informació
i de les comunicacions, presentada pel Sr. Miquel
Barceló i Roca, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari de Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (tram. 250-00501/06), i l’esmena presentada pel
G. P. de Convergència i Unió (reg. 6895).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la
possibilitat de preparar un pla especial de formació de
personal especialitzat en tecnologies de la informació
i de les comunicacions, d’acord amb els sindicats, el
sector empresarial i els centres de formació.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

La secretària en funcions La presidenta
M. Caridad Mejías Sánchez Teresa Serra i Majem

Resolució 104/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació del Comitè de
Seguiment i Actualització de la implan-
tació i dels objectius del Pla estratègic
«Catalunya en xarxa»
Tram. 250-00564/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació
Sessió núm. 4, 17.05.2000, DSPC-C 35

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

La Comissió Permanent de Legislatura per a la Socie-
tat de la Informació, en sessió tinguda el dia 17 de maig
de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
sobre la creació del Comitè de Seguiment i Actualitza-
ció de la implantació i dels objectius del Pla estratègic
«Catalunya en xarxa», presentada per la Sra. Teresa
Serra i Majem, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, el Sr. Josep Bargalló Valls, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, la
Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V), el
Sr. Ricard Fernández Deu, del Grup Parlamentari Po-
pular, i el Sr. Lluís Miquel Recoder i Miralles, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (tram. 250-
00564/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, en
el termini de dos mesos, el Comitè de Seguiment i Ac-
tualització de la implantació i dels objectius del Pla
estratègic «Catalunya en xarxa», en què participin
membres del Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació i de Localret, i a vetllar per-
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què aquest Comitè informi, amb una periodicitat míni-
ma semestral, la Comissió per a la Societat de la Infor-
mació del Parlament de Catalunya sobre el desenvolu-
pament del Pla.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

La secretària en funcions La presidenta
M. Caridad Mejías Sánchez Teresa Serra i Majem

Resolució 105/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la presentació del Pro-
jecte de llei d’agregació del municipi
de Tiurana (Noguera) al municipi de
Bassella (Alt Urgell)
Tram. 250-00134/06

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 6, 17.05.2000, DSPC-C 36

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 17 de
maig de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre un projecte de llei d’agregació del municipi
de Tiurana (Noguera) al municipi de Bassella (Alt
Urgell), presentada pel G. P. Popular (tram. 250-00134/
06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, atès el litigi contenciós
administratiu que enfronta els municipis de Bassella
(Alt Urgell) i Tiurana (Noguera) amb relació a la decla-
ració de lesivitat, instada per aquest últim, del Conve-
ni regulador dels pactes i els acords intermunicipals
atorgats pels dos ajuntaments el 8 de març de 1995,
insta el Govern a adequar el Projecte de llei, que ha de
presentar, d’agregació que deriva de l’esmentat Conve-
ni, a les resolucions judicials fermes que recaiguin en
el contenciós que actualment enfronta tots dos ajunta-
ments.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

La presidenta El secretari en funcions
M. Eugènia Cuenca i Valero Pere Vigo i Sallent

Resolució 106/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació i la planifi-
cació dels espais públics de joc
Tram. 250-00206/06

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 6, 17.05.2000, DSPC-C 36

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 17 de
maig de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre la regulació i la planificació dels espais de
joc, presentada pel G. P. Popular (tram. 250-00206/06),
i de les esmenes presentades pel G. P. Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi (reg. 3532), i de les esmenes presen-
tades pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 3797).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Crear una comissió interdepartamental, coordinada
pel Departament de la Presidència per mitjà de la Secre-
taria General de Joventut, que elabori les línies mestres
per a un avantprojecte de regulació i planificació dels
espais públics de joc, per tal de garantir el dret dels in-
fants i dels adolescents al joc i l’esbarjo, amb la parti-
cipació dels ens locals, de responsables de la planifica-
ció, la gestió o la construcció i el manteniment d’aquest
equipament, i de les entitats infantils i juvenils en repre-
sentació dels usuaris.

b) Aprovar l’esmentada normativa seguint els criteris
elaborats per la dita comissió interdepartamental.

c) Desplegar per via reglamentària la Llei 8/1995, de 27
de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adoles-
cents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de de-
sembre, sobre mesures de protecció dels menors des-
emparats i de l’adopció.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

La presidenta El secretari de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero Pere Vigo i Sallent
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Resolució 107/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el dret dels alcaldes i
els regidors a percebre el subsidi
d’atur
Tram. 250-00232/06

Adopció: Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern Lo-
cal
Sessió núm. 6, 17.05.2000, DSPC-C 36

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 17 de
maig de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre el dret dels alcaldes i els regidors a percebre
el subsidi d’atur, presentada pel Sr. Oriol Nel·lo i Co-
lom, juntament amb quatre altres diputats del G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-00232/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promou-
re les gestions públiques, legislatives o administratives
oportunes per tal de garantir el dret dels alcaldes i els
regidors que hagin desenvolupat llurs càrrecs amb l’alta
corresponent a la Seguretat Social i cessin, per qualse-
vol motiu, a percebre les prestacions per atur a què tin-
drien dret com a treballadors assalariats.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

La presidenta El secretari de la Comissió
M. Eugènia Cuenca i Valero Pere Vigo i Sallent

Resolució 115/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el caràcter tradicional
dels correbous a les terres de l’Ebre
Tram. 250-00094/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 18.05.2000, DSPC-C 37

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre el caràcter tradi-
cional dels correbous a les terres de l’Ebre (tram. 250-
00094/06), presentada per tots els grups parlamentaris.

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 oportunes perquè, en compliment del que dis-
posa la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels
animals, amb relació al caràcter de «tradicionalitat»,
necessari per a celebrar les festes amb bous, els
correbous, acrediti aquesta «tradicionalitat» per als
ajuntaments de les terres de l’Ebre, per mitjà del tràmit
de consulta pertinent.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll

Resolució 116/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un pla d’ajuts destinats
al control de les zones de pastura i
matolls en terrenys aptes com a talla-
focs
Tram. 250-00280/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 18.05.2000, DSPC-C 37

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la concessió de
primes al pasturatge controlat, en zones adequades per
a la prevenció dels incendis forestals (tram. 250-00280/
06), presentada pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V), i l’esmena presentada pel G. P. de Con-
vergència i Unió (reg. 5025).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir,
per mitjà del Programa de desenvolupament rural, apro-
vat pel Govern de la Generalitat el 13 de desembre de
1999, un pla d’ajuts específicament destinats al control
de les zones de pastura i matolls en terrenys aptes com
a tallafocs, per a la prevenció d’incendis forestals.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll
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Resolució 117/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el desplegament regla-
mentari de la Llei 18/1998, del 28 de
desembre, de modificació de la Llei 3/
1988, del 4 de març, de protecció dels
animals
Tram. 250-00102/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 18.05.2000, DSPC-C 37

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre el desplegament
reglamentari de la Llei 18/1998, del 28 de desembre, de
modificació de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protec-
ció dels animals (tram. 250-00102/06), presentada pel
G. P. Popular.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer, en el
termini màxim de tres mesos, el desplegament regla-
mentari que estableix la Llei 18/1998, del 28 de desem-
bre, de modificació de la Llei 3/1988, del 4 de març, de
protecció dels animals.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll

Resolució 118/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la conservació i la pre-
servació de les races d’animals que
són autòctones de Catalunya
Tram. 250-00251/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 18.05.2000, DSPC-C 37

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la conservació de
les races d’animals autòctons mantingudes per particu-
lars (tram. 250-00251/06), presentada pel G. P. Popu-
lar, i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 2671).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Establir un mecanisme de suport econòmic destinat
a la conservació i la preservació de les races d’animals
que són autòctones de Catalunya, del qual puguin ésser
beneficiàries les persones físiques que fan aquestes
activitats.

b) Dur a terme les gestions necessàries perquè es pugui
incloure el guarà català en el Reial decret 997/1999,
d’11 de juny, sobre el foment de les races autòctones
espanyoles de protecció especial en perill d’extinció.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll

Resolució 119/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la defensa del sector de
la fruita seca
Tram. 250-00538/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 18.05.2000, DSPC-C 37

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la fruita seca i les
garrofes davant l’acabament dels ajuts europeus espe-
cífics de l’Organització Comuna de Mercat (OCM) de
fruites i hortalisses (tram. 250-00538/06), presentada
per tots els grups parlamentaris.

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

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a establir les gestions necessàries amb el
Govern de l’Estat perquè promogui la reforma de l’Or-
ganització Comuna de Mercat (OCM) de fruites i hor-
talisses i defensi, durant el procés de discussió i apro-
vació de la reforma d’aquesta OCM, els principis se-
güents:

a) L’establiment d’una ajuda directa desconnectada, per
mitjà de les organitzacions de productors, que garantei-
xi el manteniment de la renda dels productors de frui-
ta seca i garrofes.

b) El manteniment de l’ajuda directa a tant alçat per a
l’avellana, establert per l’article 55 del Reglament (CE)
2200/1996 per a les campanyes 1997-1998, 1998-1999
i 1999-2000.

c) L’establiment, per a poder continuar millorant aquest
sector, d’una ajuda de forma complementària, per a fi-
nançar accions estructurals d’arrencada, nova implan-
tació i reconversió varietal.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a sol·licitar al Govern de l’Estat el rebuig de
les propostes de la Comissió Europea si el resultat de la
negociació no recull les mesures necessàries per al sec-
tor de la fruita seca.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll

Resolució 120/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’estructuració del sec-
tor pesquer
Tram. 250-00432/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 18.05.2000, DSPC-C 37

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre l’estructuració del
sector pesquer (tram. 250-00432/06), presentada pel Sr.
Josep Bargalló Valls, juntament amb quatre altres dipu-
tats del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 6121).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer els tràmits necessaris per tal de sol·licitar a l’Ad-
ministració de l’Estat la cessió de les competències ple-
nes en matèria de pesca marítima i d’ordenació del sec-
tor pesquer en l’àmbit del territori i el litoral catalans.

b) Presentar a aquest Parlament, abans del 31 d’octubre
de 2000, el Pla director de pesca per a Catalunya per al
període 2000-2006, que s’ha de basar en les previsions
contingudes en el Programa d’ajuts estructurals IFOP
2000-2006, amb la finalitat de facilitar l’estructuració
i l’ordenació del sector pesquer i de possibilitar la con-
tinuïtat de la seva activitat d’acord amb els principis de
sostenibilitat dels recursos pesquers.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll

Resolució 121/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació de l’Institut
per a la Qualitat Alimentària
Tram. 250-00115/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 18.05.2000, DSPC-C 37

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la creació de l’Ins-
titut per a la Qualitat Agropecuària (tram. 250-00115/
06), presentada pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V), i l’esmena presentada pel G. P. de Con-
vergència i Unió (reg. 3783).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els
tràmits corresponents encaminats a crear l’Institut per
a la Qualitat Alimentària, encarregat de vetllar per la
promoció i el control de qualitat dels aliments produïts
a Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll

Resolució 122/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aprovació d’una nor-
mativa per a regular l’emplaçament i la
instal·lació de les infraestructures de
radiocomunicacions i les antenes de
telefonia mòbil
Tram. 250-00196/06, 250-00213/06 i 250-00272/
06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 40

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la instal·lació
d’infraestructures i antenes per a serveis de telefonia
mòbil i altres serveis de radiocomunicacions, presenta-
da pel G. P. de Convergència i Unió (tram. 250-00196/
06), i les esmenes presentades pel G. P. Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (reg. 3530 i 3588); de la Proposi-
ció no de llei sobre l’elaboració d’un pla d’instal·lació
de les infraestructures de telecomunicació, presentada

1.10.

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



Núm. 68 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 de juny de 2000

25

pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V) (tram. 250-00213/06), i les esmenes pre-
sentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 3775),
i de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una
normativa que reguli les antenes de telefonia mòbil,
presentada pel Sr. Miquel Barceló i Roca, juntament
amb 4 altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi (tram. 250-00272/06), i les esme-
nes presentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
4778).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar
una normativa sobre l’emplaçament i la instal·lació de
les infraestructures de radiocomunicacions i les antenes
de telefonia mòbil que reguli el contingut dels projec-
tes i la implantació i el manteniment de les infraestruc-
tures i les antenes i que faci compatibles tant la segure-
tat i la protecció de la salut de les persones contra les
radiacions electromagnètiques com la preservació del
medi ambient amb el desplegament de les xarxes que
cobreixin el territori de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària en funcions El president
M. Caridad Mejías Sánchez Miquel Barceló i Roca

Resolució 123/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el manteniment del pro-
grama de reequilibrament territorial
industrial
Tram. 250-00160/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 40

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’aplicació del
programa de reequilibrament territorial industrial del
Pirineu, presentada pel Sr. Francesc Xavier Boya i
Alòs, juntament amb quatre altres diputats del G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-00160/06),
i les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 3787).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Mantenir el programa de reequilibrament territorial
industrial i, al mateix temps, a garantir-ne la continuï-
tat durant el primer quinquenni del segle XXI.

b) Informar la cambra de la distribució territorial dels
ajuts del Pla de reequilibrament industrial i del pes del
criteri territorial en aquesta distribució, i a difondre’n el
contingut entre els ajuntaments i les organitzacions
empresarials i sindicals de les comarques i els munici-
pis afectats.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària en funcions El president
M. Caridad Mejías Sánchez Miquel Barceló i Roca

Resolució 124/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament de la xar-
xa de distribució elèctrica de la Cer-
danya
Tram. 250-00162/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 40

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’execució d’una
auditoria tècnica per a planificar el subministrament
elèctric a la Cerdanya, presentada pel Sr. Francesc
Xavier Boya i Alòs, juntament amb quatre altres dipu-
tats del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-00162/06), i les esmenes presentades pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 3558).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar
perquè l’empresa FECSA-Enher millori la seva xarxa
de distribució a la comarca de la Cerdanya.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària en funcions El president
M. Caridad Mejías Sánchez Miquel Barceló i Roca
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Resolució 125/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la tramesa a la Comis-
sió d’Indústria, Energia, Comerç i Tu-
risme dels informes anuals de les em-
preses elèctriques
Tram. 250-00170/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 40

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un informe relatiu a l’estat de les línies elèctriques,
presentada pel Sr. Joan Roma i Cunill, juntament amb
4 altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (tram. 250-00170/06), i les esme-
nes presentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
3555).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Trametre a la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç
i Turisme els informes anuals que les empreses elèctri-
ques tenen l’obligació de fer, d’acord amb el que esta-
bleix el Decret 191/93, del 13 de juliol, pel qual es de-
termina el procediment aplicable per efectuar els reco-
neixements periòdics de les instal·lacions de producció,
transformació, transport i distribució d’energia elèctri-
ca.

b) Trametre cada trimestre el document anomenat
«Control dels reconeixements efectuats», en el qual
s’especifiquen les instal·lacions que han estat objecte de
reconeixement.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària en funcions El president
M. Caridad Mejías Sánchez Miquel Barceló i Roca

Resolució 126/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els educadors de carrer
destinats a detectar els menors immi-
grants en situació de marginalitat
Tram. 250-00035/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 41

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre els educadors de
carrer destinats a detectar els menors immigrants en
situació de marginalitat, especialment en els municipis
de Barcelona i de Santa Coloma de Gramenet (Barce-
lonès), presentada pel G. P. Popular (tram. 250-00035/
06), i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 3156).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incremen-
tar, en col·laboració amb les administracions locals, el
nombre d’educadors de carrer destinats específicament
a detectar i a derivar als serveis socials oportuns els
menors immigrants que hi ha al carrer en situació d’ex-
trema marginalitat, especialment als municipis de Bar-
celona i Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela De Madre Ortega

Resolució 127/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la presentació d’un pla
de seguretat dels edificis judicials de
Catalunya
Tram. 250-00063/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 41

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la seguretat dels
edificis judicials de Catalunya, presentada pel G. P.
Popular (tram. 250-00063/06), i l’esmena presentada
pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 3186).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-
li, en el termini de sis mesos, un pla de seguretat dels
edificis judicials de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela De Madre Ortega

Resolució 128/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’establiment de mesu-
res pel que fa a la producció, la venda
i la distribució de joguines i videojocs
que enalteixin la violència
Tram. 250-00101/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 41

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la producció, la
venda i la distribució de joguines i videojocs, presenta-
da pel G. P. Popular (tram. 250-00101/06), i l’esmena
presentada pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
3569).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les
mesures necessàries per a establir un acord d’auto-
control amb la indústria i amb tots els establiments que
es dediquen a la producció, la venda i la distribució a
Catalunya de joguines i videojocs que enalteixin la vi-
olència, la discriminació i altres conductes socialment
rebutjables i perjudicials per als menors.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela De Madre Ortega

Resolució 129/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la ratificació de l’Estatut
del Tribunal Penal Internacional
Tram. 250-00243/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 41

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la Cort Penal In-
ternacional, presentada pel Sr. Àlex Masllorens i
Escubós, juntament amb quatre altres diputats del G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-00243/06),
i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 4903).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a
terme les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat per a fer possibles els objectius següents:

a) Que Espanya tramiti la ratificació de l’Estatut del
Tribunal Penal Internacional i es converteixi així en un
dels seixanta estats necessaris perquè aquest Estatut
pugui entrar en vigor.

b) Que l’Estat espanyol no signi acords que contradi-
guin o restringeixin l’abast de les obligacions que es
desprenen dels objectius, els principis i les disposicions
de l’Estatut del Tribunal Penal Internacional i, en par-
ticular, les que fan referència a la detenció i el lliura-
ment dels ciutadans susceptibles d’ésser jutjats pel Tri-
bunal Penal Internacional.

c) Que el Govern de l’Estat renunciï a acollir-se a la
clàusula d’exclusió voluntària, que permet als estats de
negar-se a acceptar la jurisdicció del Tribunal Penal
Internacional sobre determinats crims de guerra.

d) Que es garanteixi que el Tribunal Penal Internacio-
nal sigui un complement eficaç de les jurisdiccions
nacionals, ja que la responsabilitat primordial de jutjar
aquests crims recau en els estats, i que, en aquest sen-
tit, l’Estat espanyol impulsi i aprovi les disposicions
legals i les mesures necessàries per a cooperar en les
funcions del tribunal i facilitar-les.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària La presidenta de la Comissió

Carme Porta i Abad Manuela De Madre Ortega
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Resolució 130/VI, del Parlament de
Catalunya, sobre els nivells de dotaci-
ons i de recursos policials i el desple-
gament de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra a les zones pen-
dents
Tram. 250-00245/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 41

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre el desplegament
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra a la
Regió I durant la fase de transició, presentada pel Sr.
David Pérez Ibáñez, juntament amb quatre altres dipu-
tats del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-00245/06), i l’esmena presentada pel G. P. de Con-
vergència i Unió (reg. 4904).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Vetllar, des de la Junta de Seguretat de Catalunya,
perquè es garanteixin uns nivells de dotacions i de re-
cursos policials, per a tot el territori, homogenis i ade-
quats a les característiques i les necessitats de cada
zona.

b) Impulsar els treballs de la Comissió Tècnica Parità-
ria sobre l’adequació dels Cossos i Forces de Seguretat
de l’Estat al desplegament de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra, creada a la Junta de Segure-
tat en data de l’1 de juliol de 1999, per tal d’aconseguir
que a les zones pendents de desplegament territorial del
Cos de Mossos d’Esquadra, i molt especialment a la
Regió Policial Metropolitana (Regió Primera), es man-
tinguin les dotacions de personal i de recursos dels
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat pertinents men-
tre els cossos de seguretat estatals no siguin substituïts
en les funcions de policia ordinària integral.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela De Madre Ortega

Resolució 131/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aplicació del nou qua-
drant horari i el nou calendari de guàr-
dies en els parcs de bombers de Giro-
na, Tarragona i Reus
Tram. 250-00253/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 41

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre l’aplicació de l’ho-
rari i del calendari de guàrdies en els parcs de bombers
de Girona, Tarragona i Reus, presentada pel G. P. d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (tram. 250-00253/
06), i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 4906).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les
mesures necessàries perquè l’aplicació del nou qua-
drant horari i el nou calendari de guàrdies en els parcs
de bombers de Girona, Tarragona i Reus no comporti la
reducció dels mínims que hi ha diàriament en aquests
parcs.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela De Madre Ortega

Resolució 132/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el desenvolupament re-
glamentari de la Llei 10/1990, del 15 de
juny, sobre policia de l’espectacle, les
activitats recreatives i els establiments
públics
Tram. 250-00321/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 41

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre el desenvolupa-
ment reglamentari de la Llei 10/1990, del 15 de juny,
sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i
els establiments públics, presentada pel Sr. Martí Sans
i Pairutó, juntament amb quatre altres diputats del G. P.
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Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-00321/06),
i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 4920).

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

RESOLUCIÓ

1. El Parlament insta el Govern a procedir al desenvo-
lupament reglamentari de la Llei 10/1990, del 15 de
juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recre-
atives i els establiments públics, per tal de regular la
seguretat en les discoteques d’una manera que sigui
adequada a la correcta prestació del servei als usuaris.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de
modificar el marc legal estatal de seguretat privada, a fi
que les institucions catalanes puguin incidir realment
en la regulació i el control del personal de seguretat i el
servei que presten als usuaris.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar plenes competències en l’àmbit de la seguretat pri-
vada, perquè considera insuficients les funcions de què
actualment disposa pel que fa a la inspecció i el control
de les empreses de seguretat que tenen llur àmbit d’ac-
tuació i llur seu social a Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària La presidenta de la Comissió

Carme Porta i Abad Manuela De Madre Ortega

Resolució 133/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la professionalització
de les famílies acollidores d’infants
Tram. 250-00254/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 5, 18.05.2000, DSPC-C 41

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la professio-
nalització de les famílies acollidores d’infants, presen-
tada pel G. P. Popular (tram. 250-00254/06), i les esme-
nes presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (reg. 4886) i pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 4907).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
d’una manera immediata un decret de modificació del
Reglament de protecció dels menors desemparats i de
l’adopció, que reguli, entre altres aspectes, la pro-

fessionalització de les famílies acollidores i que prevegi
el pagament d’una quantitat mensual a aquestes famí-
lies.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2000

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela De Madre Ortega

Resolució 134/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen els
diputats que han de defensar davant el
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei orgànica
5/1984, del 25 de maig, de comparei-
xença davant les comissions d’inves-
tigació del Congrés i del Senat o
d’ambdues cambres
Tram. 271-00003/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 15, 24.05.2000, DSPC-P 19

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de
maig de 2000, d’acord amb el que estableix l’article
140.3 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa els diputats Sr.
Domènec Sesmilo i Rius, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, Sr. Josep M. Vallès i Casadevall,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, i Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich, del Grup Parla-
mentari Popular, perquè defensin davant el Congrés
dels Diputats, segons el que estableixen l’article 89.2 de
la Constitució i l’article 34.2 de l’Estatut d’autonomia,
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 5/1984, del 25 de maig, de compareixença davant les
comissions d’investigació del Congrés i del Senat o
d’ambdues cambres.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

La secretària primera El president del Parlament
Carme Valls i Llobet Joan Rigol i Roig

1.10.
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Resolució 135/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen els
diputats que han de defensar davant el
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei sobre l’ús de les llengües oficials
en l’emissió de bitllets i en l’encunya-
ció de monedes metàl·liques de l’euro
Tram. 271-00004/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 15, 24.05.2000, DSPC-P 19

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de
maig de 2000, d’acord amb el que estableix l’article
140.3 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa els diputats Sr.
Joaquim Ferrer i Roca, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Sr. Josep M. Carbonell i Abelló, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
Sr. Francesc Ferrer i Gironès, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, perquè defensin
davant el Congrés dels Diputats, segons el que establei-
xen l’article 89.2 de la Constitució i l’article 34.2 de
l’Estatut d’autonomia, la Proposició de llei sobre l’ús
de les llengües oficials en l’emissió de bitllets i en l’en-
cunyació de monedes metàl·liques de l’euro.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

El secretari segon El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual Joan Rigol i Roig

Resolució 136/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen els
diputats que han de defensar davant el
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica d’incorporació de les llen-
gües de l’Estat espanyol oficials als
passaports i documents nacionals
d’identitat
Tram. 271-00005/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 15, 24.05.2000, DSPC-P 19

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de
maig de 2000, d’acord amb el que estableix l’article
140.3 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa els diputats Sr.
Joaquim Ferrer i Roca, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Sr. Josep M. Carbonell i Abelló, del

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich, del Grup Parlamen-
tari Popular, perquè defensin davant el Congrés dels
Diputats, segons el que estableixen l’article 89.2 de la
Constitució i l’article 34.2 de l’Estatut d’autonomia, la
Proposició de llei orgànica d’incorporació de les llen-
gües de l’Estat espanyol oficials als passaports i docu-
ments nacionals d’identitat.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

El secretari tercer El president del Parlament
Francesc Codina i Castillo Joan Rigol i Roig

Resolució 137/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen els
diputats que han de defensar davant el
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei d’incorporació de les llengües de
l’Estat espanyol oficials als permisos i
llicències de conduir vehicles a motor
i ciclomotors
Tram. 271-00006/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 15, 24.05.2000, DSPC-P 19

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de
maig de 2000, d’acord amb el que estableix l’article
140.3 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa els diputats Sr.
Josep M. Carbonell i Abelló, del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sr. Francesc Ferrer i
Gironès, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, i Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cen-
dra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, perquè defensin davant el Congrés dels Diputats,
segons el que estableixen l’article 89.2 de la Constitu-
ció i l’article 34.2 de l’Estatut d’autonomia, la Propo-
sició de llei d’incorporació de les llengües de l’Estat
espanyol oficials als permisos i llicències de conduir
vehicles a motor i ciclomotors.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

El secretari quart El president del Parlament
Isidre Gavín i Valls Joan Rigol i Roig

1.10.
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Resolució 138/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designa un re-
presentant dels interessos socials de
Catalunya en el Consell Social de la
Universitat Politècnica de Catalunya
Tram. 284-00004/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 15, 24.05.2000, DSPC-P 19

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de
maig de 2000, atesa la vacant produïda en el Consell
Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, per
renúncia, d’acord amb els articles 3.2.g i 5.1 de la Llei
16/1998, del 28 de desembre, dels consells socials de
les universitats públiques de Catalunya, i amb l’article
únic de la Llei 3/1999, del 26 d’abril, de modificació de
la Llei 16/1998, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa el senyor Joan
Manuel Basáñez i Villaluenga perquè representi els
interessos socials de Catalunya en el Consell Social de
la Universitat Politècnica de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

La secretària primera El president del Parlament

Carme Valls i Llobet Joan Rigol i Roig

Resolució 139/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen dos
representants del Parlament de Catalu-
nya en el Consell de la Fundació per a
la Universitat Oberta de Catalunya
Tram. 284-00005/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 15, 24.05.2000, DSPC-P 19

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de
maig de 2000, d’acord amb el punt 2.c de l’annex de la
Resolució del Departament de la Presidència del 8 de
gener de 1996, sobre la composició i les funcions del
Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de
Catalunya, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa el senyor Josep
Laporte i Sala i el senyor Joan Majó i Cruzate perquè

representin el Parlament de Catalunya en el Consell de
la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

El secretari segon El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual Joan Rigol i Roig

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària, amb especial refe-
rència a l’assistència hospitalària
Tram. 300-00029/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 15, tinguda el dia 24.05.2000
(DSPC-P 19).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
esports, especialment pel que fa a la
seva projecció internacional
Tram. 300-00064/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 15, tinguda el dia 24.05.2000
(DSPC-P 19).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament de les universitats pú-
bliques
Tram. 300-00085/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 15, tinguda el dia 24.05.2000
(DSPC-P 19).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la promoció del sector de les tecnolo-
gies de la informació i de les comuni-
cacions
Tram. 300-00104/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 15, tinguda el dia 24.05.2000
(DSPC-P 19).

1.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’habitatge
Tram. 300-00122/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 15, tinguda el dia 24.05.2000
(DSPC-P 19).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la implantació de camps de golf i so-
bre l’impacte que produeixen en el
medi ambient
Tram. 300-00174/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 15, tinguda el dia 24.05.2000
(DSPC-P 19).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política educativa
Tram. 300-00187/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 15, tinguda el dia 24.05.2000
(DSPC-P 19).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les llistes d’espera de la sanitat públi-
ca catalana
Tram. 300-00191/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 15, tinguda el dia 24.05.2000
(DSPC-P 19).

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’establiment d’un
ajut anual a les pensions no contribu-
tives i assistencials
Tram. 202-00018/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 15, tinguda el dia
24.05.2000 (DSPC-P 19).

Proposició de llei del Servei Català
d’Ocupació
Tram. 202-00032/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 15, tinguda el dia
24.05.2000 (DSPC-P 19).

Proposició de llei sobre el sistema de
seguretat de Catalunya
Tram. 202-00051/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 15, tinguda el dia
24.05.2000 (DSPC-P 19).

2.01.02.
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2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la creació
de quaranta noves places d’assistèn-
cia sociosanitària a l’antic hospital co-
marcal de Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00177/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió de Políti-
ca Social, tinguda el dia 31.05.2000 (DSPC-C 45).

Proposició no de llei sobre la millora
de l’assistència sanitària a les comar-
ques de Girona
Tram. 250-00204/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió de Políti-
ca Social, tinguda el dia 31.05.2000 (DSPC-C 46).

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció de la carretera entre
Mas de Barberans i Santa Bàrbara
(Montsià)
Tram. 250-00237/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió de Políti-
ca Territorial, tinguda el dia 31.05.2000 (DSPC-C 45).

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 170/1999, de 29 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament provisi-
onal regulador de les entitats ambien-
tals de control
Tram. 250-00244/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió de Políti-
ca Territorial, tinguda el dia 31.05.2000 (DSPC-C 45).

Proposició no de llei sobre els desper-
fectes de l’edifici emplaçat a l’avingu-
da de la Generalitat, 16-18, de Sant
Joan Despí (Baix Llobregat)
Tram. 250-00257/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió de Políti-
ca Territorial, tinguda el dia 31.05.2000 (DSPC-C 45).

Proposició no de llei sobre la constitu-
ció d’una taula de negociació sobre les
condicions laborals dels treballadors
del sector de les telecomunicacions
Tram. 250-00278/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 6, tinguda el dia 31.05.2000 (DSPC-C 46).

Proposició no de llei sobre les neces-
sitats sanitàries de la població immi-
grada estrangera
Tram. 250-00284/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 6 de la Comissió de Políti-
ca Social, tinguda el dia 31.05.2000 (DSPC-C 46).

Proposició no de llei sobre la prolon-
gació del ferrocarril metropolità de
Barcelona al Baix Llobregat
Tram. 250-00614/06

Retirada

Retirada pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 8280).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
01.06.2000.

2.10.25.
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2.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la gestió de
l’aigua
Tram. 302-00023/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 15,
tinguda el dia 25.05.2000 (DSPC-P 20).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política me-
diambiental
Tram. 302-00028/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 15,
tinguda el dia 25.05.2000 (DSPC-P 20).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
transport públic, especialment pel que
fa als aeroports de Catalunya
Tram. 302-00029/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 15,
tinguda el dia 25.05.2000 (DSPC-P 20).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de regulació de la pu-
blicitat dinàmica a Catalunya
Tram. 200-00002/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 18 de maig de 2000, d’acord
amb l’article 97.1 del Reglament, ha nomenat la Ponèn-
cia per a elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de
regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya i les
esmenes presentades, que resta constituïda pels mem-
bres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sra. Trinitat Neras i Plaja

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sra. Manuela de Madre Ortega

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Ricard Fernández Deu

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Francesc Ferrer i Gironès

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V):

Sr. José Luis López Bulla

Palau del Parlament, 18 de maig de 200

La secretària en funcions El president
M. Caridad Mejías Sánchez Miquel Barceló i Roca

Projecte de llei sobre l’ordenació del
transport marítim i fluvial
Tram. 200-00007/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 17 de maig de 2000, d’acord amb l’article 97.1 del
Reglament, ha nomenat la Ponència per a elaborar l’In-
forme sobre el Projecte de llei sobre l’ordenació del
transport marítim i fluvial (tram. 200-00007/06) i les
esmenes presentades, que resta constituïda pels mem-
bres següents:

2.15
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Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Joan Manuel Sabanza i March

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sr. Manel Nadal i Farreras

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Rafel Luna i Vivas

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Carles Bonet i Revés

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds
(IC-V):

Sra. Bet Font i Montanyà

Palau del Parlament, 17 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Projecte de llei de l’Institut Català de
les Indústries Culturals
Tram. 200-00010/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (IC-V) (reg. 8685).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.06.2000 al 08.06.2000).

Finiment del termini: 09.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Projecte de llei d’aeroports de Catalu-
nya
Tram. 200-00013/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 09.06.2000 al 28.06.2000).

Finiment del termini: 29.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de foment de la pau
Tram. 202-00009/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en con-
sideració, en la sessió núm. 15, tinguda el dia
24.05.2000 (DSPC-P 19).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 09.06.2000 al 28.06.2000).

Finiment del termini: 29.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició de llei de modificació de
l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/
1989, del 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de
Catalunya
Tram. 202-00028/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en con-
sideració, en la sessió núm. 15, tinguda el dia
24.05.2000 (DSPC-P 19).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

3.01.02.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 09.06.2000 al 28.06.2000).

Finiment del termini: 29.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació d’una nova estació d’inspecció
tècnica de vehicles (ITV) a Sabadell
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00505/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 25.05.2000

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8016)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

De tot el text de la Proposició

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a què efectivament realitzi la projectada construcció
d’una nova ITV a Sabadell o a la seva comarca, donat
les oportunes ordres al concessionari perquè s’iniciïn
les inversions durant l’any 2000.»

Proposició no de llei sobre els habitat-
ges amb suport per a persones amb
disminució de la comarca d’Osona
Tram. 250-00517/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 25.05.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8364)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a analitzar, en el marc del III Pla d’Actuació Social, les
necessitats de serveis per a persones amb disminució a

la comarca d’Osona i donar el suport adient a aquelles
iniciatives que permetin disposar de serveis residenci-
als per a persones amb disminució.»

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un equipament assis-
tit per a persones grans a Palafrugell
(Baix Empordà) i d’adequació de l’hos-
pital geriàtric de Palafrugell
Tram. 250-00519/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
25.05.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8363)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a analitzar, en el marc del III Pla d’Actuació Social, el
cas específic dels equipaments per a gent gran a la
comarca del Baix Empordà.»

Proposició no de llei sobre l’atenció a
la infància en risc
Tram. 250-00523/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 30.05.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 8263)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a què, en el marc del futur nou model d’atenció als
menors desemparats i en el risc social i d’acord amb
les mocions 6/VI i 16/VI, aprovades pel Ple del Parla-
ment de Catalunya amb dates 15 de març de 2000 i 27
d’abril de 2000 respectivament, descentralitzi els
equips d’atenció a la infància i l’adolescència envers
els serveis socials d’atenció primària per tal d’aug-
mentar la seva capacitat d’intervenció i possibilitar
una millor detecció de les necessitats reals de la infàn-
cia i l’adolescència en risc.»
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Proposició no de llei sobre la igualtat
de les dones a Catalunya
Tram. 250-00531/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPEDH, del 23 de maig
de 2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 7283)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat

«3. Aquests criteris s’adoptaran en els casos en que la
discriminació de sexe realment existeixi i no en detri-
ment d’aplicació de les polítiques d’acció positiva i
quan les pròpies característiques de l’activitat facin
necessari restringir-la a un col·lectiu específic (accions
positives, ajuda mútua, reflexió des de la pròpia expe-
riència sobre la situació de col·lectius concrets, etc).»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8127)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament declara la necessitat que:

Els poders públics vetllin per tal que, respectant la llei
d’associació, no es discriminin, en els termes previstos
a l’article 14 de la Constitució, les persones en l’exer-
cici de les activitats associatives.»

Proposició no de llei sobre les restric-
cions anunciades per Enher en el sub-
ministrament elèctric a diversos muni-
cipis de les comarques gironines
Tram. 250-00537/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CIE, del
25.05.2000

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8124)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

De tot el text de la Proposició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a informar sobre les mesures que s’adoptaran
en relació a la sol·licitud presentada per l’empresa
FECSA-ENHER I, SA de denegació de noves altes de
subministrament elèctric a la zona de la Costa Brava»

Proposició no de llei sobre la subs-
cripció d’un conveni de cooperació
amb l’Ajuntament d’Argentona (Mares-
me) i la Cooperativa Agropecuària per
a la millora i la recuperació de la Sala
d’Argentona
Tram. 250-00541/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CARP, del 23 de maig
de 2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 7939)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a portar a terme les actuacions necessàries per facili-
tar l’adopció d’un acord entre l’Ajuntament d’Argen-
tona i la Cooperativa Agropecuària per a la millora i
recuperació de “la Sala” d’Argentona.»

Proposició no de llei sobre la regulació
i el control de l’activitat de la caça
Tram. 250-00542/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CARP, del 23 de maig
de 2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 7977)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1.- Millorar l’activitat cinegètica i transformar-la en
una activitat responsable i coparticipativa, d’acord
amb les necessitats de la societat civil catalana actual.

2.- Establir una nova reglamentació adequada a la re-
alitat actual.

3.- Modificar els Consells Territorials de Caça i el
Consell de Caça de Catalunya.»
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de conservació i res-
tauració de les barraques de vinya del
Bages per a preservar el patrimoni vi-
tícola d’aquesta comarca
Tram. 250-00546/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CARP, del 23 de maig
de 2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 7938)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a endegar
converses amb les administracions locals per tal d’es-
tablir les prioritats d’actuació per a la conservació de
les barraques de vinya de Catalunya»

Proposició no de llei sobre la celebra-
ció del Dia de les Forces Armades amb
una desfilada militar
Tram. 250-00548/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 23 de maig
de 2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 7150)

Nota: Atès que es tracta d’esmenes a una proposició no
de llei i no a una proposició de llei, cal entendre les
presentades als apartats, enlloc dels articles com diu el
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya.

A L’APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«1. El Parlament de Catalunya manifesta els seu rebuig
a la celebració del Dia de les Forces Armades a Barce-
lona i a qualsevol signe d’ostentació militar i
armamentística i s’adhereix a l’Any Internacional de la
Pau i a l’Agenda de la Haia per a la Pau i la Justícia
al Segle XXI com a referents de la no-violència activa
i com a instruments adequats per a la divulgació de
valors com la pau i la solidaritat»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat 3

«3. El Parlament de Catalunya convida a la ciutadania
a què el pròxim dia 27 de maig faci una demostració,
a través d’actes lúdics i festius, dels valors que presi-
deixen la cultura de la pau i la no-violència»

NOU APARTAT 4

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a realitzar davant el Govern de l’Estat les
gestions necessàries per tal que es compleixi el Reial
Decret 862/1997, de 6 de juny, i el Ministeri de Defensa
programi els actes del Dia de les Forces Armades, i sin-
gularment la prevista desfilada militar, com a actes de
caràcter intern»

NOU APARTAT 5

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«5. El Parlament de Catalunya convida l’Ajuntament
de Barcelona a adherir-se a la campanya “Ajunta-
ments per la Pau”, iniciada per la Fundació per la Pau,
i a comprometre’s a treballar pel compliment dels seus
objectius, especialment en tot allò referent a la
desmilitarització i desarmament del municipi, i a no
cedir les instal·lacions municipals per a actes militars
i a no autoritzar l’ús de la via pública per a parades o
desfilades militars o per al trànsit d’armes»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8045)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme les gestions oportunes davant el Govern
de l’Estat perquè es comprometi amb l’Any Internaci-
onal de la Cultura de la Pau declarat per la UNESCO
i, en conseqüència, el Dia de les Forces Armades tingui
per objectiu destacar la participació de les mateixes en
defensa de la cultura de la Pau a Europa i en el món,
celebrant un acte central que rendeixi homenatge a tots
aquells membres de les Forces Armades que participen
i han participat en missions internacionals de pau i,
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molt especialment, a aquells que han pagat amb la
seva vida aquesta participació.»

Proposició no de llei sobre el trasllat
de la central elèctrica de Sant Boi de
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00549/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 25.05.2000

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8007)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«...l’empresa Hidroelèctrica del Ribagorzana, SA.
Aquesta inclusió necessitarà d’un acord formal previ
entre les parts implicades, l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, l’empresa titular de la central FECSA-
ENHER I i el Departament d’Indústria, Comerç i Tu-
risme, que es comprometin a efectuar les accions ne-
cessàries per a facilitar la realització del projecte i el
reconeixement, pel Ministeri d’Economia, de les inver-
sions que s’efectuïn en la retribució de l’activitat de
transport d’energia elèctrica.»

Proposició no de llei sobre el respecte
al plurilingüisme en les campanyes
institucionals
Tram. 250-00557/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 23 de maig
de 2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 7284)

Nota: Atès que es tracta d’esmenes a una proposició no
de llei i no a una proposició de llei, cal entendre les
presentades als apartats, enlloc dels articles com diu el
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya.

 A l’apartat 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya reitera la Resolució 816/
V i insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions
oportunes davant el Govern de l’Estat perquè tingui
presents, en les campanyes institucionals que fa, totes
les llengües que hi són oficials, a fi que es garanteixi el

ple respecte de les diverses llengües de l’Estat espa-
nyol.»

A l’apartat 2

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tot el text de l’apartat

Proposició no de llei sobre l’ús del
correu electrònic per a demanar a di-
verses persones i institucions públi-
ques que s’adrecin a l’alcalde de Bar-
celona per a rebutjar la celebració del
Dia de les Forces Armades a Barcelo-
na
Tram. 250-00567/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 23 de maig
de 2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 7997)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi

De modificació del paràgraf 2 del text de la
Proposició

«2. Regular l’ús dels instruments de treball i dels siste-
mes d’informació per part dels funcionaris i treballa-
dors de la Generalitat de ...»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’ordenació de les estacions
d’esquí nòrdic i alpí i d’esports de
muntanya
Tram. 250-00582/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (reg. 8669).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2000 al 03.06.2000).

Finiment del termini: 05.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2000.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un museu del modernisme
Tram. 250-00586/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (reg. 8669).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2000 al 03.06.2000).

Finiment del termini: 05.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2000.

Proposició no de llei sobre el cicle for-
matiu de grau superior a l’institut d’en-
senyament secundari Ramon de la
Torre, de Torredembarra (Tarragonès)
Tram. 250-00588/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (reg. 8669).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2000 al 03.06.2000).

Finiment del termini: 05.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2000.

Proposició no de llei sobre el condici-
onament d’espais en els edificis pú-
blics per a l’alletament de nadons
Tram. 250-00595/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (reg. 8670) i
G. P. Popular (reg. 8681).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2000 al 03.06.2000).

Finiment del termini: 05.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2000.

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament d’un pla d’urgències mèdi-
ques a domicili per a malalts mentals
Tram. 250-00596/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (reg. 8669).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2000 al 03.06.2000).

Finiment del termini: 05.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2000.

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un pla de transport col·lectiu per a les
comarques del Garraf, l’Alt Penedès,
l’Anoia i el Bages
Tram. 250-00597/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: G. P. Popular (reg. 8680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2000 al 03.06.2000).

Finiment del termini: 05.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’inversions 2000-2003 per a
la millora, el condicionament i la cons-
trucció de consultoris mèdics a diver-
sos municipis de la comarca de l’Alt
Penedès
Tram. 250-00598/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: G. P. Popular (reg. 8680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2000 al 03.06.2000).

Finiment del termini: 05.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2000.
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Proposició no de llei sobre les actua-
cions de condicionament de l’Illa
d’Avall, al terme municipal de Jafre
(Baix Empordà)
Tram. 250-00602/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (reg. 8669).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2000 al 03.06.2000).

Finiment del termini: 05.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2000.

Proposició no de llei sobre la difusió
dels estudis tecnològics entre les do-
nes joves
Tram. 250-00603/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (reg. 8669).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2000 al 03.06.2000).

Finiment del termini: 05.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2000.

Proposició no de llei relativa a la inves-
tigació dels efectes de les radiacions
emeses pels terminals de telefonia
mòbil digital sobre la salut dels usua-
ris
Tram. 250-00605/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: G. P. Popular (reg. 8681).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.05.2000 al 03.06.2000).

Finiment del termini: 05.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.05.2000.

Proposició no de llei sobre el progra-
ma Life
Tram. 250-00607/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la millora
del subministrament elèctric d’Artés
(Bages)
Tram. 250-00608/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.
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Proposició no de llei sobre la contami-
nació produïda per les centrals tèrmi-
ques de carbó
Tram. 250-00609/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la inclusió
dels estanys de Can Dimoni a les re-
serves naturals del delta del Llobregat
Tram. 250-00610/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre el servei
nocturn del metro del Baix Llobregat
dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya
Tram. 250-00611/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre una dota-
ció econòmica al Consell Comarcal del
Baix Llobregat per a colònies d’estiu
Tram. 250-00612/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.
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Proposició no de llei sobre la inclusió
d’un pla especial de protecció de les
pinedes litorals en el Pla especial de
protecció dels espais naturals del del-
ta del Llobregat
Tram. 250-00613/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la revisió
del mapa educatiu de secundària a
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00615/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre el restabli-
ment del Grup de Treball de Reordena-
ció dels Peatges
Tram. 250-00617/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la connexió
de la Ronda Nord de Granollers (Vallès
Oriental) amb la xarxa de carreteres
Tram. 250-00618/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.
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Proposició no de llei sobre la millora
de la senyalització del municipi de
Santpedor (Bages)
Tram. 250-00619/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la situació
dels jutjats de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00620/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la preser-
vació de l’espai litoral Les Madri-
gueres, del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-00621/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de conservació i res-
tauració dels antics molins paperers
de la conca de Riudebitlles
Tram. 250-00622/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.
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Proposició no de llei sobre les deman-
des a la indústria tabaquera com a
compensació per la despesa sanitària
i sobre la lluita contra el tabaquisme
Tram. 250-00623/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’aplicació
dels criteris de la LOGSE pel que fa a
la matriculació dels alumnes d’educa-
ció secundària obligatòria
Tram. 250-00624/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre el Gremi
d’Hoteleria de la Vall d’Aran
Tram. 250-00625/06

Rectificació del text presentat
Reg. 8351 / Coneixement: Mesa del Parlament,
01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, comunica a la
Mesa del Parlament que ha observat una errada en la
Proposició no de llei amb núm. de tramitació 250-
00625/06.

On diu: «...presenten la següent Proposició no de llei
sobre l’establiment de convenis de trasllats per al per-
sonal laboral de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya amb altres administracions autonòmiques»

Ha de dir: «...presenten la següent Proposició no de llei
sobre el Gremi d’Hostaleria de la Vall d’Aran.»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2000

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un mapa dels festivals, els mercats i
els concerts de Catalunya
Tram. 250-00626/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’increment
dels ajuts a les famílies que tenen fills
en edat universitària i resideixen a les
comarques de l’alt Pirineu i les terres
de l’Ebre
Tram. 250-00627/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi sobre l’ús social de l’ara-
nès
Tram. 250-00628/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la inclusió
de les parelles de fet residents a Cata-
lunya en la normativa comunitària i de
l’Estat pel que fa a reagrupament fami-
liar
Tram. 250-00629/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.
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Proposició no de llei sobre el suport a
la mobilitat universitària
Tram. 250-00630/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Parc Arqueològic d’Empúries de
la zona amb restes posteriors als as-
sentaments grec i romà
Tram. 250-00631/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre el traçat de
la nova carretera entre Flaçà i Sant
Jordi Desvalls (Gironès) i del pont so-
bre el riu Ter
Tram. 250-00632/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració de la qualitat de l’aire als munici-
pis de Constantí i Perafort (Tarrago-
nès)
Tram. 250-00633/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.
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Proposició no de llei sobre la declara-
ció de l’espai de Can Dimoni del muni-
cipi de Sant Boi de Llobregat (Baix Llo-
bregat) com a reserva natural parcial
Tram. 250-00634/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures de concertació amb
el sector privat per a afavorir l’accés a
activitats i serveis culturals, esportius
i de lleure de les persones amb dismi-
nució legalment reconeguda i dels vo-
luntaris i les voluntàries que les acom-
panyen
Tram. 250-00635/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’unes normes subsidiàries de plane-
jament urbanístic per a la comarca del
Pallars Sobirà
Tram. 250-00636/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la difusió
de la relació d’expedients d’aboca-
ments industrials elaborada per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua
Tram. 250-00637/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.
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Proposició no de llei sobre l’accés als
serveis sanitaris dels usuaris de les
comarques de l’alt Pirineu
Tram. 250-00638/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre el projecte
de rehabilitació del teatre l’Artesana,
de Falset (Priorat)
Tram. 250-00639/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la conser-
vació paisatgística dels espais histò-
rics de la batalla de l’Ebre
Tram. 250-00640/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre sobre l’ela-
boració del projecte de construcció de
la ronda nord de Granollers (Vallès
Oriental), entre les carreteres C-251 i
N-152
Tram. 250-00641/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la lliure
competència en el mercat de les tele-
comunicacions
Tram. 250-00642/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



8 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 68

50

Proposició no de llei sobre la creació
d’un grup de treball sobre seguretat
viària
Tram. 250-00643/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’atenció a
les víctimes d’accidents de trànsit
Tram. 250-00644/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la promo-
ció de la seguretat viària
Tram. 250-00645/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’adaptació
dels vehicles amb vista al consum de
gasolina sense plom
Tram. 250-00646/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi geotècnic i geològic per a
determinar l’estat actual de la zona de
la bassa de Capellades (Anoia)
Tram. 250-00647/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.
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Proposició no de llei sobre el projecte
de transvasament d’aigua del riu Ter a
l’aqüífer del Ridaura
Tram. 250-00648/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’increment
de les dotacions destinades a la Unió
de Consells Esportius de Catalunya
Tram. 250-00649/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre el paga-
ment de les despeses del peatge de
les autopistes de les ambulàncies
Tram. 250-00650/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de les cartes del ciutadà correspo-
nents a cada servei públic
Tram. 250-00651/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació de l’institut d’ensenya-
ment secundari de Tremp (Pallars Jus-
sà)
Tram. 250-00652/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.
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Proposició no de llei sobre la protec-
ció del patrimoni modernista d’Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00653/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la moder-
nització i la millora de l’eix Diagonal
Tram. 250-00654/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la deroga-
ció del Reial decret 69/2000, del 21 de
gener, relatiu a l’ingrés als centres uni-
versitaris
Tram. 250-00655/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del túnel d’Horta i la millora del
transport públic
Tram. 250-00656/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre el desple-
gament de les instal·lacions d’antenes
de telefonia mòbil
Tram. 250-00657/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 68 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 de juny de 2000

53

Proposició no de llei sobre el desple-
gament del Decret 95/2000, pel qual
s’estableixen les normes sanitàries
aplicables a les piscines d’ús públic
Tram. 250-00658/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre els crèdits
per a sufragar l’increment de cost dels
triennis del personal universitari
Tram. 250-00659/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’estructu-
ra d’edats del professorat universitari
i el recanvi generacional
Tram. 250-00660/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de convenis de trasllats per al
personal laboral de l’Administració de
la Generalitat amb altres administra-
cions autonòmiques
Tram. 250-00661/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).
Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’aportació econòmica per a la res-
tauració del Teatre l’Artesana, de Fal-
set (Priorat)
Tram. 250-00662/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).
Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.
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Proposició no de llei sobre el desple-
gament d’infraestructures de teleco-
municacions per a connexions de ban-
da ampla a totes les capitals de comar-
ca
Tram. 250-00663/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2000 al 17.06.2000).

Finiment del termini: 19.06.2000, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de la creació plàstica en l’1% cultu-
ral
Tram. 250-00664/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la
participació de la creació plàstica en l’1% cultural.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’anomenat 1% cultural significa, a la pràctica, una
aportació significativa en les inversions de les adminis-
tracions públiques de Catalunya pel que fa al patrimo-
ni cultural. Aquest, el patrimoni cultural, té, en el con-
text contemporani, vessants i perspectives distintes, que
no poden centrar-se només en el patrimoni arqueològic
i l’històric, sinó que també ha de tenir en compte la
creació d’un patrimoni artístic contemporani. Per això,
sembla positiu - i incentivador del conjunt de la inver-
sió pública en la creació d’aquest patrimoni artístic
contemporani - que, en el context de l’anunciada rees-

tructuració de l’1% cultural, s’hi inclogui un percentat-
ge significatiu dedicat a la creació plàstica.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, en el context de la reestructuració que hi pre-
veu, a incloure la consolidació i creació del patrimoni
artístic contemporani en les inversions públiques realit-
zades a través de l’anomenat 1% cultural.»

Palau del Parlament, 19 de maig de 2000

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera B-124 entre Calders
(Bages) i Sant Llorenç Savall (Vallès
Occidental)
Tram. 250-00665/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, Joan
Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la
millora de la carretera b-124 entre Calders i Sant
Llorenç Savall.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La carretera B-124 entre Calders i Sant Llorenç Savall
ha estat tradicionalment afectada per esfondraments i,
per tant aquesta situació ha causat un greu perjudici per
les vides quotidianes dels habitants i de la vida econò-
mica i social de Calders, Monistrol de Calders entre
d’altres municipis de la zona.

Des de fa anys doncs les condicions d’aquesta carretera
presenten un estat força lamentable, malgrat que ja al
1996 (1-3-96) amb resposta parlamentària se’ns deia
que les obres de millora del tram de la carretera B-124
de Calders a Sant Llorenç Savall no estaven previstes a
curt termini, i en qualsevol cas només estaven previs-
tes actuacions de conservació i manteniment dels ele-
ments de seguretat viària. A l’any 2000 però, la situa-
ció s’ha agreujat i, per tant, és fa molt necessària una
actuació més decidida en aquest tram.

És per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Arranjament dels talussos perillosos per tal d’evitar
esllavissades en el km. 34.326 i km. 35.557 entre Cal-
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ders i Monistrol de Calders durant el transcurs de l’any
2000.

2. Construcció d’una cuneta de formigó a banda i ban-
da de carretera tal com es va realitzar al mateix tram
entre Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall en
aquesta mateixa carretera.

3. Arranjament de revolts perillosos en la carretera B-
124 de Calders a Sant Llorenç Savall.

4. Millora del ferm de la carretera B-124 de Calders
fins a Sant Llorenç Savall.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2000

Josep Huguet i Biosca Joan Ridao i Martin
Portaveu

Proposició no de llei sobre l’execució
del projecte de regadiu del canal de les
Garrigues Baixes, a les comarques del
Segrià i les Garrigues
Tram. 250-00666/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, Jordi
Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre l’exe-
cució del projecte de regadiu de les «Garrigues Bai-
xes», a les comarques del Segrià i Les Garrigues.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El projecte de canal de les Garrigues Baixes, 1r. tram
entre el Canal d’Urgell i el Riu Set, va ser redactat l’any
1991 per la Direcció General d’Obres Hidràuliques del
Departament de Política Territorial. La totalitat
d’aquest projecte afecta els termes municipals d’
Aitona, Albatarrech, Aspa, Alcanó, Alfés, Artesa de
Lleida, Lleida, Montoliu, Puigverd de Lleida, Sarroca,
Sudanell, Torrebesses, Torres de Segre i Sunyer,
pertanyents a les comarques del Segrià i Les Garrigues.

El projecte de regadiu «Garrigues Baixes», tot i tenir
uns antecedents força més llunyans, es va reprendre
amb força als anys vuitanta. El 1988 es va fer la prime-
ra distribució del rec per parcel·les. L’any 1989 es van
signar les actes prèvies i es van realitzar els pagaments
en concepte d’expropiacions dels terrenys. El 1991, el
Govern de la Generalitat va donar llum verda a l’exe-
cució del primer tram, entre Puigverd de Lleida i el Riu
Set. Aquest projecte de regadiu, que gaudeix d’una
concessió de vuit metres cúbics d’aigua per segons del
riu Segre i ha de permetre posar en regadiu 15.000 hec-
tàrees, està pressupostat en uns 20.000 milions de pes-
setes. El corresponent projecte de construcció i el con-

veni de finançament va ser aprovat pel Govern de la
Generalitat i ratificat el 26 de novembre de 1991 per
l’Assemblea de la Comunitat de Regants del Canal
Garrigues Baixes.

Tot i que el Govern de la Generalitat ja ha invertit 1.800
milions de pessetes en concepte de projectes, expropi-
acions i revestiment del Canal d’Urgell, aquest projecte
es troba actualment totalment aturat i no ha comptat
amb cap dotació pressupostària al llarg dels darrers
exercicis.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure dins els pressupostos per a l’any
2001 les obres d’execució del primer tram del Projec-
te de Regadiu del Canal de Les Garrigues Baixes, en-
tre el Canal d’Urgell i el Riu Set, i a presentar abans de
sis mesos un calendari.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2000

Josep Huguet i Biosca Jordi Ausàs i Coll
Portaveu

Proposició no de llei sobre la formació
del professorat i la seva planificació
descentralitzada
Tram. 250-00667/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Josep Huguet i Biosca,
Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la for-
mació del professorat i la seva planificació descentra-
litzada.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Formació Permanent del professorat depenent del
Departament d’Ensenyament, parteix d’un model cla-
rament centralitzat, allunyat de la realitat territorial de
Catalunya, on l’equip formador no es desplaça pel con-
junt del país i l’organització, lloc i horaris dels cursos
de reciclatge continuat no tenen en compte els criteris
de llunyania.

L’actual Pla de Formació posa de manifest la discrimi-
nació que pateixen els docents de moltes zones del país,
i de manera molt especial és des de les comarques de
l’alt Pirineu, que volen seguir cursos de formació per-
manent i que no poden compatibilitzar-los amb l’horari
del centre educatiu al qual pertanyen i que suporten a
més un greuge econòmic respecte als d’altres zones.

És per aquests motius que es presenta la següent:
3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



8 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 68

56

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a modificar els actuals criteris existents a l’ho-
ra de planificar els cursos de reciclatge i la formació
permanent del professorat depenent del Departament
d’Ensenyament, amb l’objectiu de superar les contra-
rietats geogràfiques i garantir la igualtat d’oportunitats,
sigui quin sigui el lloc de residència dels docents.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2000

Jordi Ausàs i Coll Josep Huguet i Biosca

Portaveu

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi científic relatiu a les conse-
qüències de les radiacions dels diver-
sos serveis de telefonia mòbil sobre la
salut de les persones i el medi ambient
Tram. 250-00668/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 8344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu adjunta, i Ricard
Fernández Deu, diputat, conjuntament i en representa-
ció del Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Donada la creixent preocupació social pel que fa a la
proliferació d’instal·lacions de telefonia mòbil i els
efectes que sobre la salut de les persones i el medi
ambient puguin tenir tant els equips emissors com les
terminals, i per tal de conèixer amb la màxima profun-
ditat possible les conseqüències que de les emissions
radioelèctriques se’n derivin, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
encarregar al Laboratori General d’Assaigs i Investiga-
cions, depenent del Departament d’Indústria, Comerç
i Turisme de la Generalitat de Catalunya, un estudi ci-
entífic de la màxima amplitud possible, que vingui a
establir els efectes que sobre la salut de les persones i
el medi ambient en general, poden derivar-se de les
radiacions tant de les antenes emissores com dels termi-
nals que utilitzen els diversos serveis de telefonia mò-
bil.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2000

M. Dolors Nadal i Aymerich Ricard Fernández Deu

Proposició no de llei sobre l’accés a la
universitat de les persones més grans
de vint-i-cinc anys
Tram. 250-00669/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre l’ac-
cés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El real Decret 69/2000, de 21 de gener, pel que es re-
gulen els procediments de selecció per a l’ingrés a la
Universitat, en el seu article 19, fent esment a les pla-
ces reservades a majors de 25 anys, assenyala el se-
güent:

«Para los estudiantes mayores de veinticinco años que
hayan superado las pruebas de acceso a la universidad
previstas en el artículo 53.5 de la Ley Orgánica 1/1990
(LOGSE), se reservarán plazas en número no inferior
al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.»

Aquesta restricció va contra el dret a l’educació,
refrendat per diversos articles de la Constitució, les re-
solucions aprovades a la Conferència Internacional de
Formació de Persones Adultes de la UNESCO (Ham-
burg, 1997) i la Llei de Formació d’Adults de Catalu-
nya, que assenyala que els poders públics han d’aten-
dre i promoure la formació permanent de les persones
adultes, com a garantia del dret a la igualtat. La nega-
tivitat de la restricció emanada del Real Decreto 69/
2000 es veu accentuada en anar dirigida a persones
majors de 25 anys que aspiren a una millora en la seva
educació i formació laboral i que, amb l’actual sistema
d’accés, disposen ja d’unes fórmules poc clares i trans-
parents -des de la manca de temari concret fins a la
manca de criteris d’avaluació fets públics amb anteri-
oritat a la realització de la prova i la participació en el
procés d’alguns centres privats amb mètodes més lucra-
tius que formatius.

És per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. En la mesura que ho permetin les seves competènci-
es, promoure un procés d’accés a la Universitat per a
persones més grans de 25 anys que no sigui restrictiu i
es fonamenti en unes convocatòries públiques que con-
tinguin el temari de les proves i els seus criteris d’ava-
luació.
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2. En qualsevol cas, promoure davant el Govern de
l’Estat la modificació del Real Decreto 69/2000, de 21
de gener, en el sentit de suprimir l’actual restricció en
l’accés a la Universitat per a persones més grans de 25
anys.»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2000

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre el projecte
de millora de l’escola Les Ferreries, de
Palafolls (Maresme) i la construcció
d’un nou centre d’ensenyament en
aquesta població
Tram. 250-00670/06

Presentació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Popular
Reg. 8377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Montserrat i Culleré, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez, M. Àngels Esteller Ruedas, Francesc
Vendrell i Bayona i Carina Mejías Sánchez, diputats del
Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la cambra, presenten la següent Proposició no de
llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’escola Les Ferreries de Palafolls va ser inaugurada el
dia 7 de setembre de 1998, donant fi a un seguit de
precarietats i reivindicacions de pares, alumnes i mes-
tres, que van lluitar perquè aquella antiga escola fosca,
petita i deplorable es convertís en una instal·lació més
gran i desapareguessin definitivament els seus
barracons.

L’Ajuntament de Palafolls, responsable de la construc-
ció de la instal·lació, davant la passivitat de la Genera-
litat, que no tenia previst fer cap escola per a Palafolls
fins aquest any, va decidir construir la instal·lació pel
seu compte.

Actualment, quan falta poc perquè l’escola compleixi
el seu segon aniversari, l’espai resulta insuficient i la
llista de matriculacions arribarà als 470 alumnes el pro-
per mes de setembre, conseqüència del creixement ur-
banístic que està patint la zona.

Davant aquesta situació, el Ple de l’Ajuntament de
Palafolls ha aprovat una Moció per tal d’encarregar,
amb caràcter d’urgència, la redacció del projecte per a
construir quatre aules noves al pati de l’escola com a
única mesura per evitar que s’hi posin barracons, fet
que suposaria una despesa de 25 milions de pessetes.

Mentre, el Departament d’Ensenyament, que ha co-
mençat a pagar els 300 milions que va costar la cons-

trucció de la nova escola, es desentén de qualsevol al-
ternativa que no sigui la de posar barracons i anuncia
que no descarta fer, a llarg termini, el segon centre,
motiu pel qual es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar un projecte de construcció de quatre aules
noves i lavabos al pati de l’escola Les Ferreries de
Palafolls per tal de donar solució al problema de man-
ca d’espai, mentre no tingui lloc la construcció d’un
nou centre d’ensenyament a aquest municipi.

2. Incloure, en els Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2001, una partida per a la cons-
trucció d’un nou centre d’ensenyament al municipi de
Palafolls.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2000

M. Dolors Montserrat i Culleré, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez, M. Àngels Esteller Ruedas, Francesc
Vendrell i Bayona, Carina Mejías Sánchez

Proposició no de llei sobre la millora
de les infraestructures dels bombers
de Moià (Bages)
Tram. 250-00671/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la
millora de les infraestructures dels bombers de Moià
(Bages).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Moià hi ha ubicada una dotació de bombers de la
Generalitat, que tenen el Moianès i rodalies com la seva
principal àrea d’actuació. Des de fa temps els bombers
han manifestat la seva preocupació pel deteriorament
de part de les eines de treball. En concret, la situació de
molt hidrants de Moià –boques d’aigua que s’utilitzen
per reomplir els camions de bombers o endollar les
manegues -, segons l’informe dels mateixos bombers
del municipi, es troben en una circumstàncies molt
deteriorades des de 1997, on ja van fer evident aques-
ta mancança davant el propi Consistori municipal.

Al febrer del 2000, els bombers van tornar a reclamar
solucions davant el deteriorament dels hidrants, ja que,
des del 1997 que s’havia donat el primer toc d’alerta no
hi ha hagut cap mena d’inversió per aquest concepte.

Alguns d’aquests hidrants no funcionen, a d’altres no
s’hi poden empalmar les mànegues, altres perden ai-
gua, en algun casos hi manquen parts essencials com la
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tapa que els cobreix... Són doncs situacions de pre-
carietat que fan difícils de suportar-se més temps. Per
altra banda, segons informe dels mateixos bombers de
Moià, també caldria de manera prioritària l’ampliació
del nombre d’hidrants que hi ha al municipi, ja que
amb els actuals se’n troben a faltar.

Tenint en compte que la bona actuació dels bombers en
bona mesura bé determinada per tenir els mitjans ade-
quats per desenvolupar amb eficàcia la seva feina, pen-
sem que és del tot necessària una inversió per aquests
concepte a Moià.

És per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Arranjament de tots els hidrants en mal estat del
municipi de Moià abans d’acabar l’any 2000.

2) Dotació econòmica en els propers pressupostos de la
Generalitat per a la ampliació d’hidrants a Moià.»

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre les obres
escolars
Tram. 250-00672/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre les
obres escolars.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de l’inici de l’aplicació a Catalunya del nou siste-
ma educatiu promulgat per la LOGSE i, en especial,
des de l’aplicació del Mapa Escolar i els plans
plurianuals de construccions escolars, la Generalitat de
Catalunya ha promogut, a través del Departament
d’Ensenyament, l’empresa pública GISA o en conveni
amb les corporacions locals, un bon nombre de cons-
truccions escolars. La diversitat del procediment esco-
llit per a aprovar els projectes, executar les obres i fi-
nançar-ne el cost ha produït que, des de l’obligada tasca
de control parlamentari del Govern, sigui difícil d’es-
tablir la realitat de cada obra pel que fa a l’estat de la
seva execució i, especialment, del seu finançament,
arribant al punt que, en els Pressupostos de la Genera-
litat per al 2000, hi constin inversions d’obres ja realit-
zades i no hi constin, en canvi, obres que s’han iniciat
o són a punt d’iniciar-se.

Aquesta situació ha creat un estat de confusió que, fins
i tot, fa que els Grups Parlamentaris rebin peticions
d’actuació parlamentària que són difícils de concretar
per la manca d’informació real de l’estat de finança-
ment o de la previsió de la seva execució

En aquest sentit, sembla adient de conèixer la situació
actual de les obres escolars, en tots els aspectes esmen-
tats, coneixement que també seria positiu per a les ad-
ministracions locals implicades i tota la comunitat edu-
cativa.

És per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, en el termini de tres mesos, un
informe pormenoritzat sobre totes les noves construc-
cions, ampliacions, rehabilitacions i reformes efectua-
des a partir de l’aprovació del Mapa Escolar de Catalu-
nya i les partides pressupostàries mitjançant les quals
s’han finançat, així com de totes les noves construcci-
ons, ampliacions, rehabilitacions i reformes que es tro-
ben en procés de projecte o execució o es preveuen
d’assumir, les previsions d’inici i finalització d’aques-
tes obres i el seu finançament.»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2000

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la bibliote-
ca pública de Tarragona
Tram. 250-00673/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 8384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, Joan Surroca i Sens, Martí
Carnicer i Vidal, Núria Segú i Ferré, Antoni Sabaté i
Ibarz i Josep M. Simó Huguet, diputades i diputats del
Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de Llei.

Actualment, existeix una indefinició sobre el radi d’ac-
ció i les funcions de la Biblioteca Pública de Tarrago-
na. A la Llei del Sistema bibliotecari de Catalunya
(1993), únicament es parla de la possibilitat que pugui
realitzar funcions de central urbana, però la Biblioteca
continua atenent tots els usuaris de l’àmbit de la demar-
cació de Tarragona que arriben directament o que sol·-
liciten préstecs mitjançant els serveis virtuals i continua
sent la dipositària del Dipòsit Legal de la província i en
conseqüència, té la obligació de processar tècnicament
aquest fons i posar-ho a disposició dels usuaris. Així,
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tots els serveis d’informació local desenvolupats són
forçosament d’àmbit supracomarcal.

A més, el fons més pròpiament d’investigació com el
fons patrimonial i les col·leccions especials originen
unes consultes i uns serveis molt més especialitzats que
els propis d’una biblioteca pública.

En no tenir-se en compte les regions en l’organització
territorial de Catalunya, aquestes biblioteques (abans
denominades provincials) queden atrapades en la con-
tradicció de fer realment una funció i donar uns serveis
que en realitat són superiors als que la Llei del Sistema
Bibliotecari de Catalunya ens adjudica en teoria, provo-
cant que els recursos destinats a aquestes biblioteques
siguin completament insuficients per atendre la realitat
del dia a dia.

Al llarg d’aquests 10 anys s’han iniciat i s’atenen actu-
alment, un bon nombre de serveis que la Biblioteca
Pública de Tarragona no donava al 1989 en la seva co-
bertura: serveis virtuals per Internet, base de dades de
premsa local i comarcal, programa de formació d’usu-
aris (atenció de 4.400 escolars cada any), accés gratu-
ït a Internet (utilitzat per més de 50.000 persones a
l’any), consulta gratuïta de bases de dades a la biblio-
teca, programa de préstecs assistencials i institucionals,
etc.

La Biblioteca Pública de Tarragona atén directament els
115.000 habitants de la ciutat i indirectament els més
de 450.000 residents a les comarques tarragonines.

Segons la base de dades de lectors del servei de préstec,
dels 30.755 lectors donats d’alta, 23.780 són residents
a la ciutat (un 77,45%) i 6.975 ho són a comarques (un
22,6%). Considerant que el 22,6% són lectors amb tar-
getes de préstec que han utilitzat aquest servei en els
darrers anys, aquests serveis de la Biblioteca que no
necessiten de la targeta de lector servei d’accés a
Internet, consulta de llibres a sala, fons patrimonial i
d’investigació, consultes a bases de dades, a butlletins
oficials, etc.

Atesa la importància del Patrimoni Bibliogràfic que
conserva la Biblioteca, considerada en aquest camp
com una de les més importants de l’Estat, la Bibliote-
ca atén consultes i informació arribades de tot arreu,
tant a nivell nacional, estatal o internacional i manté
relacions i dóna servei a centres d’investigació, univer-
sitats, centres d’estudi locals, investigadors, es fa im-
prescindible ampliar els recursos humans. Ja que
aquests serveis impliquen un nivell d’especialització
completament diferenciat dels serveis propis de bibli-
oteca pública i s’han de tenir en compte al moment de
fer l’estimació del personal necessari, la distribució de
la plantilla (necessitat de més tècnics), la configuració
dels serveis que presta la Biblioteca i en l’avaluació
dels costos i pressupostos del centre.

Actualment, aquesta doble funció de la Biblioteca (Bi-
blioteca Pública i Biblioteca Patrimonial) no està con-
siderada en cap moment el que produeix un estran-
gulament en els serveis i una manca de personal i pres-
supostos adients per atendre les demandes dels usuaris.

Les insuficiències en matèria bibliotecària a la ciutat de
Tarragona, més quan un altre servei ha estat clausurat,

així com el fet que la plantilla actual compta amb 18
persones que atenen 148.000 préstecs a domicili i
282.320 usuaris, fa palesa la necessitat d’incrementar la
plantilla per atendre correctament els serveis actuals i
poder obrir continuadament de 10 a 20 hores.

És per tot això que les diputades i els diputats sotasig-
nats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

– Augmentar el personal i els recursos de la Biblioteca
Pública de Tarragona per poder prestar un servei òptim
als ciutadans.»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2000

Montserrat Duch i Plana, Joan Surroca i Sens, Martí
Carnicer i Vidal, Núria Segú i Ferré, Antoni Sabaté i
Ibarz, Josep M. Simó i Huguet

Proposició no de llei sobre la procla-
mació del poeta Miquel Martí i Pol com
a candidat de la literatura catalana al
premi Nobel
Tram. 250-00674/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 01.06.2000.

Tramitació pel procediment d’urgència i
termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: tots els grups parlamentaris (reg. 8926)
Termini: 4 dies hàbils (del 09.06.2000 al 13.06.2000).
Finiment del termini: 14.06.2000, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessions de l’01 i
06.06.2000.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació del projecte de llei de seguretat
de Catalunya
Tram. 250-00675/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 8416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
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preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La protecció i la garantia de la seguretat dels ciutadans,
un dret fonamental que recull la Constitució, és exigi-
ble als poders públics i, per tant, correspon a la Gene-
ralitat de Catalunya, en el marc de les seves competèn-
cies, la garantia de la seguretat pública a Catalunya.

El dia 28 de maig de 1998, el Ple del Parlament de
Catalunya va aprovar la Moció 110/V, sobre la política
relativa a la seguretat pública a Catalunya, en la qual
s’instava el Govern a iniciar els estudis i els treballs per
a l’elaboració d’un projecte de llei de seguretat públi-
ca de Catalunya.

Atès que a hores d’ara el Govern encara no ha fet efec-
tiu el mandat del Parlament, ni ha endegat converses
amb els partits polítics amb representació parlamentà-
ria per tal de consensuar la futura llei de seguretat de
Catalunya, el Grup Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar el projecte de llei de seguretat de
Catalunya abans del primer de gener de l’any 2001.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre la propos-
ta de modificació dels currículums de
primària, secundària obligatòria i bat-
xillerat
Tram. 250-00676/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 8417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Assumpta Baig i Torras, Flora Vilalta i Sospedra,
Montserrat Duch i Plana, Josep Casajuana i Plade-
llorens i Martí Sans i Pairutó, diputades i diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva trami-
tació davant el Ple, la següent Proposició no de Llei.

La societat i el món productiu té darrerament un procés
de transformació tan ràpid que ens obliga a actualitzar
constantment els objectius, continguts i organització
del Sistema Educatiu.

Avui, 10 anys després d’aprovada la LOGSE, tenim
suficients experiències, i alguns indicadors d’avaluació,
que ens ajudaran en la reflexió pràctica i tècnica per
modelar i adequar els currículums per tal d’avançar
vers els objectius contemplats en la llei.

És per això que els diputats i diputades sotasignats pre-
senten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Iniciar, en el marc de la Conferència Nacional
d’Educació, una reflexió debat i proposta de modifica-
ció dels actuals currículums de primària, secundària
obligatòria i de batxillerat, escoltant les experiències
dels professionals i estudiant els resultats de l’avalua-
ció.

2. Obrir un debat per trobar el just equilibri dels sabers
humanístics en l’organització del currículum, tan pels
que estudien humanitats com ciències experimentals i
noves tecnologies.

3. Fer un seguiment i avaluació rigorosa, en períodes de
cinc anys, per anar adaptant els currículums a les neces-
sitats de la societat.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2000

M. Assumpta Baig i Torras, Flora Vilalta i Sospedra,
Montserrat Duch i Plana, Josep Casajuana i Plade-
llorens, Martí Sans i Pairutó

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de la LOGSE a Catalunya
Tram. 250-00677/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 8418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Assumpta Baig i Torras, Flora Vilalta i Sospedra,
Montserrat Duch i Plana, Josep Casajuana i Pladello-
rens i Martí Sans i Pairutó, diputades i diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva trami-
tació davant el Ple, la següent Proposició no de Llei.

Després d’escoltar durant varis anys que era necessari
avaluar la Reforma abans de modificar-la.

Després de voler convencen’s que res es podia canviar
perquè a Catalunya aplicàvem la LOGSE.

Aquests dies comprovem, segons la premsa, que amb
una circular per al proper curs es pot modificar la Re-
forma o Aplicació de la LOGSE que en tantes ocasions
havíem sol·licitat.

El Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi
hauria promogut aquest debat en la Conferència Naci-
onal d’Educació per escoltar i conèixer les valoracions
de les experiències d’aquells que l’han portat a terme
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en les aules, però com a programa alternatiu presentem
també la nostra proposta.

És per això que els diputats i diputades sotasignats pre-
senten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Modificar els decrets del Govern català que establei-
xen el disseny curricular de l’ESO, simplificant el mo-
del organitzatiu actual, que a la pràctica cada vegada
s’allunya més dels principis que inspiraren el model
català.

2. Suprimir l’obligatorietat dels crèdits trimestrals que,
tal com s’han anat aplicant per indicació del Departa-
ment d’Ensenyament, provoquen discontinuïtats, incre-
menten el nombre de professors per grup i dificulten, a
la pràctica, l’acció tutorial.

3. Definir un nou model compatible amb l’autonomia
dels centres i que permeti l’existència de projectes sin-
gulars o experimentals que, amb el suport de l’Admi-
nistració Educativa, apliquin altres models d’organitza-
ció curricular.

4. Establir un consens ampli per definir els objectius
mínims de l’ensenyament obligatori que permeti desen-
volupar les capacitats d’aprenentatge, comunicació i
expressió, Per assolir aquests objectius s’ha de tenir en
compte la singularitat diversa del seu alumnat (intel·-
lectual, social, cultural, de motivacions i interessos.

5. Potenciar el coordinador pedagògic per a planificar
i desenvolupar els programes de diversificació
curricular, dotant els centres dels recursos personals i
materials necessaris per atendre la diversitat dels alum-
nes.

6. Garantir que tots els centres d’Educació Secundària
comptin amb un psicopedagog, amb unes funcions ben
definides, i garantir la col·laboració amb els EAP i amb
el òrgans de decisió dels centres docents.

7. Promoure on sigui necessari, i en el moment adequat,
el desenvolupament de programes de diversificació
curricular, amb recursos humans i materials suficients,
per a l’atenció específica al retard en l’aprenentatge i a
la desmotivació. Tots els itineraris i programes de diver-
sificació de l’ESO es dirigiran a la consecució dels
objectius generals de l’educació bàsica sense excloure
en principi cap opció educativa posterior.

8. Realitzar un programa específic a l’ESO, que orienti
a l’alumnat per a la seva formació de futur amb conei-
xement de qualsevol camí per retornar al sistema edu-
catiu.

9. Dotar als centres d’Educació Secundària dels recur-
sos necessaris per atendre adequadament l’escolaritza-
ció general dels alumnes fins als 16 anys. Entre aquests
recursos s’ha de destacar l’increment i qualificació del
professorat i altres professionals no docents, l’adequa-

ció de les instal·lacions i dels equipaments i l’increment
de les assignacions econòmiques per a despeses de fun-
cionament.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2000

M. Assumpta Baig i Torras, Flora Vilalta i Sospedra,
Montserrat Duch i Plana, Josep Casajuana i Pladello-
rens, Martí Sans i Pairutó

Proposició no de llei sobre la bibliote-
ca pública de Girona
Tram. 250-00678/06

Presentació: Sr. Joan Surroca i Sens, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 8419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana, Manel
Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega i Martí Sans i
Pairutó, diputades i diputats del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten per a la seva tramitació, la següent Pro-
posició no de Llei.

Actualment existeix una indefinició sobre el radi d’ac-
ció i les funcions de la Biblioteca Pública de Girona. A
la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya (1993),
únicament es parla de la possibilitat que pugui realitzar
funcions de central urbana, però la Biblioteca continua
atenent tots els usuaris de l’àmbit de la demarcació de
Girona que arriben directament o que sol·liciten prés-
tecs mitjançant els serveis virtuals i continua sent la
dipositària del Dipòsit Legal de la província i en con-
seqüència, té l’obligació de processar tècnicament
aquest fons i posar-ho a disposició dels usuaris. Així,
tots els serveis d’informació local desenvolupats són
forçosament d’àmbit supracomarcal.

A més, el fons més pròpiament d’investigació com el
fons patrimonial i les col·leccions especials originen
unes consultes i uns serveis molt més especialitzats que
els propis d’una biblioteca pública. En no tenir-se en
compte les regions en l’organització territorial de Ca-
talunya, aquesta biblioteca (abans denominada provin-
cial) queda atrapada en la contradicció de fer realment
una funció i donar uns serveis que en realitat són supe-
riors als que la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalu-
nya adjudica en teoria, provocant que els recursos
destinats a aquesta biblioteca siguin completament in-
suficients per atendre la realitat del dia a dia.

Al llarg dels darrers 10 anys s’han iniciat i s’atenen
actualment un bon nombre de serveis que la Bibliote-
ca Pública de Girona no donava abans de l’any 1991
(consulta gratuïta de bases de dades a la biblioteca, pro-
grama de préstecs assistencials i institucionals, etc.). La
Biblioteca Pública de Girona atén directament prop de
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80.000 habitants de la ciutat i indirectament els restants
500.000 residents a les comarques gironines. Segons la
base de dades de lectors del servei de préstec, dels
16.444 lectors donats d’alta, el 50% són residents a la
ciutat i el 50% ho són a comarques.

Atesa la importància del Patrimoni Bibliogràfic que
conserva la Biblioteca considerada en aquest camp com
una de les més importants de l’Estat, la Biblioteca atén
consultes i informació arribades de tot arreu, tant a ni-
vell nacional, estatal o internacional i manté relacions
i dóna servei a centres d’investigació, universitats, cen-
tres d’estudi locals, investigadors, etc.

Aquests serveis impliquen un nivell d’especialització
completament diferenciat dels serveis propis de bibli-
oteca pública i s’han de tenir en compte al moment de
fer l’estimació del personal necessari, la distribució de
la plantilla (necessitat de més tècnics), la configuració
dels serveis que presta la Biblioteca i en l’avaluació
dels costos i pressupostos del centre.

Actualment aquesta doble funció de la Biblioteca (Bi-
blioteca Pública i Biblioteca Patrimonial) no està con-
siderada en cap moment el que produeix un estran-
gulament en els serveis i una manca crònica de perso-
nal i pressupostos adients per atendre les demandes dels
usuaris.

Les insuficiències en matèria bibliotecària a la ciutat de
Girona, així com el fet que la plantilla actual compta
amb 12 persones que atenen 49.217 préstecs a domicili
(s’han multiplicat per quatre en els darrers 10 anys i els
han d’atendre els mateixos treballadors) i 205.037 usu-
aris anuals (més de 600.000 consultes) fa palesa la ne-
cessitat d’incrementar el personal per atendre correcta-
ment els serveis actuals i poder oferir un horari adequat
a les necessitats.

És per tot això que les diputades i els diputats sotasig-
nats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a augmentar el personal i els recursos de la Biblioteca
Pública de Girona per poder prestar un servei òptim als
ciutadans.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2000

Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana, Manel
Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Martí Sans i
Pairutó

Proposició no de llei sobre la política
de concessió de beques i d’ajuts als
estudiants
Tram. 250-00679/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 8420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, Pilar Díaz i Romero, M. As-
sumpta Baig i Torras, Juan Manuel Jaime i Ortea, Marc
López i Plana, diputades i diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de Llei
sobre la política universitària de beques i ajuts a l’estu-
di.

Als països de la Unió Europea existeixen polítiques de
beques molt diverses, en molts casos combinades amb
polítiques de préstecs. Mentre que als països escandi-
naus el 75% dels estudiants reben algun tipus d’ajut
financer, als mediterranis és molt inferior tot i que hi ha
relació directa amb la tipologia de taxes de matrícula.

A Espanya, diversos estudis a partir de les enquestes de
pressupostos familiars, sembla que la combinació de
criteris econòmics i acadèmics, juntament amb frau fis-
cal donen per resultat un sistema de beques insuficient
i no sempre progressiu en relació al foment de la igual-
tat d’oportunitats.

Tot i que el 23 de setembre de 1998 la Comissió Mix-
ta de Transferències Administració de l’Estat-Genera-
litat de Catalunya va acordar el traspàs de les beques
universitàries aquesta competència no ha estat efectiva-
ment assumida.

El procés de transferències a les CC.AA. de la política
de beques ha de permetre modificar els programes per
tal de revisar alguns dels criteris acadèmics en la obten-
ció de beques i ajuts per tal de donar la mateixa opor-
tunitat a persones de diferent condició socioeconòmi-
ca.

Una limitació molt important són, pel que fa a l’import
dels ajuts, el canvi de residència suposa un molt redu-
ït import que impedeix exercir el dret d’elecció de cen-
tre, i l’ajut compensatori que en aquest cas no cobreix
ni el 50% del cost d’oportunitat d’estudiar.

És per tot això que les diputades i els diputats sotasig-
nats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
3.10.25.
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1. Avançar en l’efectiva transferència de la gestió de les
beques i els ajuts als estudiants de l’Estat a la Genera-
litat, efectiva per al curs 2000-2001.

2. Impulsar la regulació de la política catalana de be-
ques i ajuts a l’estudi amb participació parlamentària.

3. Endegar un programa experimental de préstecs-ren-
da als estudiants.

4. Presentar un Projecte de Llei de creació de l’Agèn-
cia Catalana de Beques Universitàries a la Recerca en
el proper període de sessions.»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2000

Montserrat Duch i Plana, Pilar Díaz Romero, M. As-
sumpta Baig i Torras, Juan Manuel Jaime Ortea, Marc
López i Plana

Proposició no de llei sobre els projec-
tes d’aprenentatge productiu
Tram. 250-00680/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo
Labandera Ganachipi, juntament amb
cinc altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 8421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, M. Assumpta Baig i
Torras, Martí Sans i Pairutó, Montserrat Duch i Plana,
Flora Vilalta i Sospedra i Josep M. Rañé i Blasco, dipu-
tats i diputades del Grup Parlamentari Socialistes-Ciu-
tadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten
per a la seva tramitació, la següent Proposició no de
Llei.

L’evolució de la pràctica escolar i pedagògica, durant
els darrers anys, ha validat les experiències que, basa-
des en la metodologia de l’aprenentatge productiu, es-
tan donant bona resposta a les demandes del mercat
laboral, corregint dèficits del sistema escolar, impulsant
la formació de nou itineraris professionals i escolars
més propers a les formes de viure de la societat i ofe-
rint noves oportunitats de coneixement i d’inserció so-
cial, cultural i laboral a moltes persones.

L’aprenentatge productiu comença a adquirir carta de
ciutadania a partir de múltiples experiències educatives
arreu d’Europa i dels EE.UU. Als EE.UU. fa més de
quaranta anys que el disseny curricular contempla la
possibilitat de realitzar la formació curricular fora de
l’aula, en el marc productiu (empresarial, comercial,
artesà i de serveis), convalidant, amb un sistema homo-
logat d’avaluació els aprenentatges realitzats en aquest
context per part de l’alumne i validant-los a nivell aca-
dèmic. Aquesta experiència ha servit per a que a l’Es-
tat alemany de Berlín es subvencionés la iniciativa edu-
cativa similar des de fa més de dos anys amb un èxit
aclaparador. La mateixa fórmula ha estat ja posada en

marxa a nivell de formació d’adults en aquell país i
aplicada amb especial èxit en el tractament de situaci-
ons diverses d’aprenentatge.

La difusió d’aquest tipus d’experiències a l’àmbit eu-
ropeu i americà va ser recollit inicialment per la xarxa
internacional INEPS (International Network Of Pro-
ductive Schools) des de l’any 1990 i que acull, avui, un
total de 65 projectes educatius alternatius de més de 40
països (incloses USA, Canadà i Rússia). Al nostre país
es porta a terme una experiència similar des de l’any
1993 al municipi de Vilafranca del Penedès, des de
l’Institut d’Aprenentatge Productiu Rodolf Llorenç i
Jordana i que compta amb el suport de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès i la Diputació de Barcelona.

El subsistema de formació ocupacional acull a Catalu-
nya experiències inventariables com a experiències
d’aprenentatge productiu similars (escoles taller, aules
taller, etc.) que haurien de ser objecte d’estudi per part
del govern de la Generalitat per tal d’incorporar aques-
tes experiències d’una manera sistemàtica en l’oferta
formativa del subsistema de formació professional re-
glada i/o d’ensenyament secundari. D’altra banda, cal-
dria impulsar aquest tipus de projectes formatius
d’aprenentatge productiu pel seu gran valor afegit com
a experiències de referència per al sistema escolar en
general.

Per tots això presentem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Detectar i catalogar per al seu estudi les experiènci-
es d’aprenentatge productiu que es duen a terme a Ca-
talunya per tal d’analitzar la seva operativitat en el marc
del sistema educatiu.

2. Obrir una línia de subvenció per a projectes d’apre-
nentatge productiu que puguin validar i consolidar les
experiències que actualment es duen a terme a Catalu-
nya.

3. Crear una comissió tècnica d’estudi que analitzi les
possibilitats d’introduir metodologies d’aprenentatge
productiu en el sistema educatiu d’ensenyament secun-
dari.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2000

Roberto Labandera i Ganachipi, M. Assumpta Baig i
Torras, Martí Sans i Pairutó, Montserrat Duch i Plana,
Flora Vilalta i Sospedra, Josep M. Rañé i Blasco

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la millora
de l’àrea bàsica de salut de Tremp
(Pallars Jussà)
Tram. 250-00681/06

Presentació: Sr. Joaquim Llena i Cortina,
juntament amb sis altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 8422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Llena i Cortina, Carme Figueras i Siñol, Ma-
rina Geli i Fàbrega, Francesc Boya i Alós, Ramon
Vilalta i Oliva, Marta Camps i Torrens i Antoni Siurana
i Zaragoza, diputats i diputada del Grup Parlamentari
Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei, sobre la millora de l’Àrea Bàsi-
ca de Salut de Tremp.

L’edifici on està ubicat el Centre d’Assistència Primà-
ria de Tremp va ser construït l’any 1979 per acollir el
Consultori Municipal, el qual hi fou traslladat l’any
1986. L’Àrea Bàsica de Salut de Tremp es posà en
marxa el dia 1 de desembre de 1992, en el mateix edi-
fici on està ubicat el Consultori Municipal, passant a ser
considerat des de llavors Centre d’Atenció Primària,
sense que es portés a terme cap reforma.

Atès que des de l’any 1992 ha augmentat considerable-
ment el nombre de professionals, així com els serveis
que s’hi dispensen i, en conseqüència, les instal·lacions
han esdevingut del tot insuficients per a l’atenció al
ciutadà amb condicions òptimes.

Atès que per donar un servei de qualitat als ciutadans
i per millorar les condicions de treball dels professio-
nals que hi treballen és del tot necessari comptar amb
unes instal·lacions adients.

Tenint en compte que en el municipi de Tremp i comar-
ca es produeix un fenomen de redistribució de la pobla-
ció en favor de la capital, de tal manera que el nombre
d’usuaris augmenta considerablement.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Tremp va aprovar
per unanimitat dels grups sol·licitar la millora de les
instal·lacions al Departament de Sanitat

És per tots aquests motius que els diputats sotasignats
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Encarregar la redacció del projecte de millora del
Centre d’Assistència Primària de Tremp perquè sigui
elaborat durant l’any 2000.

2. Realitzar les obres durant l’any 2001.»

Palau del Parlament, 16 de maig de 2000

Joaquim Llena i Cortina, Carme Figueras i Siñol, Ma-
rina Geli i Fàbrega, Francesc Boya i Alós, Ramon
Vilalta i Oliva, Marta Camps i Torrens, Antoni Siurana
i Zaragoza

Proposició no de llei sobre la millora
de l’institut d’ensenyament secundari
de Tremp (Pallars Jussà)
Tram. 250-00682/06

Presentació: Sr. Joaquim Llena i Cortina,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 8423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Ramon
Vilalta i Oliva, Marta Camps i Torrens, Antoni Siurana
i Zaragoza i M. Assumpta Baig i Torras. diputats i di-
putada del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per
a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei,
sobre la millora de l’IES de Tremp.

L’Institut d’Ensenyament Secundari de Tremp va ser
inaugurat l’any 1961 amb el nom de Pius XII i fou re-
git fins l’any 1986 pels pares salesians. A partir d’aquell
any, després d’una llarga reivindicació popular, va ser
adquirit pel Departament d’Ensenyament amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Tremp. Aquest centre acull
en l’actualitat 419 alumnes: 227 d’ESO, 91 de Batxille-
rat, 38 de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, 18 de Cicle
Formatiu de Grau Superior i 45 de 3r Curs de FP de 2n
Grau 66.

Havent comprovat l’existència de mancances estructu-
rals notables de l’edifici de l’Institut d’Ensenyament
Secundari de Tremp i una molt dolenta adequació de
les instal·lacions a les necessitats de la Reforma Educa-
tiva i a l’ampli ventall de serveis que ofereix.

Atès que ha estat sol·licitada la seva reforma en nom-
broses ocasions i que els compromisos d’obra per part
del Departament d’Ensenyament no han estat acomplits
repetidament.

Atès que des de l’any 1995 aquest centre es troba en
situació de prioritat 1, i malgrat això no s’han dut a ter-
me les obres necessàries.

És per tot això que els diputats sotasignats presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a:

3.10.25.
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1. Encarregar la redacció del projecte de reforma de
l’IES de Tremp perquè sigui elaborat durant l’any
2000.

2. Realitzar les obres durant l’any 2001.

3. Comprometre’s a dotar amb les assignacions neces-
sàries el centre d’ensenyament secundari de Tremp per
tal de garantir la seva actualització a les noves tecnolo-
gies.»

Palau del Parlament, 16 de maig de 2000

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Ramon
Vilalta i Oliva, Marta Camps i Torrens, Antoni Siurana
i Zaragoza, M. Assumpta Baig i Torras

Proposició no de llei sobre les funci-
ons del coordinador d’informàtica dels
centres educatius de primària i secun-
dària
Tram. 250-00683/06

Presentació: Sra. Teresa Serra i Majem,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 8424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Teresa Serra i Majem, Roberto Labandera i Ganachipi,
Montserrat Duch i Plana, Assumpta Baig i Torras, Mi-
quel Barceló i Roca, Pilar Díaz i Romero, diputades i
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la
seva tramitació davant el Ple la següent Proposició no
de Llei

Atès l’àmbit 4 (apartat 02.4.1) del Pla Estratègic per a
la Societat de la Informació que reconeix que «Més que
mai el repte del futur és l’educació i la formació. El
coneixement de la informació i les comunicacions
(TIC) és vital per als formadors com per als alumnes,
considerant alumnes tota la societat. Molt més impor-
tant que aprendre tecnologia és aprendre amb tecnolo-
gia, aprenent a saber utilitzar la informació i aprenent
a treballar en el nou entorn que comporta la Societat de
la Informació. En aquest nou context, doncs, el repte és
ensenyar a aprendre».

Ateses les iniciatives del Pla Estratègic per a la Socie-
tat de la Informació plantejades al mateix àmbit: Inicia-
tiva 1, d’implantació i adaptació dels currículums a les
necessitats de la societat de la informació (SI); Inicia-
tiva 3, de creació d’un programa per a la formació
d’adults i la formació continuada; la Iniciativa 5, de
promoció del canvi organitzatiu i estructural als centres
educatius i desplegament de la comunitat virtual
d’aquests centres i la Iniciativa 6, de dotació d’un pla
per als centres públics d’equipament i de connectivitat
que permetin el desenvolupament de la formació per a
la societat de la informació.

Atesa la Iniciativa 2 de l’àmbit 4 del Pla Estratègic per
a la Societat de la Informació en relació a la formació
inicial i continuada del professorat que diu «La clau de
l’èxit del canvi s’assolirà en la mesura que els
ensenyants es conscienciïn de la necessitat de “domi-
nar” les noves tecnologies de forma que la infraestruc-
tura disponible –xarxa i continguts digitals– sigui real-
ment utilitzada i formi part estructurada de la tasca
docent».

Atesa la manca, al entorn escolar de formació primària
i secundària, d’un perfil professional especialitzat en la
coordinació de les activitats formatives per a l’aprenen-
tatge de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) que pugui dur a terme les activitats següents :

– Suport i assessorament als mestres en l’ús de Internet,
cerca de continguts, creació de pàgines...

– Suport als alumnes en l’ús d’Internet, cerca de con-
tinguts, creació de pàgines.

– Suport/assessorament a les AMPA per la creació de la
seva pròpia pàgina i per crear la xarxa/comunitat esco-
lar (pares, mares, alumnes, mestres, barri...).

– Difondre mesures dutes a terme per les administra-
cions públiques i les empreses del sector que impulsin
la utilització d’Internet en l’entorn escolar (correu elec-
trònic gratuït, cursos, Internet gratuït, acords,
Educalia...).

– Permanència a l’aula on s’habiliti l’accés a Internet.

– Assegurar la instal·lació i actualització del software
necessari per accedir correctament a Internet.

– Interlocució/coordinació amb el PIE, ajuntament/dis-
tricte, biblioteca del barri o centres públics amb accés
a Internet.

– Mantenir els directoris de webs recomanats, assegu-
rar-ne la qualitat i la vigència.

– Manteniment de la pàgina web de la escola.

– Aplicar filtres per impossibilitar la consulta a adreces
Internet no desitjades (pornografia, violència infan-
til...).

– Elaborar indicadors qualitatius i quantitatius per ava-
luar la activitat del centre.

– Fer el seguiment i el rànquing d’adreces consultades
des de l’escola.

– Promoure accions dins de la escola per estimular l’ús
d’Internet (concursos, jocs, cooperació amb altres cen-
tres...).

És per tots aquests motius que els diputats sotasignants
presenten la següent :

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a :

1. Reconvertir la figura de l’actual coordinador de in-
formàtica del centre educatius de primària i secundaria
(creada pel Decret 199/1996, article 51), de manera que
pugin desenvolupar les funcions de coordinador de tec-
nologies de la informació i de la comunicació amb les

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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funcions de suport, dinamització i impuls de l’entorn
TIC del centres i la difusió del seu ús a tota la comunitat
educativa (alumnes, personal docent i no docent, mem-
bres d’AMPAS) amb la dedicació i capacitació inhe-
rents a aquest nou lloc de treball.

2. Exigir la ampliació/creació de l’esmentada especia-
litat a tots els centres d’ensenyament primari i secunda-
ri, amb concert amb el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, i impulsar les mesures ne-
cessàries per tal que la figura de coordinador de tecno-
logies de la informació i de la comunicació pugui ser
efectivament i satisfactòriament desenvolupada a la
gran majoria d’aquests centres.

3. Accelerar la posada en marxa del Pla de Formació
Continuada en tecnologies de la informació i de les
comunicacions (TIC) en funció del marc de coneixe-
ments i habilitats necessaris, que serà prèviament defi-
nit per a cadascun dels perfils educatius.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2000

Teresa Serra i Majem, Roberto Labandera i Ganachipi,
Montserrat Duch i Plana, M. Assumpta Baig i Torras,
Miquel Barceló i Roca, Pilar Díaz i Romero

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou centre d’atenció pri-
mària i l’estudi sobre la necessitat de
dotació d’un servei d’urgències extra-
hospitalàries a Blanes (Selva)
Tram. 250-00684/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Sra. Marina Geli i Fàbre-
ga, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, Sr. Pere Vigo i Sa-
llent, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Grup Parla-
mentari Popular, Sra. Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 8441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La població de Blanes té actualment 30.643 habitants
amb un creixement poblacional constant i amb previsi-
ons que augmenti en relació als plans urbanístics de
construcció d’habitatges nous. La població diària real
flotant està entorn als 40.000/60.000 habitants. Durant
els mesos d’estiu la població supera 150.000 habitants.

Blanes disposa d’un únic CAP (Centre d’Atenció Pri-
mària), una única ABS (Àrea Bàsica de Salut) per a tota
la població de tots els barris, zona turística, hotelera,

càmpings..., i un hospital comarcal. També és cert que
la població de Blanes té ja desenvolupada la RAP (Re-
forma Atenció Primària), ja que existeix un compromís
ferm per part del Govern de finalitzar la RAP abans de
finalitzar el 2002.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament insta el Consell Executiu a:

– Que un cop finalitzada la Reforma de l’Atenció Pri-
mària a finals del 2002 es procedeixi a construir un
segon CAP (Centre d’Atenció Primària) a la població
de Blanes, en una zona equidistant de l’actual, en el 1er.
trimestre de l’any 2003.

– Avaluar la necessitat de dotar la població de Blanes
d’un servei ben dotat d’urgències extrahospitalàries que
tingui previsió des d’importants fluxos estacionals i de
la població real diària.»

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

Ramon Camp i Batalla, G. P. de Convergència i Unió;
Marina Geli i Fàbrega, G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi; Pere Vigo i Sallent, G. P. d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; M. Dolors Nadal i Aymerich, G. P.
Popular; Dolors Comas d’Argemir i Cendra, G. P.
d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del Pla integral de lluita contra la po-
bresa i l’exclusió social
Tram. 250-00685/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari Popular, Sra.
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V), Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 8446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra, presenten per a la seva tramitació, la següent
Proposició no de llei.

El fonament de l’estat del benestar el constitueix entre
d’altres el reconeixement de cinc necessitats socials
com a Drets Socials: Dret a l’habitatge, a l’educació, a
la salut, a les prestacions econòmiques, al treball i la
formació continuada.

L’estat social i de dret s’imposa el mandat legal de ga-
rantir aquests drets bàsics a tota la població: la integra-
ció i cohesió socials queden lligades a la premissa que
totes les persones han de tenir cobertes totes i cadascu-
na d’aquestes necessitats/drets socials.
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La progressiva dualització de la societat va consolidant
la precarització de determinats col·lectius, tant de les
bosses tradicionals de pobresa com dels «nous pobres»
(dones, joves, aturats de llarga durada, gent gran…) que
veuen reduïdes les seves possibilitat d’incorporar-se al
mercat de treball i/o accedir a un nivell de vida digne.

Els plans econòmics pel creixement generen riquesa
però el gotejar de la riquesa cap a la pobresa, si és que
es produeix, és molt lent. Sembla doncs, necessari dis-
cernir si la resolució de la pobresa és quelcom que es
desprèn automàticament dels processos de creixement
o exigeix al contrari, una actuació específica i insistent.
O també anant més lluny, si aquesta actuació sobre la
pobresa no serà el requisit important pel creixement
econòmic i sens dubte ho és per la necessària cohesió
social de Catalunya.

Ningú pot discutir que aquests darrers anys s’ha portat
a terme un treball contra la pobresa a través dels pro-
grames de la renda mínima d’inserció i de la concessió
de les pensions no contributives.

El Ple del Parlament de Catalunya aprovava el 23 d’oc-
tubre de 1992 una Moció en la qual s’instava el Govern
a presentar al Parlament un Pla Integral d’abordatge de
la pobresa a partir de les intervencions de diferents
departaments de la Generalitat implicats i la participa-
ció dels ens locals i les entitats socials que treballen en
aquest camp, per tal de potenciar la integració dels sec-
tors socials amb majors dificultats.

El dia 2 de maig de 1995 el Govern de la Generalitat de
Catalunya aprovava el «Pla Integral de Lluita contra la
Pobresa i l’Exclusió Social», que fou molt valorat pels
ens locals i les entitats socials.

No obstant això, després de cinc anys, cal que ens pre-
guntem si podem demanar a la gent que faci miracles:
com és possible que una família de quatre membres que
rep 64.622 pessetes mensuals de renda mínima d’inser-
ció pugui fer front a l’alimentació, a l’educació dels
fills, que es prepari pel món del treball, que tingui ac-
cés a un habitatge digne? O que una persona sola pu-
gui viure dignament amb 40.260 pessetes que és l’im-
port de la pensió no contributiva que rep?.

És per aquests motius que els diputats i diputades sota-
signats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
dins el termini que acaba el 31 d’octubre d’aquest any
a:

1. Fer l’avaluació de l’aplicació del Pla Integral de Llui-
ta contra la Pobresa i l’Exclusió Social i donar a conèi-
xer al si de la Comissió de Política Social el grau de
compliment de les mesures que figuren en el Pla, espe-
cialment les que fan referència a l’habitatge, a la inte-
gració escolar, a la salut, a les prestacions econòmiques,
al treball i la formació continuada.

2. Concretar les actuacions que el Consell Executiu
pensa dur a terme en el camp de la pobresa i la margi-
nació i el pressupost que es preveu, a fi d’obtenir resul-
tats efectius que signifiquin una actuació real, coherent
i eficaç en la lluita contra la pobresa, i que millorin tant

la inserció de la població amb menys recursos com la
cohesió social a Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2000

Joaquim Nadal i Farreras, G. P. Socialistes - Ciutadans
pel Canvi; Josep Huguet i Biosca, G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya; M. Dolors Nadal i Ay-
merich, G. P. Popular; Dolors Comas d’Argemir i Cen-
dra, G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds; Ramon
Camp i Batalla, G. P. de Convergència i Unió; Joan
Boada i Masoliver, G. P. d’Iniciativa per Catalunya -
Verds

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de la Llei 39/1999, del 5 de novem-
bre, relativa a la conciliació de la vida
familiar i laboral de les persones treba-
lladores
Tram. 250-00686/06

Presentació: Sra. Caterina Mieras i Bar-
celó, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 8447 i 8582 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Caterina Mieras i Barceló, Pilar Malla i Escofet, Marina
Geli i Fàbrega, Josep M. Vallès i Casadevall, Carme
Valls i Llobet, diputades i diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu a l’article 134 del Reglament de la cambra,
presenten la següent Proposta de Resolució per impul-
sar la modificació de la Llei orgànica 39/1999, del 5 de
novembre.

La llei estatal, Llei 39/1999 de 5 de novembre, publi-
cada al Boletín Oficial del Estado 266/1999 de
06.11.99, té com a finalitat promoure la conciliació de
la vida familiar i laboral de les persones treballadores,
i va representar una modificació en la situació dels pa-
res i mares treballadors al regular diverses eventualitats
i incidències provocades per la necessitat d’atenció als
fills que tenen influència sobre l’assistència al treball i
el desenvolupament de la jornada laboral.

Tot i que aquestes modificacions, la Llei 39/99 deixa
sense solució la problemàtica generada pel naixement
de fills prematurs. Segons dades de la Unitat Neonatal
de l’hospital Sant Joan de Déu, a Catalunya un 10% de
les gestacions acaben amb la necessitat d’ingrés del
nadó en una Unitat Neonatal. Segons aquesta mateixa
font, l’any 1999 van ingressar a la Unitat Neonatal de
l’hospital Sant Joan de Déu 541 nadons, el 20% han
estat ingressats uns 30 dies, el 8% uns 60 dies i el 3%
més de 90 dies a causa d’alguna patologia o malforma-
ció causades per la prematuritat.

La situació d’aquests infants obliga a una atenció molt
especial, que és compartida entre l’equip assistencial i
els pares. L’Hospital potencia la participació i vincula-
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ció dels pares amb el nadó perquè afavoreix notable-
ment la seva evolució posterior. Metodologia terapèu-
tica que es troba amb el greu inconvenient que la mare/
pare finalitza el període de baixa maternal quan el nen
encara està ingressat, o quan fa molt poc temps que el
nen està a casa.

Es tracta de nadons amb especials necessitats emocio-
nals, físiques i socials. Precisen de controls pediàtrics
a I’hospital, depenen de sondes d’alimentació, oxigen,
aparells de monotorització, etc. i l’atenció d’un centre
d’atenció precoç.

Es doncs clar que els pares i mares treballadores que es
troben en una situació d’aquest tipus no en tenen prou
amb la baixa maternal prevista per la legislació vigent,
i haurien de ser objecte d’una regulació específica i
particular, per tal de poder donar una resposta adequada
a les necessitats dels seus fills, fent doncs realitat els
objectius determinats en I’exposició de motius de la
Llei 39/99.

Es per tot això que els diputats sotasignats presenten la
següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a adreçar-se al Govern de l’Estat per tal d’impulsar una
modificació de la Llei 39/99 de 5 de novembre, en el
sentit d’establir que el permís de maternitat/paternitat
en els cas d’infants prematurs comenci a computar-se
a partir del moment en què el nadó rebi l’alta mèdica,
i la regulació d’un permís específic durant el temps que
el neonat es trobi ingressat.»

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Caterina Mieras i Barceló, Pilar Malla i Escofet, Marina
Geli i Fàbrega, Josep M. Vallès i Casadevall, Carme
Valls i Llobet

Proposició no de llei sobre la ins-
tal·lació d’una torre de telecomunicaci-
ons a Sant Mateu, al terme municipal
de Premià de Dalt (Maresme)
Tram. 250-00687/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Josep Barga-
lló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la
instal·lació d’una torre de telecomunicacions a Sant
Mateu al terme municipal de Premià de Dalt (Mares-
me).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Premià de Dalt ha fet aturar les obres
de construcció d’una torre de telecomunicacions al turó
de Lladó, prop de l’Ermita de Sant Mateu, a Premià de
Dalt. Aquestes obres han estat fetes pel Centre de Tele-
comunicacions i Tecnologia de la Generalitat de Cata-
lunya. Això ha suposat que l’ajuntament ha tingut que
obrir un expedient sancionador a la Generalitat per la
realització d’unes obres il·legals.

Fins ara, s’han construït 85 m2 d’una caseta, seu de la
part tecnològica de l’antena i els fonaments per ins-
tal·lar la torre de telecomunicacions; fet que ha compor-
tat malmetre part de l’entorn natural de la zona consi-
derada com un espai emblemàtic del patrimoni paisat-
gístic de la comarca del Maresme. El Centre de Teleco-
municacions i Tecnologia de la Generalitat va iniciar les
obres sense llicència municipal ni l’autorització de la
Comissió d’Urbanisme, al tractar-se d’un espai de sòl
no urbanitzable dins de la zona PEIN. La Comissió
d’Urbanisme va acordar suspendre l’autorització fins
que no es fes l’estudi d’impacte ambiental correspo-
nent. El 13 de gener d’enguany l’alcalde de Premià de
Dalt fa un decret per aturar les obres il·legals i sense
permís. Cal tenir en compte, també, que el corresponent
estudi d’impacte ambiental s’ha fet de forma posterior
a l’inici de les obres. El Consorci del Parc de la Serra-
lada Litoral també ha presentat la denúncia correspo-
nent.

Degut a que la ubicació que es pretén, per a la Torre de
Telecomunicacions a l’indret de Sant Mateu, representa
un impacte visual i ambiental que perjudica de forma
considerable el patrimoni natural d’aquest indret em-
blemàtic del nostre patrimoni paisatgístic, junt amb
totes les irregularitats comesos en tot aquest procés es
formula la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a desestimar la instal·lació d’una Torre de Te-
lecomunicacions a l’indret del Turó de Lladó de Sant
Mateu al terme municipal de Premià de Dalt i al mateix
temps a fer-se càrrec de recuperar l’espai malmès que
ha resultat afectat.»

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

Jaume Oliveras i Maristany Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt
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Proposició no de llei sobre el personal
de les biblioteques públiques
Tram. 250-00688/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre el
personal de les biblioteques públiques.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El personal de les biblioteques públiques depenents de
la Generalitat, sigui per titularitat o per gestió, han fet
públic, darrerament, un seguit de reivindicacions de
millora de la seva situació com a possibilitament del
manteniment la millora del serveis de qualitat que
preseten aquestes biblioteques. El personal de les bibli-
oteques de Tarragona, Lleida i Girona, de titularitat
estatal i de gestió de la Generalitat, ha arribat a efectuar
una convocatòria de vaga per al dia 30 de maig.

Els punts fonamentals d’aquestes reivindicacions són
els següents:

1. L’increment de personal necessari per al bon funci-
onament de la biblioteca atenent al desenvolupament de
les funcions que li són pròpies.

2. La concreció d’un organigrama que articuli les dife-
rents funcions del personal i que atorgui les correspo-
nents responsabilitats, amb el reconeixement de les
funcions d’Auxiliar de Biblioteca.

3. La regulació positiva dels horaris especials de bibli-
oteca -vigílies de festa, divendres, dissabte, estiu...-, que
no pot ser l’horari genèric de l’Administració amb
motiu de la demanda i les necessitats dels usuaris.

4. El dret a la formació continuada.

5. El reconeixement del servei d’atenció al públic.

Per tal de poder mostrar la conveniència d’aquestes
sol·licituds, podem remarcar dades corresponents a la
Biblioteca Pública de Tarragona, una de les més consul-
tades de Catalunya, comparant les de l’any 1990 amb
les del 1999.

1990 1999

Personal Direcció i Administració 2 2
Personal Bibliotecari i Auxiliar 16 12
Subalterns 2 5
Préstecs 34.815 148.515
Ratio préstecs/personal 2.176  12.376
Usuaris 72.423 282.320
Ratio usuaris/personal 4.526  23.526
Consultes 217.269 846.960
Ratio consultes/personal 13.582 70.580
Registres catalogats 9.361  17.827
Ratio registres/personal 720 1.486

La Biblioteca de Tarragona, que és també patrimonial,
disposa d’un fons de 30.000 volums d’aquest fons es-
pecífic, efectua d’altres serveis de consultes especialit-
zades d’aquest fons, del de l’hemeroteca històrica i del
d’investigació local, que requereixen d’una dedicació
especial i més complexa, així com d’altres serveis in-
novadors (programa per a escoles, dossiers de premsa
local, consulta en xarxa de cd-rom, accés gratuït a
Internet, cursos d’iniciació a Internet, préstec
assistencial a domicili, biblioteca virtual...).

La limitació de personal, i la seva reducció en el temps
de manera paral·lela al nombre d’usuaris i del serveis
oferts i la seva demanda, és evident que contradiu la
necessària millora de la qualitat dels serveis.

És per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar, a partir de les oportunes negociacions
amb els implicats i els seus representants, una política
d’augment de personal i de recursos de les biblioteques
públiques de la seva competència, d’accés a la forma-
ció continuada del seu personal, de concreció de l’or-
ganigrama de la seva plantilla i de regulació horària de
l’oferta dels seus serveis, amb les corresponents com-
pensacions, i incloure les corresponents partides ens per
a l’any 2001, amb la voluntat de millorar la qualitat dels
serveis oferts per les biblioteques públiques de Catalu-
nya.»

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Josep Bargalló Valls

Portaveu adjunt
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Proposició no de llei sobre la regularit-
zació de la situació laboral dels beca-
ris de recerca
Tram. 250-00689/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 8536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les beques d’investigació predoctorals tenen com a
objectiu facilitar la formació dels i les estudiants post-
graduats en la recerca i, en el cas de les universitats,
també en la docència. Les beques postdoctorals, per la
seva part, es van crear per tal que els doctors/es (tant
formats en el nostre país, com a I’estranger) poguessin
continuar produint en el camp de la recerca i per per-
metre la transició cap a altres situacions laborals o pro-
fessionals.

La diversificació de funcions de les universitats ha re-
querit la incorporació de personal també divers. En
particular, l’augment important de la recerca, dels con-
tractes i serveis de transferència de tecnologia, sense
haver estat creada la figura del «professor titular inves-
tigador» (o equivalent) ha donat com a resultat la pro-
liferació de figures com els «becaris» sense una regu-
lació adequada de les seves condicions de treball, els
seus drets i els seus deures.

Els becaris/es d’investigació tenen una situació indefi-
nida jurídicament, les seves funcions, drets i obligaci-
ons no estan ben delimitats i, a mes, no tenen mecanis-
mes de representació, negociació i defensa dels seus
drets laborals. En alguns casos són considerats com a
estudiants, en altres com a personal acadèmic en forma-
ció, però, en qualsevol cas, no cotitzen a la Seguretat
Social ni tenen dret a les seves prestacions. Per una al-
tra part, se’ls exigeix dedicació exclusiva i la seva ac-
tivitat es incompatible amb qualsevol feina o contrac-
te.

Cal destacar que els becaris i becàries realitzen una
activitat que comporta determinades contraprestacions
laborals, ja que col·laboren ordinàriament en tasques
d’investigació i docència. Aquesta col·laboració és re-
coneguda per l’Administració, que en fa esment exprés
en diverses disposicions, però no es tradueix en l’esta-
bliment d’una relació contractual de tipus laboral. De-
gut, entre altres motius, a la manca de definició de les
seves funcions, els becaris/es realitzen a la pràctica fei-
nes molt diverses, que no sempre són pròpies de les
seves funcions i que, en alguns casos, ocupen una bona
part de la seva dedicació, amb l’agreujant que I’ex-

periència obtinguda per les seves activitats no pot ser
acreditada en els processos d’inserció laboral i profes-
sional. La figura del becari està subjecte, així, a una
situació de precarietat i de manca de drets i realitzen
tasques que hauria de fer personal de plantilla de les
Universitats.

Tot aquests aspectes han estat destacats per la recent-
ment creada Associació de Doctorands i Becaris de
Recerca de Catalunya (D-Recerca), la qual reclama
precisament la regularització de la seva situació labo-
ral, el reconeixement dels seus drets i la regulació de les
seves obligacions i funcions. Cal tenir present que
aquesta situació afecta un ampli sector de persones que,
pel fet de trobar-se en el primer estadi de la carrera in-
vestigadora, estan contribuint, amb la seva activitat, al
funcionament del sistema universitari i de recerca de
Catalunya i son components essencials en el futur
d’aquest sistema.

Entenem que és necessari corregir aquestes irregulari-
tats mitjançant la reconversió d’aquestes beques en
contractes temporals concordants amb les contrapres-
tacions abans esmentades i mitjançant una definició
clara dels drets i obligacions del personal investigador
en formació, amb la qual cosa la situació dels becaris/
es s’equipararia en certa forma a l’existent a molts pa-
ïsos de la Unió Europea, on estan subjectes al règim
laboral.

Coincidint amb la proposta de CCOO, considerem que
la reconversió podria fer-se, amb les adaptacions opor-
tunes requerides, cap a una figura similar a la del Pro-
fessor Ajudant d’Universitat o a la del Metge Intern
Resident, ja que existeixen analogies respecte a algunes
de les seves funcions, tipus d’integració a les unitats
estructurals d’adscripció i amplia regulació.

És per aquests motius que presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar, en el termini de tres mesos, un cens deta-
llat dels becaris/es de les universitats i centres de recer-
ca de Catalunya, tenint en compte les diferents moda-
litats de beques existents (FPI, FPU, beques associades
a projectes, beques de docència i recerca de les univer-
sitats, beques d’organismes ministerials, de fundacions,
etc.).

2. Estudiar, en col·laboració amb els sindicats, les uni-
versitats i els centres de recerca, la figura del Personal
Investigador en Formació (PIF) i del Personal Investi-
gador Doctor (PID), en substitució de les actuals be-
ques predoctorals i postdoctorals respectivament, amb
una relació contractual i laboral anàloga a la d’Ajudants
d’Universitat o els Metges Interns Residents i establir
la seva aplicació per l’inici de l’any 2001.

3. Consignar, en el pressupost de l’any 2001, una par-
tida destinada a compensar a les universitats i els cen-
tres de recerca el cost superior que suposa l’establiment
d’una vinculació laboral amb els actuals becaris/es de
recerca. Aquesta partida es mantindrà fins l’extinció de
les actuals beques.
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4. Regular les formes de finançament del PIF i del PID
que incorpori a les universitats i centres de recerca a
partir de l’any 2002 mitjançant l’establiment de con-
tractes-programa entre les institucions que aporten el
finançament i les d’assignació.

5. Establir, d’acord amb les universitats, centres de re-
cerca, sindicats i l’Associació de Doctorands i Becaris,
una carta de drets i deures del PIF i dels PID, on s’es-
tableixin les funcions que li són pròpies.

6. Establir acords amb les universitats catalanes per tal
que el cost de la matriculació dels cursos de doctorat
estigui cobert en el contracte del PIF.

7. Assegurar que el PIF pugui realitzar estades en cen-
tres de recerca de fora de Catalunya sempre que es re-
quereixi per la seva formació, de conformitat amb el
criteri del tutor/a o director/a del seu projecte de recer-
ca.

8. Fer les gestions necessàries per tal que les universi-
tats i centres de recerca puguin acreditar de manera
oficial les activitats realitzades pel PIF i pel PID.
Aquesta acreditació especificarà la participació en pro-
jectes de recerca així com la docència realitzada.

9. Fer les gestions necessàries per tal que les universi-
tats i els centres de recerca reconeguin al PIF i al PID
el dret a la representació en els òrgans de govern, així
com en les comissions delegades.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2000

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre la relació
de llocs de treball del personal que
presta serveis en les institucions sani-
tàries gestionades per l’Institut Català
de la Salut i la determinació dels requi-
sits i de les formes de provisió de ca-
dascuna de les places
Tram. 250-00690/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 8546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Actualment, en el sistema sanitari de Catalunya, no
estan clarament especificats els llocs de treball que
corresponen a les categories professionals dels ATS/
DUE, dels ATS/DUE amb especialitat, dels tècnics de
FP2 branca sanitària i dels auxiliar d’infermeria.
Aquesta circumstància es deu a què la Relació de Llocs

de Treball de la Resolució del 16/05/94 (DOGC 1908,
de 13 de maig de 1994) no recull realment la situació
material—funcional de tots i cadascun dels llocs de tre-
ball on es realitzen les funcions regulades per l’Ordre
Ministerial de 14 de juny de 1984 (articles 3 i 4) i no
reuneix els principis bàsics informadors de les caracte-
rístiques dels llocs de treball, cosa que permet distingir
uns d’altres, informen del seu contingut funcional, etc.

Cal esmentar que, dels 1500 llocs de treball que exis-
teixen aproximadament en l’ICS i que realitzen les es-
mentades funcions, en l’esmentada Relació de Llocs de
Treball, només es distingeixen 334 llocs estatutaris i 14
de caràcter laboral. Aquesta situació provoca una inde-
terminació dels drets laborals dels treballadors i treba-
lladores implicats i una indefensió d’aquests treballa-
dors i treballadores quan es tracta d’accedir a les places
vacants pel que fa a l’existència o no d’adequació del
seu perfil professional amb les funcions que han de
realitzar.

La implantació real dels Tècnics Especialistes (forma-
ció Professional de Segon Grau, Branca Sanitària i
ATS/DUE amb l’especialitat corresponent es fonamen-
ta en l’Ordre de 14 de juny de 1984 del Ministeri de
Sanitat i Consum regula les competències i funcions
dels Tècnics Especialistes de Laboratori, Radiodiag-
nosi, Anatomia Patològica, Medicina Nuclear i Radio-
teràpia.

El Tribunal Suprem, en sentència de 27 d’abril de 1988
i de 26 de gener de 1994 ha establert que l’accés als
llocs de treball, les funcions dels quals correspondran
a les funcions i activitats establerts a l’article 4t de l’es-
mentada Ordre Ministerial, exigeix disposar del títol de
Formació Professional de Segon Grau, Branca Sanità-
ria, que en cada cas correspongui o el títol d’ATS/DUE
amb l’especialitat corresponent.

És per això i per tal de donar compliment a l’Acord del
Consell Interterritorial de 3 d’abril de 1995 que cal es-
tablir criteris comuns de cobertura de places que impli-
quin l’exercici de les funcions i activitats establertes a
l’article 4t de l’Ordre de 14 de juny de 1984 per a tot el
sector sanitari públic, de cobertura pública de Catalu-
nya, així com aquells que pertanyin a l’àmbit de la sa-
nitat privada a Catalunya.

Atès que, més a més, l’informe del Síndic de Greuges
publicat al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
número 34, de 24 de març de 2000, especifica que «el
Síndic suggereix al Departament de Sanitat i Seguretat
Social que en la relació de llocs de treball de l’Institut
Català de la Salut es delimiti clarament els llocs corres-
ponents a cadascuna de les categories professionals,
distingint aquells a proveir per ATS i els de tècnics de
FP2».

Per tots aquests motius presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a

1. Amb la finalitat de determinar els llocs de treball de
Tècnics Especialistes i ATS/DUE amb l’Especialitat
corresponent en totes i cadascuna de les institucions
sanitàries, les àrees de gestió i els centres hospitalaris
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de l’ICS, confeccionar, en el termini d’un mes, una re-
lació que inclogui els següents punts:

a) Nombre de llocs ocupats per Auxiliars d’Infermeria
que realitzin funcions previstes als articles 3 i 4 de l’Or-
dre Ministerial de 14 de juny de 1984, que es puguin
localitzar i l’antiguitat de les persones que ocupen els
esmentats llocs.

b) Nombre de llocs coberts per ATS/DUE sense l’espe-
cialitat corresponent que realitzin funcions previstes als
articles 3 i 4 de l’Ordre Ministerial de 14 de juny de
1984, que es puguin localitzar i l’antiguitat de les per-
sones que ocupen els esmentats llocs.

c) Nombre de llocs coberts per Tècnics Especialistes
(Formació Professional de Segon Grau, Branca Sanità-
ria amb l’especialitat corresponent, que realitzin funci-
ons previstes als articles 3 i 4 de l’Ordre Ministerial de
14 de juny de 1984, que es puguin localitzar i l’antigui-
tat de les persones que ocupen els esmentats llocs.

d) Nombre de llocs ocupats per ATS/DUE amb l’espe-
cialitat corresponent que realitzin funcions previstes als
articles 3 i 4 de l’Ordre Ministerial de 14 de juny de
1984, que es puguin localitzar i l’antiguitat de les per-
sones que ocupen els esmentats llocs.

e) En el termini d’un mes, a partir de la recepció del
nombre de places o llocs de treball als quals es referei-
xen els apartats a, b, c i d, es procedirà a modificar la
relació de llocs de treball publicats al DOGC de 13 de
juny de 1994 per tal que quedin recollits i classificats en
la mateixa els esmentats llocs de treball o places com a
llocs o places de tècnics especialistes i ATS/DUE amb
l’especialitat corresponent i serà publicada al DOGC.

f) Els esmentats llocs se’ls acompanyaran certificats
que acreditin les persones que ocupen la prestació de
serveis en funcions previstes als articles 3 i 4 de l’Or-
dre Ministerial de 14 de juny de 1984, així com llur
l’antiguitat.

2. Els llocs de treball de centres sanitaris del sector
públic, de cobertura pública (XHUP) i, així com aquells
que pertanyin a l’àmbit de la sanitat privada de Catalu-
nya, els quals comporten la realització de les funcions
previstes als articles 3 i 4 de l’Ordre Ministerial de 14
de juny de 1984, hauran de ser coberts, a partir de l’en-
trada en vigor d’aquest text, per Tècnics Especialistes
de la Branca Sanitària que correspongui (Laboratori,
Radiodiagnosi, Anatomia Patològica, Medicina Nucle-
ar i Radioteràpia) o per ATS/DUE amb l’especialitat
corresponent.

3. Les substitucions, sigui quina sigui la seva causa, del
personal que estigui destinat en qualsevol centre que
pertanyi al sector sanitari públic, així com aquells que
pertanyin a l’àmbit de la sanitat privada de Catalunya
i que les seves funcions en el lloc de treball correspon-
guin a les previstes als articles 3 i 4 de l’Ordre Minis-
terial de 14 de juny de 1984, hauran de ser realitzades
per personal que disposi de títol de tècnic especialista,
branca sanitària, que correspongui o bé per ATS/DUE
amb l’especialitat corresponent.

Aquestes substitucions no seran cobertes, en cap cas,
per personal que, tot i tenir la mateixa categoria i/o ti-

tulació de la persona substituïda, no disposi de l’espe-
cialitat corresponent.

4. Els llocs de treball que comportin funcions previstes
als articles 3 i 4 de l’Ordre Ministerial de 14 de juny i
que actualment estiguin coberts per altres professionals
hauran de ser coberts per Tècnics Especialistes de la
branca sanitària que corresponguin (Laboratori,
Radiodiagnosi, Anatomia Patològica, Medicina Nucle-
ar i Radioteràpia) ATS/DUE amb l’especialitat corres-
ponent, en un termini tres mesos i a mesura que quedin
places vacants en allò que preveu la Disposició Transi-
tòria de l’Ordre Ministerial de 14 de juny de 1984. En
el cas dels hospitals públics, haurà d’amortitzar-se la
plaça d’ATS/DUE o Auxiliar d’Infermeria que estiguin
fent funcions recollides als esmentats articles i la cre-
ació de la de Tècnic Especialista i ATS/DUE amb l’es-
pecialitat corresponent.

5. Amb la finalitat de fer-ne un seguiment, totes les
mesures incloses als apartats anteriors seran comunica-
des immediatament a tots els centres o establiments
sanitaris assistencials, públics o privats i, abans de tres
mesos, el Departament de Sanitat i Seguretat Social
n’informarà els grups parlamentaris.

Parlament de Catalunya, 26 de maig de 2000

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre l’arribada
del senyal de televisió al municipi de la
Riba (Alt Camp)
Tram. 250-00691/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 8573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, i Rafel Luna i
Vivas i Josep Curto i Casadó, diputats, conjuntament i
en representació del Grup Popular al Parlament de Ca-
talunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 134
i 135 del Reglament de la cambra, presenten la següent
Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de la Riba (Alt Camp) està situat a la vall
del riu Brugent, a l’entrada de les muntanyes de Prades,
una situació geogràfica que dificulta la recepció de la
senyal de televisió.

Donades les reiterades queixes que ha provocat aquesta
situació entre els veïns de la població, el Grup Popular
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
endegar les gestions oportunes per tal que pugui arribar
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amb qualitat el senyal de televisió al municipi de la
Riba.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Daniel Sirera i Bellés, Rafel Luna i Vivas, Josep Curto
i Casadó

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a reduir la sinistralitat a la cru-
ïlla de la carretera comarcal C-240, al
seu pas pel municipi de la Riba (Alt
Camp)
Tram. 250-00692/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 8574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, i Rafel Luna i
Vivas i Josep Curto i Casadó, diputats, conjuntament i
en representació del Grup Popular al Parlament de Ca-
talunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 134
i 135 del Reglament de la cambra, presenten la següent
Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la carretera comarcal C-240, al seu pas pel munici-
pi de la Riba (Alt Camp), hi ha un important volum de
trànsit de camions generat per l’existència de fàbriques
papereres a la zona.

En aquest punt de la carretera C-240 hi ha una cruïlla
molt perillosa en la qual hi ha hagut força accidents de
trànsit i, tot i que hi ha limitació de velocitat, molts pocs
vehicles la respecten, per la qual cosa el Grup Popular
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
endegar les gestions oportunes per tal d’instal·lar, en el
termini més breu possible, bandes rugoses i senyals llu-
minosos de limitació de velocitat a la cruïlla de la car-
retera comarcal C-240, al seu pas pel municipi de la
Riba, per tal de reduir la seva sinistralitat.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Daniel Sirera i Bellés, Rafel Luna i Vivas, Josep Curto
i Casadó

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a la construcció
d’un pas de vianants per a accedir des
del municipi d’Ascó (Ribera d’Ebre) al
camp municipal d’esports d’aquesta
localitat
Tram. 250-00693/06

Presentació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 8617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Diaz, president, Daniel Sirera i
Bellés, portaveu adjunt, Josep M. Fabregat i Vidal,
Rafael Luna i Vivas i Josep Curto, diputats del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa uns dos anys es va produir un accident mortal al
municipi d’Ascó amb la mort d’un noi de 15 anys a la
carretera anomenada Eix de l’Ebre, doncs aquesta és la
única via per accedir al camp d’esports municipal.
Aquest fet va comportar la mobilització dels veïns.

Per la qual cosa es presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
endegar, al llarg del primer trimestre de l’any 2001, els
estudis i projectes necessaris per tal d’iniciar les obres
d’un pas elevat per a vianants per tal de poder accedir
des del municipi d’Ascó al camp municipal d’esports
d’aquesta localitat, sense necessitat de creuar la carre-
tera que en aquest moment és la única via per accedir-
hi.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Alberto Fernández Diaz, Daniel Sirera i Bellés, Josep
M. Fabregat i Vidal, Rafael Luna i Vivas, Josep Curto
i Casadó
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a la construcció
d’una via de circumval·lació del muni-
cipi d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00694/06

Presentació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 8618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president, M. Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu, Josep M. Fabregat i Vidal, Rafael
Luna i Vivas i Josep Curto, diputats del Grup Popular
al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi d’Ascó (Ribera d’Ebre) suporta des de fa
anys un flux de trànsit pesat i mercaderies perilloses
que van o venen de la fàbrica situada a Flix i que cre-
uen tot el poble.

Per la qual cosa es presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
endegar un estudi i un projecte per tal d’iniciar la cons-
trucció d’una nova via de circumval·lació al municipi
d’Ascó (Ribera d’Ebre), dins el primer semestre de
l’any 2001.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Alberto Fernández Díaz, M. Dolors Nadal i Aymerich,
Josep M. Fabregat i Vidal, Rafael Luna i Vivas, Josep
Curto i Casadó

Proposició no de llei sobre la inclusió
del municipi d’Alcanar (Montsià) en els
rètols anunciadors de la sortida 42 de
l’autopista A-7
Tram. 250-00695/06

Presentació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 8619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Diaz, president, Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu, Josep M. Fabregat i Vidal, Rafael

Luna i Vivas i Josep Curto, diputats del Grup Popular
al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La sortida 42 de l’autopista A-7 només fa referència en
els seus indicadors a les poblacions d’Ulldecona i
Vinaròs, deixant sense cap indicació a la població
d’Alcanar.

Per accedir al municipi d’Alcanar hi ha diferents pos-
sibilitats, però totes elles ho fan a través de la sortida 42
de l’esmentada autopista.

Per la qual cosa es presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
fer les negociacions necessàries amb la concessionària
AUMAR per tal que s’inclogui el municipi d’Alcanar
en els plafons de la sortida 42 de l’autopista A-7.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Alberto Fernández Diaz, Dolors Nadal i Aymerich,
Josep M. Fabregat i Vidal, Rafael Luna i Vivas, Josep
Curto i Casadó

Proposició no de llei sobre el paga-
ment dels convenis de traspassos de
recursos de la Generalitat a les corpo-
racions locals
Tram. 250-00696/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 8620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal, portaveu, i Josep M. Fabregat i Vidal,
diputat, conjuntament i en representació del Grup Par-
lamentari Popular, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’incompliment de terminis de pagament en els conve-
nis de traspàs de recursos de la Generalitat a les Corpo-
racions Locals, genera dificultats a les mateixes, així
com despeses financeres que venen donades per la ne-
cessitat de contraure préstecs per tal de fer front a les
necessitats econòmiques i financeres.

Per la qual cosa es presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
que les transferències específiques a les Corporacions
Locals per part de la Generalitat que no s’hagin fet
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efectives en un termini màxim de dotze mesos, generin
interessos de demora a favor de les esmentades Corpo-
racions Locals.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

M. Dolors Nadal i AymerichJosep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre les obres
de millora de la carretera C-154
Tram. 250-00697/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 8621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu, Josep M. Fabregat i
Vidal i M. Dolors Montserrat, diputats del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern de la Generalitat va realitzar al llarg de l’any
1999 la millora dels talussos (zona del pont del Llop)
a Sant Bartomeu del Grau en la carretera entre Vic i
Olost (Osona).

En l’actualitat s’està estudiant la millora dels desguas-
sos en el tram comprés entre el pk 6’5 al 9’9 a més a
més d’altres actuacions.

Per la qual cosa es presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
iniciar, al llarg del primer trimestre de l’any 2001, les
obres de millora del tram entre el pk. 6’5 al 9’9, així
com el reforçament del tram entre el Prat de Lluçanès
(Osona) i Gironella (Berguedà) de la carretera C-154.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Daniel Sirera i Bellés, Josep M. Fabregat i Vidal, M.
Dolors Montserrat

Proposició no de llei sobre el trasllat
de l’Escola Agrària de Manresa (Ba-
ges)

Tram. 250-00698/06

Presentació: Sra. M. Dolors Nadal i
Aymerich, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Popular

Reg. 8622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Josep M.
Fabregat i Vidal i M. Dolors Montserrat, Rafael Luna i
Ricard Fernández Deu, diputats del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’escola agrària de Manresa depenent del Departament
d’Agricultura de la Generalitat, disposa en l’actualitat
d’un pis situat al carrer Sant Joan d’en Coll, a més a
més d’una finca en pràctiques al sector de Can Poc Oli.

Dins d’aquest pis només disposa de tres aules i només
poden ofertar cicle formatiu de grau mitjà, tot i que des
de fa dos anys tenen concedit un cicle formatiu de grau
superior que no han pogut posar en marxa per falta
d’espai.

Cal tenir en compte que l’esmentada escola té sis pro-
fessors oficials i un equip de col·laboradors; i que són
un referent pel que fa a l’agricultura ecològica, les ener-
gies renovables i l’agroturisme.

Des de fa uns mesos la fundació Universitària del
Bages (FUB) ha cursat una invitació per tal que ocupin
els baixos de la nova seu que és construirà el sector del
campus.

Per la qual cosa es presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
fer les gestions necessàries per tal de traslladar l’esco-
la agrària de Manresa al nou edifici que construirà la
Fundació Universitària del Bagues (FUB) al sector de
les Bases de Manresa.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

M. Dolors Nadal i Aymerich, Josep M. Fabregat i Vidal,
M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafael Luna i Vivas,
Ricard Fernández Deu
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Proposició no de llei en defensa de
l’autogovern i d’un finançament més
just
Tram. 250-00699/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 8660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, Josep
Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Proposició no de llei en defensa
de l’autogovern i d’un finançament més just.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Als vint anys de posada en marxa del govern autònom
de Catalunya i davant les reiterades apel·lacions per part
de dirigents polítics estatals a la paralització del desen-
volupament estatutari, es proposa la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya:

1) Constata que la part catalana de la Comissió de
Transferències Estat-Generalitat manté que segons
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Generalitat té
pendents de traspàs prop d’una seixantena de compe-
tències.

2) Manifesta el seu rebuig a la sistemàtica laminació de
les competències de la Generalitat incloses en l’Estatut
a partir de:

a) L’aprovació de lleis de bases estatals abusives

b) Les sentències del Tribunal Constitucional que han
fet interpretacions restrictives de l’Estatut

c) La coordinació estatal de polítiques europees en
àmbits en què les competències són de les Comunitats
Autònomes

d) La desaparició pràctica de les competències exclu-
sives amb el concepte de competències concurrencials
i amb la permanència i engruiximent del pes pressupos-
tari i territorial de Ministeris corresponents a àmbits on
la Generalitat té aquestes competències exclusives

3) Declara que la mateixa Constitució i l’Estatut preve-
uen mecanismes legals de reforma i millora de l’auto-
govern, i que el Parlament no renuncia a aquesta potes-
tat en el moment que ho cregui oportú. Al marge del
buidatge que s’ha fet del marc legal autonòmic, aquest
no és un text inamovible.

4) Declara la necessitat que l’Estat faciliti la necessària
transparència sobre les dades corresponents a les balan-
ces fiscals Comunitats Autònomes-Estat.

5) Manifesta el seu rebuig a l’incompliment de l’Esta-
tut pel que fa a les previsions que el finançament de la
Generalitat ha de correspondre a la mitjana entre el pes

de la població i l’esforç fiscal. I constat que la ciutada-
nia de Catalunya rep menys del que li pertoca en pobla-
ció i aporta en impostos més que la seva aportació al
PIB de l’Estat.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2000

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la protec-
ció del paratge de Gallecs i la no-exe-
cució de l’anomenada via interpolar al
seu pas per la comarca del Vallès O-
riental
Tram. 250-00700/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, Joan
Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la pro-
tecció del paratge de Gallecs i la no execució de l’ano-
menada «Via Interpolar» al seu pas per la comarca del
Vallès Oriental.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El creixement econòmic i demogràfic inherent al pro-
cés d’industrialització del Vallès ha comportat que
aquest territori hagi esdevingut com un dels més den-
sament urbanitzats de Catalunya, condició que s’ha
mantingut i fins i tot intensificat darrerament. Amb tot,
una part notable d’aquest territori com el que es pretén
la seva protecció amb aquesta Proposició No de Llei
encara correspon a espais naturals i se situa a la plana
vallesana. Precisament, la Xarxa de ciutats i pobles cap
a la sostenibilitat, constituïda en aplicació de l’Agenda
21, posa un dels seus accents en una administració pru-
dent del sòl, com a recurs no renovable que no compro-
meti les generacions futures, apostant quan sigui pos-
sible per una regulació d’usos del sòl no urbanitzable
que el converteixi en un element actiu i no residual de
l’ordenació del territori.

En efecte, situat en un lloc estratègic entre el Vallès
Oriental i el Vallès Occidental es troba situat el parat-
ge de Gallecs, un espai agroforestal conservat a conse-
qüència dels projectes urbanístics frustrats durant l’eta-
pa del desenrotllament franquista. La seva condició
estratègica s’esdevé no tan sols del seu emplaçament
sinó també perquè es troba en un àmbit territorial en el
que han proliferat tot tipus de promocions residencials
i industrials que revaloritzen el seu paper d’espai natu-
ral i empeny a la seva preservació i protecció.

El Govern de la Generalitat, tanmateix, no ha permès
fins ara la desprogramació d’aquest espai com a sòl

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 68 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 de juny de 2000

77

urbanitzable adduint la vigència del Decret 7/1970,
regulador de les denominades ACTURS (Actuacions
Urbanístiques Urgents), en contra del reiterat criteri de
la jurisdicció contenciosa-administrativa que ha posat
de relleu la derogació d’aquesta normativa reglamentà-
ria preconstitucional que, a més, va néixer amb l’objec-
tiu de donar resposta cap a l’any 1970 a les demandes
d’habitatge de l’època i que, en el cas de Gallecs, pre-
tenia erigir una macro-ciutat de 200.000 habitants. En
aquest sentit, la llei del sòl de 1976 va permetre que
l’any següent s’aprovés una modificació parcial del
planejament dels municipis afectats, al propi temps que
el procés expropiatori es finalitzava.

A partir de la reinstauració de la Generalitat, aquesta
institució es convertí en propietària dels terrenys expro-
piats i l’INCASOL (Institut Català del Sòl) esdevingué
l’organisme encarregat de la seva gestió. En aquest
període, la Generalitat ha desenvolupat diversos plans
i actuacions parcials, com d’una administració única es
tractés, que han posat en entredit les atribucions i com-
petències dels ens locals, com s’han encarregat de de-
nunciar els 7 ajuntaments afectats i d’evidenciar de
manera successiva el TSJC.

En aquest context, la projectada carretera de Molins de
Rei (Baix Llobregat) a Montmeló (Vallès Oriental),
denominada «Via Interpolar», el traçat de la qual està
previst que travessi la zona de Gallecs, contribuiria
encara més a hipotecar el seu futur com a Parc Agrícola
i Forestal. A més de la Interpolar estan projectades di-
verses infraestructures viàries que afecten el territori de
Gallecs com ara el desdoblament de la carretera Cal-
des-Mollet i noves connexions a l’autopista A-7 a
Mollet que amenacen, igualment, la conservació de la
zona com a espai natural mereixedor de protecció. En
aquest sentit, la solució dels dèficits de connexió viària
de la comarca del Vallès Oriental amb el Vallès Occi-
dental i el Baix Llobregat no passen per la construcció
d’aquest nou vial. L’alta densitat de població d’aques-
tes comarques i la presència en el seu territori de dues
autopistes i una autovia que les recorren aconsellen
optar per solucions que no esquarterin més el territori
i una aposta en profunditat per redimensionar i millo-
rar l’actual xarxa viària existent i eliminar els peatges
que subsisteixen com els de Martorell i Mollet.

Per tot el que s’exposa,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a preservar i conservar la l’espai DE Gallecs
(Vallès Oriental), de manera que

a) es consolidi com a espai agroforestal i d’aquesta
manera es preservi la seva diversitat biològica i rique-
sa paisatgística, i en especial la conservació de l’agri-
cultura i ramaderia que han conformat el paisatge i la
biodiversitat ornitològica existent

b) es conservi íntegrament com a part del patrimoni
natural i agrícola de la plana vallesana, àrea densament
poblada i cada cop més mancada d’aquests recursos
que cada s’esdevenen més valuosos

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a promoure la signatura de convenis entre

la Generalitat i els ajuntaments de Lliçà de vall, Mollet
del Vallès, Montcada i Reixac, Palau Solità i Plega-
mans, Parets del Vallès, Polinyà i Santa Perpètua de
Mogoda en matèria de col·laboració per l’execució de
projectes de treball relatius a la problemàtica inherent
als espais periurbans amb valors naturals.

3. El Parlament de Catalunya, atesa la complexitat tèc-
nica i la transcendència dels treballs necessaris per a la
preservació de la zona de Gallecs insta i apressa el
Govern de la Generalitat a desprogramar com a sòl ur-
banitzable aquesta zona i a impulsar amb els ajunta-
ments afectats la redacció d’un Pla especial de protec-
ció del medi natural i del paisatge, previst a la Llei 12/
1985, d’espais naturals,

a) atenent a que aquesta zona presenta un alt valor pai-
satgístic i a la necessitat de protegir, conservar i com-
patibilitzar la seva productivitat i desenvolupament amb
la protecció del medi i l’ordenació racional del territori

b) per tal de facilitar la disponibilitat d’espais naturals
suficients per a la recerca, l’educació i el lleure; contro-
lar l’impacte provocat per les infraestructures i fomen-
tar la formació escolar en les qüestions relacionades
amb la protecció del medi ambient

c) a fi de vetllar per a una adequada gestió d’aquests
espais, tot arbitrant els necessaris mecanismes de ges-
tió, disposant el finançament adequat i contemplant les
fórmules de participació, els ajuntaments de la zona i
d’altres institucions, dels propietaris, corporacions pro-
fessionals i organitzacions empresarials, així com de les
entitats cíviques representatives de la defensa del medi
ambient

d) amb l’objecte d’instal·lar infraestructures que ajudin
a divulgar la biodiversitat, com ara un Centre d’Educa-
ció Ambiental que realitzés campanyes, cursos i treballs
referents al parc i al medi ambient en general

e) a fi de preveure itineraris de natura controlats amb
punts d’observació d’ocells, zona de descans i esbarjo
per als visitants

4. A retirar el projecte de construcció de la denomina-
da Via Interpolar entre Molins de Rei (Baix Llobregat)
i Montmeló (Vallès Oriental) al seu pas per marca del
Vallès Oriental’ en el sentit de suprimir el traçat previst
i les seves afectacions, i iniciar contactes amb els Ajun-
taments afectats per tal de cercar alternatives que facin
sostenible la gestió de la mobilitat a partir de minimit-
zar els costos ambientals i territorials, reduir la conges-
tió de les actuals carreteres i redimensionar les actual-
ment infrautilitzades, així com per afavorir la
intermodalitat del transport i la supressió dels peatges.»

Palau del Parlament, 30 de maig de 2000

Josep Huguet i Biosca Joan Ridao i Martín

Portaveu
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de restauració i d’habilitació
del patrimoni històric de les serres de
Cavalls i de Pàndols
Tram. 250-00701/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 8686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposi-
ció no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el marc de la Guerra Civil espanyola, la Batalla de
l’Ebre ha estat qualificada com la mes sagnant i pugnaç
i també la principal de les Iliurades per les forces de
Catalunya. L’escenari fou la vora dreta de l’Ebre, des
de Faió a Xerta i, a Terra Alta, les serres de Cavalls i de
Pàndols al sud, les muntanyes de la Fatarella al nord, i
la vall del riu Sec i la serra de Perles (entre Ascó i Móra
d’Ebre).

Concretament, a les serres de Cavalls i de Pàndols s’hi
poden trobar restes de trinxeres, fortificacions, habitat-
ges, etc., que reten testimoniatge d’allò que va suposar
la Guerra Civil i que poden ser de gran utilitat a l’hora
de fomentar la cultura de la pau.

De la mateixa manera que a d’altres països, com Ale-
manya, Àustria o Polònia, diversos camps de presoners
han estat conservats i oberts al públic per tal que, recor-
dant el passat, no el repetim al futur; Catalunya vol, pot
i ha mantenir viu el record d’una guerra cruenta, com
va ser la Guerra Civil espanyola.

D’altra banda, la conservació del patrimoni històric de
les serres de Cavalls i Pàndols pot suposar, com demos-
tra l’experiència a d’altres països europeus, un impor-
tant pol d’atracció de turisme cultural que pot incre-
mentar les possibilitats socioeconòmiques d’una co-
marca amb greus mancances econòmiques com és la
Terra Alta.

No obstant això, l’anunci de la proposta d’ubicar un
parc eòlic al cim de les serres de Cavalls i Pàndols ha
creat un cert neguit en diverses entitats socials, sindi-
cals, veïnals i, fins i tot, institucionals de la comarca de
la Terra Alta, els quals consideren incompatible la con-
servació del patrimoni històric de la zona, únic a tot
Catalunya, amb la construcció d’un parc eòlic.

Per tots aquests motius presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Ubicar en una altra zona, en la qual sigui compatible
amb l’entorn, el parc eòlic que es projectava instal·lar al
cim de les serres de Cavalls i de Pàndols (Terra Alta).

2. Tal com es preveu a la Llei 9/1993, de 30 de setem-
bre, declarar «lloc històric» les serres de Cavalls i de
Pàndols.

3. Elaborar un pla, conjuntament amb les entitats so-
cials, ecologistes, veïnals, sindicals i institucionals de
la zona, que prevegi, amb els recursos pressupostaris
corresponents, que en una primera fase haurà d’inclou-
re la restauració i I’habilitació del patrimoni històric de
les serres de Cavalls i de Pàndols.

En una segona fase aquest pla haurà de preveure, amb
els recursos pressupostaris corresponents, la promoció,
especialment entre la població escolar, d’aquest espai
històric per tal de promoure els valors de la cultura de
la pau, tal com es preveu a la Llei de foment de la pau,
recentment aprovada pel Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre l’escola
Vilarnau, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès)
Tram. 250-00702/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 8716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, i Carina Mejías
Sánchez, diputada, conjuntament i en representació del
Grup Popular al Parlament de Catalunya, fent ús d’allò
que disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
cambra presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’escola Vilarnau de Sant Sadurní d’Anoia és una co-
operativa escolar que va ser fundada l’any 1966 fruit de
l’interès d’un grup de pares i mares per l’educació dels
seus fills.

Durant molts anys, l’escola va ser peça clau en l’esce-
nari escolar de la vila i l’entorn, amb un patrimoni ar-
quitectònic propi.

Durant el curs 89 i 90, l’escolar va tenir una crisi de
gestió econòmica i es va veure obligada a vendre el seu
patrimoni a l’ajuntament però, per donar continuïtat a
la seva activitat, va llogar unes instal·lacions on actual-
ment estudien 123 nens.

Es tracta d’una escola molt valorada pedagògicament,
però que manté certa dificultat per obtenir noves matri-
culacions.

3.10.25.
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Atès que Sant Sadurní d’Anoia està en un moment de
creixement econòmica i demogràfic important, el Grup
Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
concedir set mestres de pagament delegat durant dos
anys a l’escola Vilarnau de Sant Sadurní d’Anoia per tal
d’incrementar el seu nombre d’alumnes fins assolir les
ràtios establertes i donar viabilitat a l’escola.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Daniel Sirera i Bellés
Carina Mejías Sánchez

3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LACI-
ONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sani-
tària, amb especial referència a l’assis-
tència hospitalària
Tram. 302-00030/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 8440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la moció subsegüent a la
interpel·lació al Consell Executiu sobre la política sani-
tària, amb especial referència a l’assistència hospitalà-
ria (tram. 300-00029/06).

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocu-
pació per l’elevat nombre de pacients que es troben en
llistes d’espera per intervencions quirúrgiques en el sis-
tema sanitari públic degut a la demora existent per a
poder ser atesos, especialment quan pateixen patologies
que suposen un risc per la vida o que poden afectar
greument a la qualitat de vida.

2. El Parlament de Catalunya reprova al Conseller de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
i al director del Servei Català de la Salut per no haver
estat capaços de solucionar el problema de les llistes
d’espera per intervencions quirúrgiques i per les lamen-
tables repercussions que se’n deriven per la salut de les
persones.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a finalitzar de forma urgent el registre de
llistes d’espera i a presentar-lo en la seva propera com-
pareixença en la Comissió de Política Social.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a donar compliment a la resolució del 5
d’abril passat, per la qual havia d’establir en el termi-
ni de dos mesos el temps màxim d’espera pel tracta-

ment del màxim nombre possible de patologies descri-
tes en el Pla d’Actuació per la Reducció del Nombre de
Pacients en Llista d’Espera.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a crear un Comitè de Seguiment paritari que
integri representants de l’administració i experts per
definir els criteris i indicadors per a la realització de
llistes d’espera, determini els temps màxims d’espera
per a cada patologia i s’encarregui de la seva elabora-
ció, actualització i publicitat.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a impulsar un Pla de Xoc per reduir el nom-
bre de pacients en llista d’espera, amb establiment de
terminis per al seu compliment i amb actuacions espe-
cífiques i prioritàries per la cirurgia cardiovascular, que
implicarà els hospitals de la XHUP.

7. El Pla de Xoc per reduir el nombre de pacients en
llista d’espera contemplarà:

– Prioritzar les diferents patologies d’acord amb el seu
grau de risc vital i d’afectació de la qualitat de vida.

– Estudiar la possibilitat de fer llistes d’espera úniques
per determinades patologies.

– Racionalitzar i optimitzar els recursos actuals, tant
humans com estructurals: augment de les franges horà-
ries de l’activitat hospitalària (quiròfans, consultes ex-
ternes), implicació del personal en les mesures, ajusta-
ment del temps d’estada dels pacients a les necessitats
reals d’atenció, coordinació amb l’atenció primària.

– Garantir el funcionament dels circuits d’entrada (ur-
gències) i, sobretot, el drenatge intern del malalt crític
(àrees de reanimació postquirúrgica amb garanties,
cures intensives…).

– Condicionar unitats de curta estada i de cirurgia me-
nor i major ambulatòria per atendre determinades pato-
logies.

– Condicionar noves unitats de cures intensives i de
rehabilitació en els centres hospitalaris públics, i pren-
dre mesures que permetin el drenatge dels pacients
d’aquestes unitats (UFISS, Unitats assistencials, etc.)

– Dotar als hospitals públics del personal necessari per
fer front als objectius del Pla de Xoc per reduir el nom-
bre de pacients en llista d’espera.

– Crear un centre de coordinació per establir les deri-
vacions dels pacients cap a altres centres hospitalaris.

– Ampliar la consignació pressupostària de pròtesis en
el pressupost de l’any 2001 i suplementar la quantitat
prevista inicialment en l’actual pressupost.

– Aportar els recursos pressupostaris suficients per
complir els objectius del Pla de Xoc per reduir el nom-
bre de pacients en llista d’espera amb l’ampliació de
partides en l’actual pressupost i consignació adequada
en el del 2001.

8. Donades les particulars característiques de les pato-
logies cardiovasculars i l’increment del risc vital que
suposa el trasllat de pacients aguts, el Parlament de
Catalunya insta al Govern de la Generalitat a prendre
les mesures necessàries per crear, amb la màxima ur-
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gència, serveis de cirurgia cardíaca als hospitals de
l’ICS de Tarragona, Girona i Lleida.

9. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a impulsar les actuacions estructurals neces-
sàries per adequar els recursos assistencials a la deman-
da existent, per tal d’evitar llistes d’espera quirúrgiques
superiors a dos mesos, així com demores assistencials
de qualsevol tipus, tot assolint els objectius definits en
el Pla Nacional de Salut:

– Racionalització en l’organització de l’actual plantilla
de l’ICS, estabilització del personal, i increment, a par-
tir de les ofertes d’ocupació pública, dels recursos hu-
mans adients per a fer front la demanda sanitària.

– Pla d’inversions per adequar, en un termini màxim de
tres anys, els recursos estructurals als objectius del Pla
Nacional de Salut.

– Mesures de gestió i funcionament del sistema sanita-
ri: coordinació amb l’atenció primària, adequació i
desenvolupament del Pla de Serveis Sociosanitaris,
homologació del personal que fa atenció pública, mà-
xima utilització dels recursos, racionalització de la po-
lítica de gestió tot impedint la fragmentació del sistema
sanitari públic, etc.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a revisar els mecanismes de funcionament
dels òrgans de gestió de cara a garantir la participació
dels i les professionals en la presa de decisions amb
implicacions assistencials.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre esports, espe-
cialment pel que fa a la seva projecció
internacional
Tram. 302-00031/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 8505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Moció subsegüent a una inter-
pel·lació sobre esports, especialment pel que fa a la seva
projecció internacional, (núm. de tram. 300-00064/06).

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar polítiques que afavoreixen la inter-
nacionalització de l’esport català, d’acord amb el que
estableix la Llei 8/1999, de 30 de juliol, de la jurisdic-

ció esportiva i de modificació de les lleis 8/1988, de
l’esport, i 11/1984, de creació de l’organisme autònom
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, i a
partir dels paràmetres següents:

1. Suport a les Federacions esportives per a la promo-
ció de l’organització i la participació en competicions
internacionals.

2. Impuls de polítiques de comunicació que afavoreixin
el coneixement massiu de la participació d’esportistes
catalans i catalanes en competicions internacionals.

3. Creació d’una marca pròpia i identificativa de l’es-
port català que pugi ser utilitzada per tots i totes aque-
lles esportistes que participen en competicions fora de
Catalunya.

4. Suport a l’esport de base amb mesures concretes que
abastin des de la línia de major incidència i suport per
a la creació de noves infraestructures esportives fins a
una ampliació per a l’any 2000 del suport econòmic a
la Unió de Consells Esportius de Catalunya que permeti
incrementar el suport als diferents Consells Esportius
Comarcals.

5. Plantejar amb urgència una estratègia jurídica per tal
de començar una ofensiva en l’àmbit internacional que
faciliti el reconeixement dels organismes esportius i
federatius catalans en els respectius organismes inter-
nacionals.»

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Ernest Benach i Pascual Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la implantació
de camps de golf i sobre l’impacte que
produeixen en el medi ambient
Tram. 302-00032/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 8506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Moció subsegüent a una inter-
pel·lació sobre la implantació de camps de golf i sobre
l’impacte que produeixen en el medi ambient, (núm. de
tram. 300-00174/06).

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

1. Promoure la protecció activa de la Via Verda entre
Sant Llorenç de Munt i Collserola, on es troba localit-
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zat el paratge natural comprès per les finques de
Torrebonica i Can Bonvilà de Terrassa (Vallès Occiden-
tal), per tal de garantir la conservació dels seus valors
naturals, paisatgístics i socials.

2. Protegir l’aqüífer de l’espai comprès per Torrebonica
i Can Bonvilà per tal de mantenir i garantir la qualitat
química i biològica de les aigües que s’obtenen,
d’acord amb l’apartat 3 de l’article 54 de la Llei 46/
1999, de 13 de desembre, de modificació de la Llei 29/
1985, de 2 d’agost, d’Aigües.

3. Incorporar en la normativa reguladora de l’avaluació
d’impacte ambiental l’obligatorietat de sotmetre a trà-
mit la construcció o ampliació dels camps de golf.

4. Definir una xarxa d’espais naturals protegits, agríco-
les i forestals, de la Plana del Vallès, garantint així la
connectivitat biològica i territorial entre els espais na-
turals protegits de la serralada litoral i prelitoral.»

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les llistes d’es-
pera de la sanitat pública catalana
Tram. 302-00033/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i Siñol,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 8525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi , fent ús del que es
determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre les llistes d’espera de la sanitat pública catalana
substanciada en el Ple de 24 de maig (NT 300-00191/
06), perquè sigui debatuda i votada en la sessió vinent.

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocu-
pació per la problemàtica que s’ha posat de manifest de
les llargues llistes d’espera per intervencions cardía-
ques, així com per la situació en què es troben les llis-
tes d’espera en general a Catalunya. El Parlament cons-
tata que la gestió del Departament de Sanitat en aquest
tema no ha estat l’adient, mancant-li eficàcia, estratè-
gia, transparència i capacitat de resposta a les necessi-
tats de la població pel que fa a garantir el dret de les
persones a la rapidesa en el diagnòstic i el tractament de
les malalties greus per part de la sanitat pública catala-
na.

2. El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
de la Generalitat a:

a) La creació, en el termini màxim d’un mes, d’una
comissió o organisme independent per al seguiment i
control de les llistes d’espera i dels circuits assistencials
a Catalunya amb la participació de:

– Representants de l’Administració (Departament de
Sanitat, Servei Català de la Salut)

– Professionals (Societats Científiques de les especia-
litats, Col·legi de Metges, Agència d’Avaluació Mèdi-
ca, Societat de Medicina Familiar i Comunitària).

– Representants del sector sanitari (organitzacions hos-
pitalàries i Institut Català de la Salut)

– Representants dels usuaris i dels treballadors de la
sanitat.

– Representants del Parlament.

b) Les tasques i funcions d’aquesta comissió seran les
següents:

– Fer un diagnòstic clar de la situació i de les mesures
a portar a terme per tal d’optimitzar els recursos de la
sanitat pública catalana.

– Revisar els circuits pel diagnòstic de les patologies
greus. Establiment de mecanismes de priorització.

– Analitzar la capacitat del sistema sanitari públic
d’ampliar l’activitat per a reduir les llistes d’espera.
Contemplar criteris d’evolució demogràfica, en especi-
al pel que fa a l’envelliment de la població.

– Marcar les pautes per a fer un seguiment periòdic per
a la publicació de les llistes d’espera.

– Proposar mesures per a garantir la transparència i
l’equitat en l’accés.

– Fer propostes per a l’establiment de garanties de ter-
minis màxims d’espera per a cada patologia.

– Dimensionar el pla de xoc necessari per a reduir les
llistes d’espera als temps màxims acceptables.

c) Presentar en el Parlament de Catalunya, en el termini
màxim de quatre mesos, un informe de les conclusions
de la Comissió, les mesures proposades i una estimació
dels recursos econòmics necessaris.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Carme Figueras i Siñol
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la promoció
del sector de les tecnologies de la in-
formació i de les comunicacions
Tram. 302-00034/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 8526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Barceló i Roca, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es de-
termina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la
promoció del sector de les tecnologies de la informació
i de les comunicacions, substanciada en el Ple de 24 de
maig, (núm. de tramitació 300-00104/06), per tal que
sigui debatuda i votada a la sessió plenària vinent.

MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Definir i aplicar una política industrial específica
orientada a la promoció del sector de les Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions (TIC) a Catalunya.

Aquesta nova política industrial tindrà com a objectiu
fonamental la creació d’un teixit d’empreses del sector
i estarà basada en els principis següents:

a) Aprofitament de la capacitat de compra de l’Admi-
nistració catalana.

b) Acord amb les administracions locals.

c) Aplicació d’un gran pacte amb el sector empresari-
al català.

d) Negociació amb els operadors de telecomunicacions
espanyols.

e) Definició d’una estratègia específica per al sector de
continguts

f) Reequilibrament territorial.

2. Posar en marxa, amb la màxima urgència, totes les
mesures i iniciatives contemplades en el Pla estratègic
per a la Societat de la Informació.

3. Definir i aplicar un Programa específic de suport als
vivers de noves empreses del sector TIC promoguts per
les administracions locals.

4. Donar suport a les iniciatives municipals orientades
a promoure activitats empresarials del sector TIC en sòl
urbà, com per exemple la iniciativa 22@BCN de la ciu-
tat de Barcelona. En aquest sentit, el Departament d’In-
dústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalu-
nya destinarà la partida de 500 milions de pessetes,
prevista per a l’adquisició de terrenys, a donar suport
als referits projectes municipals.

5. Negociar amb el món empresarial i financer de Ca-
talunya, un gran acord de promoció del sector TIC.

6. Negociar amb els diferents operadors de telecomu-
nicació que actuen a Catalunya, plans d’inversió orien-
tats a promoure l’activitat empresarial i de recerca re-
lacionats amb el sector TIC.

Concretament, el Govern vetllarà perquè les previsions
d’inversió de les empreses concessionàries de telefonia
mòbil, es realitzin el màxim possible a Catalunya.

7. El Govern prepararà un Pla estratègic del sector de
continguts de Catalunya, d’acord amb les empreses del
sector.

8. El Govern donarà suport a iniciatives que, com el
projecte de la Vall de Ribes, ajudin a portar serveis de
banda ampla a les comarques de muntanya, com a ins-
trument de promoció econòmica d’aquest territori.»

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Miquel Barceló i Roca

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el finançament
de les universitats públiques
Tram. 302-00035/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 8527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es
determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre el finançament de les universitats públiques al Ple
del dia 24 de maig (núm. de tramitació 300-00085/06),
per tal que sigui debatuda i votada a la sessió plenària
vinent.

MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Incrementar el finançament a l’educació superior i la
recerca de manera progressiva, amb efectes en els pres-
supostos de la Generalitat per a l’any 2001, amb l’ob-
jectiu d’assolir el 2,3% del PIB el 2003.

2. Garantir l’equitat, l’eficiència i la suficiència finan-
cera a les Universitats públiques.

3. Acordar un model global i transparent del finança-
ment de les universitats públiques a aplicar en els pres-
supostos de la Generalitat per al 2001, a partir dels se-
güents criteris:

a) Adoptar un sistema de finançament bàsic segons
paràmetre objectius.
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b) Generalitzar un finançament complementari lligat a
objectius específics de cada universitat mitjançant con-
tractes programa.

4. Iniciar la política universitària de beques i ajuts a
l’estudi mitjançant les següents mesures:

a) Avançar en l’efectiva transferència de la gestió de les
beques i els ajuts als estudiants de l’Estat a la Genera-
litat, efectiva per al curs 2000-2001.

b) Impulsar la regulació de la política catalana de be-
ques i ajuts a l’estudi amb participació parlamentària.

c) Endegar un programa experimental de préstecs-ren-
da als estudiants.

d) Presentar un Projecte de Llei de creació de l’Agèn-
cia Catalana de Beques Universitàries a la Recerca en
el proper període de sessions.

5. Disposar, en les previsions pressupostàries de la
Generalitat per al 2001, els mitjans necessaris per do-
tar les Universitats catalanes dels recursos suficients per
fer front a les despeses urbanes de sanejament, recollida
i tractament de residus, seguretat i similars associades
al funcionament i manteniment dels seus campus uni-
versitaris.

6. Presentar, en el proper període de sessions, el Pla
Plurianual d’Inversions, Reposició i Manteniment.

7. Presentar al Parlament l’avaluació del II Pla de Re-
cerca de Catalunya abans de desembre de 2000, i el III
Pla abans de març de 2001".

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Montserrat Duch i Plana

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’habitatge
Tram. 302-00036/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg.8528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parla-
mentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús del que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre l’habitatge substanciada al Ple del dia 24 de maig
(núm. de tramitació 300-00122/06), per tal que sigui
debatuda i votada a la sessió plenària vinent.

«El Parlament de Catalunya, per tal de garantir a tots els
ciutadans i ciutadanes el dret constitucional a l’habitat-
ge digne, insta el Consell Executiu a modificar l’actu-
al política d’habitatge en el sentit de:

a) Fomentar la rehabilitació d’habitatges.

b) Incrementar el parc d’habitatges de lloguer.

c) Estimular l’ús de l’habitatge de segona mà.

d) Promoure sòl destinat a l’habitatge protegit.

Amb la finalitat d’acomplir aquests objectius, el Con-
sell Executiu haurà de:

1. Elaborar un nou Pla de l’habitatge a Catalunya que
contempli com a línies prioritàries:

a) La inversió en l’adquisició de sòl per a dedicar-lo a
habitatge social.

b) L’activació del mercat del lloguer mitjançant la pro-
moció de mesures de reforma fiscal que afavoreixin
l’ampliació del parc d’habitatge de lloguer a Catalunya.

c) La creació d’un fons específic per a l’adquisició
d’habitatges amb destinació a lloguer.

d) La redacció d’un Programa integral de foment de la
rehabilitació d’habitatges, modificant l’actual sistema
d’ajuts.

e) La creació d’un paquet d’ajuts a fons perdut per a
l’adquisició d’habitatges.

f) Introduir mecanismes que augmentin la transparèn-
cia i la competència en el sector intermediari per a la
comercialització de l’habitatge de segona mà.

g) Establir mesures de defensa i protecció del consumi-
dor davant les oscil·lacions de determinats sectors del
mercat.

2. Elaborar una Llei del sòl a Catalunya per a:

a) Defensar el marc específic per al planejament urba-
nístic i territorial català, i impedir un procés d’harmo-
nització que una nova llei estatal pot comportar.

b) Garantir la producció de sòl urbanitzat a baix cost.

c) Assegurar la compacitat dels creixements, les convi-
vències d’usos sempre que siguin compatibles i la no
segregació dels grups socials per raons de renda.

d) Dotar les administracions públiques, mitjançant els
aprofitaments i la creació de patrimonis públics de sòl,
d’un percentatge del sòl classificat en els Plans Gene-
rals, per a destinar-los a habitatge de promoció públi-
ca.

e) Garantir que aquest percentatge de sòl classificat si-
gui gestionat pels promotors públics.

3. Estudiar la viabilitat de noves mesures fiscals per
afavorir el compliment dels objectius de:

a) Fomentar la rehabilitació d’habitatges.

b) Incrementar el parc d’habitatges de lloguer.

c) Estimular l’ús de l’habitatge de segona mà.

f) Promoure sòl destinat a l’habitatge protegit.

D’acord amb els següents criteris:

a) Reducció del tipus d’IVA.

b) Increment dels percentatges d’amortització autorit-
zats.
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c) Abaratiment dels costos de transmissió dels habitat-
ges desocupats.

d) Introducció de noves deduccions en l’IRPF.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

Roberto Labandera i Ganachipi

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política edu-
cativa
Tram. 302-00037/06

Presentació: Sra. M. Caridad Mejías Sán-
chez, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 8534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa
l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta la
Moció següent subsegüent a la Interpel·lació núm. de
tram. 300-00187/06.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Incloure en les proves d’accés a la Universitat
(PAAU) l’assignatura de literatura.

2. Establir les mesures necessàries per tal que les cièn-
cies naturals i les noves tecnologies tinguin una presèn-
cia suficient a l’ESO.

3. Establir les mesures necessàries per tal que, en aca-
bar l’ensenyament obligatori, l’alumnat de Catalunya
estigui en condicions d’utilitzar les noves tecnologies
de la informació, per a la qual cosa s’incrementarà la
dotació d’equipaments informàtics a les escoles de
Catalunya.

4. Dur a terme les accions oportunes per tal de formar
adequadament el professorat amb la finalitat que esti-
gui en condicions de donar la millor atenció a l’alum-
nat en la utilització de les noves tecnologies de la infor-
mació.

5. A modificar el Decret 75/1996 per tal d’incrementar
fins a un 52% el percentatge de crèdits dedicats a les
assignatures d’humanitats d’acord amb el que disposen
les «Instruccions d’inici de curs» elaborades pel Depar-
tament d’Ensenyament.

6. A modificar el Decret 266/1997, sobre drets i deures
dels alumnes dels centres de nivell no Universitari de
Catalunya, per tal de potenciar el respecte a les perso-
nes i simplificar i agilitar els processos d’intervenció
que facilitin la solució immediata dels problemes detec-
tats.

7. Elaborar i presentar davant la Comissió de Política
Cultural, en el termini de sis mesos, un informe sobre
el nombre necessari d’unitats d’adaptació curricular per
a aquells alumnes amb majors dificultats d’aprenentat-
ge i les unitats d’escolarització externa per aquells

alumnes amb problemes de conflictivitat, per tal que els
centres disposin de places el més aviat possible i dels
recursos per fer-les efectives.

8. Prendre les mesures necessàries per tal d’eliminar, en
el termini màxim de tres anys, l’escolarització d’alum-
nes en «barracons».

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Carina Mejías Sánchez

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política educativa, amb especial re-
ferència al reequilibrament territorial
en relació amb la reforma de la forma-
ció professional
Tram. 300-00021/06

Correcció d’errades de publicació

Rectificació als BOPC núm: 3, de 09.12.99, i 10, de
03.01.00.

Títol o epígraf: Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política educativa, amb especial referència al
reequilibrament territorial en relació amb la reforma
(tram. 300-00021/06).

On diu: «... en relació amb la reforma»

Ha de dir: «... en relació amb la reforma de la forma-
ció professional»

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el cooperativisme agrari
Tram. 300-00199/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 8281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Interpel·lació.

– Quin és el capteniment del Govern sobre el coopera-
tivisme agrari?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2000

Jordi Ausàs i Coll
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment dels Plans comarcals
de muntanya
Tram. 300-00200/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 8282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Interpel·lació

– Quin és el capteniment del Govern sobre el compli-
ment dels Plans Comarcals de Muntanya?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2000

Jordi Ausàs i Coll

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el sector lleter
Tram. 300-00201/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 8283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Interpel·lació.

– Quin és el capteniment del Govern sobre el sector lle-
ter?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2000

Jordi Ausàs i Coll

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra la pobresa, especial-
ment pel que fa a la renda mínima d’in-
serció
Tram. 300-00202/06

Presentació: Sra. Pilar Malla i Escofet,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi
Reg. 8352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Pilar Malla i Escofet i Marina Geli i Fàbrega,
diputades del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 128
i següents del Reglament de la cambra, formulen la
Interpel·lació següent:

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació amb la lluita contra la pobresa i
especialment pel que fa a la Renda Mínima d’Inserció?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2000

Maria Pilar Malla i Escofet Marina Geli i Fàbrega

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el balanç del pacte per a l’ocupació
Tram. 300-00203/06

Presentació: Sr. José Luis López Bulla,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 8570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

José Luis López Bulla, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 128 del Reglament de la cambra,
presenta la següent interpel·lació.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre el balanç en torn al Pacte per l’ocupa-
ció?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

José Luis López Bulla

Diputat
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ampliació de les despeses previstes
en el pressupost
Tram. 300-00204/06

Presentació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 8583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
cambra, formula la següent interpel·lació al Consell
Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en
relació a l’ampliació de les despeses previstes en el
Pressupost?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Martí Carnicer i Vidal

Tramitació pel procediment d’urgència
Reg. 8757

Passa a tramitar-se pel procediment d’urgència.

Acord: Presidència del Parlament, sessió del
02.06.2000.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els esports d’aventura
Tram. 300-00205/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 8616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Interpel·lació sobre els esports
d’aventura.

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa als es-
ports d’aventura i a les empreses i professionals que
s’hi dediquen?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Jordi Ausàs i Coll

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’habitatge
Tram. 300-00206/06

Presentació: Sr. Josep M. Fabregat i
Vidal, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 8630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Fabregat i Vidal, diputat del Grup Parlamen-
tari Popular, d’acord amb allò que preveu l’article 128
i següents del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent Interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a l’habitatge a Catalunya?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Josep M. Fabregat i Vidal

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la delimitació i la conservació dels es-
pais naturals
Tram. 300-00207/06

Presentació: Sr. Josep M. Fabregat i
Vidal, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 8631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Fabregat i Vidal, diputat del Grup Parlamen-
tari Popular, d’acord amb allò que preveu l’article 128
i següents del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent Interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a la delimitació i la conservació
dels Espais Naturals?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Josep M. Fabregat i Vidal
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les necessitats de la xarxa viària cata-
lana
Tram. 300-00208/06

Presentació: Sr. Josep M. Fabregat i
Vidal, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 8632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 01.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Fabregat i Vidal, diputat del Grup Parlamen-
tari Popular, d’acord amb allò que preveu l’article 128
i següents del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent Interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a les necessitats futures de la xar-
xa viària catalana?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Josep M. Fabregat i Vidal

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el transport sanitari
Tram. 300-00217/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Admissió a tràmit i tramitació pel procediment d’ur-
gència: Presidència del Parlament, 02.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 128.7 del Reglament de la
cambra, presenta la següent interpel·lació per tal que
sigui tramitada pel procediment d’urgència.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa al transport sanitari?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFOR-
MES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Parla-
ment de Catalunya corresponent a
l’any 1999
Tram. 360-00003/06

Debat de l’Informe

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió núm. 2, tinguda els dies 01.06.2000 i
02.06.2000 (DSPC- C 50 i 52).

3.30.04.
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4. INFORMACIÓ

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

Delegació de funcions del president
del Parlament

Resolució

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament,
atès que he d’absentar-me de Catalunya del dia 28 al 31
de maig de 2000, amb motiu de la visita al Marroc
d’una delegació del Parlament de Catalunya

RESOLC:

Delegar les funcions que em corresponen com a Presi-
dent del Parlament, en la vicepresidenta segona, l’Il·ltre.
senyora M. Dolors Montserrat i Culleré, del dia 28 al
31 de maig de 2000.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Resolució sobre la situació de compa-
tibilitat de diputats
Tram. 234-00006/06 i 234-00007/06

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de
maig de 2000, ha estudiat els dictàmens de la Comissió
de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 7.2 del
Reglament, ha adoptat la següent Resolució:

D’acord amb la legislació vigent i amb les dades rela-
tives a la professió i als càrrecs públics manifestats pels
nous diputats d’acord amb l’article 4.1.segon del Regla-
ment, el Ple del Parlament estableix la situació de com-
patibilitat del diputat Sr. Marcel Riera i Bou i del dipu-
tat Sr. Pere Vigo i Sallent.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

La secretària primera El president del Parlament
Carme Valls i Llobet Joan Rigol i Roig

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre el Millorament de la Prevenció i
l’Extinció d’Incendis
Tram. 400-00022/06

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari Popular
Reg. 8576 / Coneixement: Mesa del Parlament,
01.06.2000

Alta:

Sr. Josep Maria Fabregat i Vidal.

Sr. Josep Curto i Casadó.

4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació de Dones
contra la Violència Familiar - Tamaia
davant la Comissió sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home perquè in-
formin sobre la violència de gènere
Tram. 356-00075/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la coordinadora a Catalu-
nya de la Marxa Mundial de les Dones
2000 davant la Comissió sobre el Pro-
cés d’Equiparació Dona-Home perquè
informin sobre el desenvolupament
d’aquesta marxa mundial
Tram. 356-00076/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

4.40.
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Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Secretaria de la Dona
del sindicat CCOO davant la Comissió
sobre el Procés d’Equiparació Dona-
Home perquè informin sobre l’assetja-
ment sexual al lloc de treball
Tram. 356-00077/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Grup de Lesbianes Femi-
nistes davant la Comissió sobre el
Procés d’Equiparació Dona-Home per-
què informin sobre la situació de dis-
criminació quotidiana de les dones
lesbianes
Tram. 356-00078/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de l’Institut Català de la Dona
davant la Comissió sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home perquè in-
formi sobre el III Pla d’actuació del
Govern de la Generalitat per a la igual-
tat d’oportunitats per a les dones 1998-
2000
Tram. 356-00080/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de l’Institut Català de la Dona
davant la Comissió sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home perquè in-
formi sobre el capteniment de l’Institut
per a la propera legislatura
Tram. 356-00081/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Mercè Vilanova, catedràtica d’història
contemporània de la Universitat de
Barcelona i directora de la revista
«Historia y Fuente Oral», davant la
Comissió sobre el Procés d’Equipara-
ció Dona-Home
Tram. 356-00083/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Mary Nasch, catedràtica d’historia
contemporània de la Universitat de
Barcelona, davant la Comissió sobre
el Procés d’Equiparació Dona-Home
Tram. 356-00084/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Montserrat Vilalta, secretària general
de la Universitat de Vic, davant la Co-
missió sobre el Procés d’Equiparació
Dona-Home
Tram. 356-00085/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació de Docto-
rands i Becaris de Recerca de Catalu-
nya (D-recerca) davant la Comissió de
Política Cultural perquè informin sobre
la problemàtica de la recerca i els ob-
jectius d’aquesta associació
Tram. 356-00110/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Josep M. Vallès i Casadevall, juntament
amb una altra diputada del G. P. Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 8068).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Cultural, sessió del 24.05.2000.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient davant la co-
missió corresponent perquè informi
sobre el Pla Infocat 2000
Tram. 356-00115/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep M. Fabregat i Vidal, del G. P. Po-
pular (reg. 8374).

Comissió competent: Comissió d’Estudi sobre el Millo-
rament de la Prevenció i l’Extinció d’Incendis.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 01.06.2000. (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 d’Interior davant la comissió cor-
responent perquè informi sobre el Pla
Infocat 2000
Tram. 356-00116/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Daniel Sirera i Bellés, G. P. Popular (reg.
8376).

Comissió competent: Comissió d’Estudi sobre el Millo-
rament de la Prevenció i l’Extinció d’Incendis.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 01.06.2000. (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 de repre-
sentants de l’Ajuntament de Terrassa i
del Reial Club de Golf El Prat davant la
comissió corresponent perquè informin
sobre el projecte de camp de golf a la
zona de Torrebonica i Can Bonvilar al
municipi de Terrasa (Vallès Occidental)
Tram. 356-00117/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep Rull i Andreu, G. P. de Convergèn-
cia i Unió; Sr. Manel Nadal i Farreras, G. P. Socialistes
- Ciutadans pel Canvi; Sr. Josep M. Fabregat i Vidal, G.
P. Popular (reg. 8442).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 01.06.2000.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Unió de Pagesos davant
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca perquè informin sobre la situa-
ció del camp a Catalunya
Tram. 356-00118/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep M. Fabregat i Vidal, G. P. Popular
(reg. 8633).

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 01.06.2000.

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya i del Consorci Fo-
restal de Catalunya davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per-
què informin sobre la situació del
camp a Catalunya
Tram. 356-00119/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep M. Fabregat i Vidal, G. P. Popular
(reg. 8634).

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 01.06.2000.

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants dels sindicats CCOO i
UGT davant la Comissió d’Estudi so-
bre la Política d’Immigració a Catalu-
nya perquè informin sobre aquesta
matèria
Tram. 356-00120/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Política d’Immigració a
Catalunya en la sessió núm. 4, tinguda el dia
26.05.2000 (DSPC-C 44).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió per
a la Societat de la Informació, sol·-
licitada pel conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, per
a informar de les línies d’actuació del
seu Departament, en matèria de socie-
tat de la informació
Tram. 355-00020/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 5 de la Co-
missió Permanent de Legislatura per a la Societat de la
Informació, del 31.05.2000 (DSPC-C 48).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del conseller de Medi
Ambient davant la Comissió de Política
Territorial perquè informi sobre la pro-
blemàtica de les contaminacions per
excés de nitrats a l’aigua en diferents
indrets de Catalunya
Tram. 357-00010/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
de Política Territorial, del 31.05.2000 (DSPC-C 45).

Compareixença del màxim responsa-
ble de la Generalitat en matèria de la
societat de la informació davant la
Comissió per a la Societat de la Infor-
mació perquè informi sobre l’àmbit de
les seves competències
Tram. 357-00013/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
Permanent de Legislatura per a la Societat de la Infor-
mació, del 31.05.2000 (DSPC-C 48).

Compareixença de la Sra. Teresa Frei-
xes i Sanjuán, de l’Institut Europeu de
Dret, davant la Comissió sobre el Pro-
cés d’Equiparació Dona-Home
Tram. 357-00023/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equipara-
ció Dona-Home, del 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Compareixença de la Federació de
Municipis de Catalunya davant la Co-
missió d’Estudi sobre la Política d’Im-
migració a Catalunya
Tram. 357-00033/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Estudi sobre la Política d’Immigració a Catalunya,
del 26.05.2000 (DSPC-C 44).
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Compareixença de l’Associació Cata-
lana de Municipis davant la Comissió
d’Estudi sobre la Política d’Immigració
a Catalunya
Tram. 357-00034/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Estudi sobre la Política d’Immigració a Catalunya,
del 26.05.2000 (DSPC-C 44).

Compareixença del secretariat del
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya davant la Comissió de Polí-
tica Cultural perquè faci balanç de les
activitats i les línies d’acció d’aquesta
entitat durant l’any 1999
Tram. 357-00039/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
de Política Cultural, del 01.06.2000 (DSPC-C 49).

Compareixença de representants del
Grup de Lesbianes Feministes davant
la Comissió sobre el Procés d’Equipa-
ració Dona-Home perquè informin so-
bre la situació de discriminació quoti-
diana de les dones lesbianes
Tram. 357-00055/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Compareixença de la presidenta de
l’Institut Català de la Dona davant la
Comissió sobre el Procés d’Equipara-
ció Dona-Home perquè informi sobre
el III Pla d’actuació del Govern de la
Generalitat per a la igualtat d’oportuni-
tats per a les dones 1998-2000
Tram. 357-00056/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Compareixença de la Sra. Mercè
Vilanova, catedràtica d’història con-
temporània de la Universitat de Barce-
lona i directora de la revista «Historia
y Fuente Oral», davant la Comissió
sobre el Procés d’Equiparació Dona-
Home
Tram. 357-00057/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Compareixença de la Sra. Mary Nasch,
catedràtica d’historia contemporània
de la Universitat de Barcelona, davant
la Comissió sobre el Procés d’Equipa-
ració Dona-Home
Tram. 357-00058/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).
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Compareixença de la Sra. Montserrat
Vilalta, secretària general de la Univer-
sitat de Vic, davant la Comissió sobre
el Procés d’Equiparació Dona-Home
Tram. 357-00059/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 4, tingu-
da el dia 31.05.2000 (DSPC-C 47).

Compareixença dels representants
dels sindicats CCOO i UGT davant la
Comissió d’Estudi sobre la Política
d’Immigració a Catalunya perquè infor-
min sobre aquesta matèria
Tram. 357-00060/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Política d’Immigració a
Catalunya en la sessió núm. 4, tinguda el dia
26.05.2000 (DSPC-C 44).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 16

Convocada per al dia 7 de juny de 2000

D’acord amb els articles 50, 62.2 i concordants del
Reglament, es convoca la sessió següent del:

PLE DEL PARLAMENT

Dia 7 de juny de 2000

10:00h.

Saló de sessions

ORDRE DEL DIA

1. Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 18/
1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d’Es-
tudis Jurídics i Formació Especialitzada. Tram. 200-
00004/06. Govern de la Generalitat. Debat i votació del
Dictamen de la Comissió (Text Dictamen: BOPC, 66).

2. Projecte de llei de pensions periòdiques. Tram. 200-
00005/06. Govern de la Generalitat. Debat i votació del
Dictamen de la Comissió (Text Dictamen: BOPC, 66).

3. Projecte de llei de modificació de la Llei 5/1985, del
16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desen-
volupament Empresarial i de la Llei 23/1984, del 28 de
novembre, del Laboratori General d’Assaigs i Investi-
gacions. Tram. 200-00015/06. Govern de la Generali-
tat. Proposta de tramitació en lectura única (Text pre-
sentat: BOPC, 66).

4. Procediment relatiu a l’Informe sobre el Compte
General de la Generalitat de Catalunya corresponent a
l’any 1996, part II de la Memòria de la Sindicatura de
Comptes al Parlament, corresponent a l’exercici del
1997. Tram. 257-00003/05. Sindicatura de Comptes de
Catalunya. Debat i votació del Dictamen de la Comis-
sió (Text Dictamen: BOPC, 64, 37).

5. Proposició de llei de creació del Consell Català de
Sostenibilitat. Tram. 202-00001/06. Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V). Debat i vo-
tació de la presa en consideració (Text presentat:
BOPC, 3, 8).

6. Proposició de llei reguladora de la cooperació local
de Catalunya. Tram. 202-00053/06. Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i votació de
la presa en consideració (Text presentat: BOPC, 27, 4).

7. Proposició de llei sobre actuacions protegides en
matèria d’habitatge i sòl. Tram. 202-00061/06. Sr.
Francesc Ferrer i Gironès, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Debat i votació de la presa en consi-
deració (Text presentat: BOPC, 45, 15).

8. Proposta de resolució per la qual s’acorda de presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei sobre l’ús de les llengües de l’Estat en l’emissió de
segells i altres efectes postals. Tram. 270-00022/06.
Grups parlamentaris. Debat i votació de la presa en
consideració (Text presentat: BOPC, 10, 76).

9. Designació dels membres del Consell Audiovisual de
Catalunya. Tram. 284-00003/06. Grups parlamentaris.
Designació.

10. Designació d’un vocal de la Comissió Executiva de
la Junta de Museus de Catalunya. 284-00006/06. Grups
parlamentaris. Designació.

11. Interpel·lació al Consell Executiu sobre l’ampliació
de les despeses previstes en el pressupost. Tram. 300-
00204/06. Sr. Martí Carnicer i Vidal, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substancia-
ció pel procediment d’urgència.

12. Interpel·lació al Consell Executiu sobre el transport
sanitari. Tram. 300-00217/06. Sra. Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V). Substanciació pel pro-
cediment d’urgència.

13. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
educativa, amb especial referència al reequilibrament
territorial en relació amb la reforma de la formació pro-
fessional. Tram. 300-00021/06. Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V). Substancia-
ció.

14. Interpel·lació al Consell Executiu sobre l’educació
infantil. Tram. 300-00086/06. Sra. M. Assumpta Baig
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i Torras, juntament amb una altra diputada del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Subs-
tanciació.

15. Interpel·lació al Consell Executiu sobre política
penitenciària. Tram. 300-00033/06. Sr. Joan Ridao i
Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la promoció
de les indústries culturals. Tram. 300-00150/06. Sra.
Montserrat Duch i Plana, juntament amb un altre dipu-
tat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi. Substanciació.

17. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la sanitat
pública, especialment pel que fa a l’exposició als raigs
ultraviolats. Tram. 300-00181/06. Sra. Caterina Mieras
i Barceló, juntament amb dues altres diputades del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
Substanciació.

18. Interpel·lació al Consell Executiu sobre les políti-
ques de prevenció i lluita contra les drogues de disseny.
Tram. 300-00183/06. Sr. Daniel Sirera i Bellés, del
Grup Parlamentari Popular. Substanciació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la política sanitària, amb especial referèn-
cia a l’assistència hospitalària. Tram. 302-00030/06.
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V). Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre les llistes d’espera de la sanitat pública ca-
talana. Tram. 302-00033/06. Sra. Carme Figueras i
Siñol, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre esports, especialment pel que fa a la seva
projecció internacional. Tram. 302-00031/06. Sr.
Ernest Benach i Pascual, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la implantació de camps de golf i sobre
l’impacte que produeixen en el medi ambient. Tram.
302-00032/06. Sr. Joan Ridao i Martín, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat
i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la promoció del sector de les tecnologies de
la informació i de les comunicacions. Tram. 302-
00034/06. Sr. Miquel Barceló i Roca, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i vo-
tació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre el finançament de les universitats públiques.
Tram. 302-00035/06. Sra. Montserrat Duch i Plana, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre l’habitatge. Tram. 302-00036/06. Sr.
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i
votació.

26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la política educativa. Tram. 302-00037/06.
Sra. M. Caridad Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular. Debat i votació.

27. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades
el dia 7 de juny, a les 16:30 hores)

Palau del Parlament, 2 de juny de 2000

President del Parlament de Catalunya

Joan Rigol i Roig

4.70 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

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

Encàrrec del despatx del conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme al conse-
ller de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Tram. 330-00019/06

Presentació: President de la Generalitat
de Catalunya
Reg. 8697 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 01.06.2000

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de
la Llei 3/1982, de 25 de març del Parlament, del Presi-
dent i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau
donar-vos compte que durant l’absència del conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme, senyor Antoni Subirà i
Claus, els dies 31 de maig i 4, 5 i 6 de juny, s’encarre-
garà del despatx del seu Departament el conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, senyor Pere
Macias i Arau.

Ben cordialment,

Barcelona, 24 de maig de 2000

Jordi Pujol

N. de la R.: El Decret 182/2000, de 24 d’abril, d’encàr-
rec del despatx del conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme, senyor Antoni Subirà i Claus, al conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, senyor Pere
Macias i Arau, els dies 31 de maig i 4, 5 i 6 de juny, és
publicat al DOGC 3151, del 31 de maig de 2000.
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Compliment de la Resolució 563/V del
Parlament de Catalunya, sobre l’elabo-
ració d’un nomenclàtor oficial de la
toponímia major de Catalunya
Tram. 335-00011/06

Presentació: Conseller, del Departament
de Cultura
Reg. 8579 / Coneixement: Mesa del Parlament,
01.06.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb el que va ser acordat a la Resolució 563/
V del Parlament, publicada al BOPC de 25 de maig de
1998, em plau de fer-vos arribar, en nom del Govern de
la Generalitat, l’informe elaborat per la Comissió for-
mada per a l’elaboració del Nomenclàtor toponímic
oficial de Catalunya sobre les tasques realitzades per la
Comissió i els resultats que s’han obtingut fins ara.

Es preveu acabar el treball, sensiblement més extens i
complert que l’encomanat pel Parlament, a la primave-
ra de l’any 2001.

Barcelona, 25 de maig de 2000

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

INFORME SOBRE L’ESTAT DELS TREBALLS DEL

NOMENCLÀTOR OFICIAL DE CATALUNYA

El dia 25 de maig de 1998, el Butlletí oficial de Parla-
ment de Catalunya publicà la Resolució 563/V, sobre
l’elaboració d’un nomenclàtor de la toponímia major
de Catalunya, adoptada per la Comissió de Política
Cultural i presentada pel G. P. de Convergència i Unió.

Aquesta Resolució establia un termini de dos anys,
comptats des de la publicació d’aquesta al Butlletí del
Parlament, per a la seva elaboració.

Per tant, atès que properament expira el termini esta-
blert a la Resolució, la Comissió formada per a l’elabo-
ració del Nomenclàtor oficial de Catalunya, emet
aquest informe explicatiu de les tasques dutes a terme
i dels resultats que s’han obtingut.

1. OBJECTIUS

La Resolució establia un objectiu mínim basat en la
normalització de la toponímia continguda en els mapes
d’escala 1:250.000 editats per l’Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC). Aquesta normalització feia referència
tant a la situació geogràfica com a la grafia correcta
segons les normes establertes per l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC).

Aquest objectiu mínim significava que havien de ser
normalitzats al voltant de 6.000 topònims de Catalunya,
quantitat que amb prou feines cobria la toponímia re-

lativa a noms de municipis i a la orografia més princi-
pal. La mitjana de topònims per municipi quedava en
sis, mentre que per comarca no s’assolien els 150.

La Comissió que es va crear per tirar endavant aquests
treballs va considerar aprofitar la iniciativa del Parla-
ment per posar en marxa un projecte més ambiciós, que
es basés en la cartografia 1:50.000 de l’ICC, cosa que
permetria oferir un producte amb una visió més prope-
ra del país, baixant del nivell general català, a un nivell
comarcal i local, de manera que es pogués arribar a
oficialitzar el gruix de la toponímia que s’utilitza en
senyalització, cartografia, guies turístiques i altres pro-
ductes informatius.

Aquest nou plantejament comportava l’estudi i norma-
lització de l’ordre de 45.000 topònims, més de set ve-
gades els demanats a la Resolució del Parlament, cosa
que exigia una implicació molt més àmplia de les ins-
titucions del país i, en concret, les vinculades a l’Admi-
nistració Local.

Per això, a la Comissió constituïda per a l’elaboració
del Nomenclàtor oficial de Catalunya hi ha representa-
des les entitats següents:

– Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura. Direcció General de Política
Lingüística

Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Direcció General d’Administració Local

Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Secretaria General. Institut Cartogràfic de Catalunya

Departament d’Economia, Finances i Planificació. Ins-
titut d’Estadística de Catalunya

– Institut d’Estudis Catalans

– Administració Local

Associació Catalana de Municipis i Comarques

Federació de Municipis de Catalunya

Consorci per a la Normalització Lingüística

Aquesta col·laboració es va concretar amb la signatura
del Conveni per a l’elaboració del Nomenclàtor Ofici-
al de Catalunya, el 15 de desembre del 1998.
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C onveni  de C ol·l aboraci ó per a l'elaboració del
N om enclàt or O fici al  de C atalunya

D epartam ent de G overnaci ó
D epartam ent de C ultura

D epartam ent de Polí tica Territorial i O bres P úb liques
Inst itut  C artogràf ic de C atalunya

Inst itut  d 'Estadíst ica de C atalunya
Inst itut  d 'Estudis C atalans 

C onsorci  per a la N orm alitzaci ó  Ling üíst ica
A ssoci ació  C atalana de M unicipis i C om arques

Federació de M unicipis de C atalunya

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Les entitats que formen la Comissió van establir en el
Conveni de col·laboració per a l’elaboració del Nomen-
clàtor Oficial de Catalunya que el futur recull incorpo-
raria un volum de 45.000 topònims. Això significa que
hi haurà una mitjana d’entre 40 i 50 topònims per mu-
nicipi i de 1.100 noms a cadascuna de les comarques de
Catalunya.

El treball recollirà noms de comarques, de municipis,
de nuclis de població o d’edificacions aïllades com
castells, torres o altres elements singulars. També s’hi
recolliran els noms orogràfics com els de serres, pics,
valls o planes, i els hidrònims, referents a rius, torrents
o rieres. La xarxa bàsica de carreteres i els principals
camins, així com els espais protegits o la toponímia
turística consolidada, també hi seran recollits. Llevat
d’alguns casos especials, no s’hi entrarà en aspectes de
toponímia urbana, atès que obriria una casuística d’una
complexitat difícil de resoldre a l’escala en què ens hem
proposat de treballar.

Però el nomenclàtor no vol quedar-se en un simple llis-
tat de noms amb un vistiplau oficial. Val la pena fer un
esforç perquè es converteixi en una eina realment útil
per a un ample ventall de públics potencials.

En aquest sentit, l’obra tindrà una estructura basada en
el municipi. Cada municipi tindrà el seu full on s’in-
clourà un mapa a escala 1: 50 000 del terme amb els
topònims georeferenciats i escrits amb tipografies que
permetin saber si es tracta d’un nucli de població, d’un
monument o d’un accident geogràfic. Aquesta base
cartogràfica és facilitada per l’Institut Cartogràfic de
Catalunya. La fitxa es completa amb un mapa comar-
cal de guia per a situar el municipi i els seus límits amb

els termes veïns, i amb una informació estadística, fa-
cilitada per l’Idescat, amb dades bàsiques de tipus so-
cial i econòmic.

A més, en els casos en què sigui possible, es donarà
informació sobre l’etimologia del nom del municipi o
de la seva capital, segons el cas, i altres dades lingüís-
tiques i geogràfiques que es considerin pertinents.

El nomenclàtor també contindrà mapes més generals
per il·lustrar la toponímia major i llistes alfabètiques
amb tots els noms que remetran als diferents fulls de
cartografia.

Procediment de treball

Com ja indicava la Resolució del Parlament, el material
de base per a l’elaboració del Nomenclàtor havia de
procedir dels reculls i de les bases de dades toponími-
ques que havia creat l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
La feina principal consisteix a fer una selecció dels to-
pònims pertinents a fi que siguin estudiats i aprovats o,
si escau, esmenats, per l’Institut d’Estudis Catalans.

La importància de trobar el màxim consens entre els
usuaris i tots els agents implicats, ha fet que s’hagi ha-
gut d’establir un sistema de consulta i supervisió que
consideri l’opinió dels prop de mil ajuntaments cata-
lans, amb la complicació logística i de gestió que això
representa. En aquest aspecte, el paper del Consorci per
a la Normalització Lingüística, per mitjà dels seus cen-
tres repartits per tot el territori, i el de les associacions
de municipis és clau per fer possible recaptar informa-
ció i arribar a acords en la línia d’aconseguir establir un
corpus toponímics basat en el rigor històric i científic.
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NOMENCLÀTOR OFICIAL DE CATALUNYA

METODOLOGIA DE TREBALL

Aportació econòmica

Els mitjans aportats pels diferents participant en el pro-
jecte són els següents:

ICC
elabora llista de topònims
per comarques i sortida

de plotter 1:50.000

Grup de treball
Observacions

IEC
Revisa i aprova

CNL
Revisa treballs de

camp puntuals

Grup de treball
Elabora proposta

Comissió de
Toponímia

Aprovació general

Ajuntaments
Vistiplau general

DPTOP/ICC
Tasques d’edició

topònims problemàtics

topònims aprovats

1998 1999 2000 total despeses total aportacions
DPTOP

aportació 2.033.361 2.244.025 2.244.025 6.521.411
despeses 0 0 0 0

DC
aportació 2.033.361 2.244.025 2.244.025 6.521.411
despeses 0 0 0 0

DG
aportació 2.033.361 2.244.025 2.244.025 6.521.411
despeses 0 0 0 0
DEF (Idescat)

aportació 2.033.361 2.244.025 2.244.025 6.521.411
despeses 456.666 456.666 456.666 1.369.998

ICC
aportació 1.913.751 2.112.023 2.112.023 6.137.797
despeses 6.340.946 6.340.946 6.340.946 19.022.838

IEC
aportació 1.913.751 2.112.023 2.112.023 6.137.797
despeses 5.163.333 6.402.533 6.402.533 17.968.399

38.361.235 38.361.238
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A més, cal considerar altres aportacions en espècies
entre les que destaquen les més de 5.600 hores de fei-
na dedicades pels tècnics del CPNL, valorades en prop
de 10 MPTA.

El Nomenclàtor es presentarà en format de llibre, amb
més de 1.000 pàgines que contindran un full per a cada
municipi amb el seu mapa, les informacions toponími-
ques georeferènciades, informació estadística bàsica,
l’etimologia del nom del municipi, heràldica, etc.

El format de pàgina aprovat és:

Els grups de treball promoguts per la Comissió també
treballen en el format multimèdia per a DVD i Internet.

Es preveu fer una distribució de protocol important, a
fi que les principals entitats i biblioteques públiques del
país rebin aquest producte. A més, es posarà a al ven-
da tant en format llibre com DVD.

Durant l’elaboració s’estan duent a terme múltiples
actuacions de comunicació i sensibilització de cara als
ajuntament i a la població en general, sobre la impor-
tància de la toponímia i del seu ús correcte. Entre
aquestes actuacions hi ha la publicació d’articles i la
participació en fòrums i taules rodones a diversos in-
drets tant de Catalunya com de fora.

3. ESTAT DELS TREBALLS

Actualment, han estat processades i preparades per
l’ICC per a la seva correcció per part dels centres del

CNPL i la seva aprovació per part de l’IEC, el total de
les 41 comarques catalanes, cosa que representa, de
moment, un global de 40.782 topònims.

L’estat de revisió d’aquests topònims és:

4.70.10.
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CPNL IEC ICC

Terra Alta Maresme

Pallars Sobirà

Noguera

Segarra

Alt Camp

Alta
Ribagorça

Baix Camp

Baix Penedès

Conca de
Barberà

Priorat

Ribera d’Ebre

Segrià

Tarragonès

Alt Empordà

Anoia

Bages

Baix Ebre

Baix Empordà

Baix Llobregat

Barcelonès

Berguedà

Garrotxa

Gironès

Montsià

Osona

Pla de l’Estany

Ripollès

Selva

Vallès Occidental

Vallès Oriental

Alt Penedès

Alt Urgell

Cerdanya

Garraf

Garrigues

Pallars Jussà

Pla d’Urgell

Solsonès

Urgell

En elaboració

A punt de
lliurar

Resolució de
casos
problemàtics
amb CPNL

Rebudes del
CPLN encara
no avaluades

Entrant esmenes
toponímiques

Maquetació

Enllestides

Resum de l’estat dels treballs del Nomenclàtor (9-5-2000)

Decrets

Per al millor desenvolupament dels treballs i per a fixar
els procediments normatius d’implicació de l’Adminis-
tració Local en el procés d’oficialització de la toponí-
mia, la Comissió ha promogut dos decrets:

– A iniciativa del Departament de Governació. Avant-
projecte de Decret pel qual es regula el procediment per
al canvi de denominació dels nuclis de població i les
entitats municipals descentralitzades.

– A iniciativa del Departament de Cultura. Avantprojec-
te de Decret d’establiment de la Comissió de Toponí-
mia de Catalunya i modificació del Decret 78/91, de 8
d’abril, sobre l’ús de la toponímia.

Tots dos es troben en fase de tramitació amb expecta-
tives de ser aprovats en un termini breu.

4. TERMINIS D’ACABAMENT I PRODUCCIÓ

El calendari previst per a la finalització dels treballs és
el següent:

C a le n d a r i i  f i te s  p r in c ip a ls

-  E n t ra d a  e n  v ig o r  d e ls  d e c re ts

-  2 9  c o m a rq u e s  e n l le s t id e s  p e r
t ra m e tre  a  a ju n ta m e n ts  (1 r  b lo c )

-  R e to rn  d e ls  a ju n ta m e n ts  (1 r  b lo c )

-  8  c o m a rq u e s  e n lle s t id e s  p e r
t ra m e tre  a  a ju n ta m e n ts  (2 n  b lo c )

-  D a r re rs  re to rn s  a ju n ta m e n ts  (2 n  b lo c )

-  C o m e n ç a m e n t e d ic ió  p a p e r  i  D V D

G e n e r  2 0 0 1

A b r i l  2 0 0 1

O c tu b re  2 0 0 0

-  P re s e n ta c ió  p ú b l ic a

J u n y  2 0 0 1

4.70.10.
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Actualment, s’està negociant un nou conveni per a la
producció, difusió i distribució de l’obra que inclou
l’edició en paper i les versions en DVD. Aquest conveni
representarà una quantitat d’uns 15 MPTA (pendent
d’estudis) aportats pels integrants de la Comissió.

Barcelona, 21 de maig de 2000

Certificat de l’acord pel qual el Govern
no dóna la conformitat a la tramitació
d’una proposició de llei
Reg. 8706

JOAQUIM TRIADÚ I VILA-ABADAL, Secretari del Govern

CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya, celebrada el dia 29 de maig de 2000,
es va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix
a continuació:

«Atès el que estableix l’article 107.2 del Reglament del
Parlament de Catalunya, s’acorda no prendre en consi-
deració la Proposició de llei, presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, de creació
de l’Institut Català del Turisme, número de tramitació
202-00064/06, perquè el Govern estima que implica
augment de crèdits en el pressupost en curs. En conse-
qüència, no es dóna conformitat a la seva tramitació.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
certificat a Barcelona, el trenta de maig de dos mil.

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Resolucions de cessament i de nome-
nament de diferents càrrecs al servei
de la Institució del Síndic de Greuges
Reg. 8367

RESOLUCIÓ

de 22 de maig de 2000, de cessament de la senyora
Montserrat Cusó i Torelló com a assessora, nivell 5 bis,
al servei de la Institució 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, la senyora Montserrat
Cusó i Torelló cessa, per ocupar un altre lloc de treball
al servei de la Institució del Síndic de Greuges, com a
assessora, nivell 5 bis, amb efectes a partir del dia 1 de
juny de 2000.

Barcelona, 22 de maig de 2000

Anton Cañellas
Síndic de Greuges

RESOLUCIÓ

de 22 de maig de 2000, de nomenament de la senyora
Montserrat Cusó i Torelló com assessora, nivell 4, al
servei de la Institució del Síndic de Greuges.

D’acord amb el que estableixen els articles 33.2 de la
Llei 14/1984, de 20 de març, i 5.2 de les Normes Bà-
siques del Síndic de Greuges, nomeno la senyora
Montserrat Cusó i Torelló assessora al servei de la Ins-
titució del Síndic de Greuges (nivell 4 del Parlament),
amb les obligacions i drets inherents al càrrec i amb
efectes a partir de l’1 de juny de 2000.

Barcelona, 22 de maig de 2000

Anton Cañellas
Síndic de Greuges

RESOLUCIÓ

de 22 de maig de 2000, de nomenament de la senyora
Judit Sartorio i Albalat com assessora al servei de la
Institució del Síndic de Greuges.

D’acord amb el que estableixen els articles 33.2 de la
Llei 14/1984, de 20 de març, i 5.2 de les Normes Bà-
siques del Síndic de Greuges, nomeno la senyora Judit
Sartorio i Albalat assessora al servei de la Institució del
Síndic de Greuges (nivell 5 bis del Parlament), amb les
obligacions i drets inherents al càrrec i amb efectes a
partir de l’1 de juny de 2000.

Barcelona, 22 de maig de 2000

Anton Cañellas
Síndic de Greuges

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN-
TERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALU-
NYA

Conflicte positiu de competències
plantejat pel Govern de l’Estat (tramita-
ció per les normes del recurs
d’inconstitucionalitat d’acord amb l’ar-
ticle 67, LOTC) - Llei 7/1995, del 28 de
juny, de creació del Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya
Tram. 381-00002/06 / Provisió del president del
TC del 10.05.2000

Acord de compareixença del Parlament i
designació de lletrats per a la representa-
ció processal i la direcció lletrada

Lletrats designats: Sr. Carles de Alfonso i Pinazo i Sr.
Pere Sol i Ordis.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

4.80.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Liquidació del pressupost del Parla-
ment i del Síndic de Greuges correspo-
nent a l’exercici del 1999
Tram. 232-00001/06

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de
maig de 2000, ha conegut la liquidació del pressupost
del Parlament i del Síndic de Greuges corresponent a
l’exercici del 1999, que ha presentat la Comissió de
Govern Interior.

D’acord amb l’article 46.2.tercer del Reglament ha
aprovat la dita liquidació.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

El secretari quart El president del Parlament
Isidre Gavín i Valls Joan Rigol i Roig

01.01. PARLAMENT DE CATALUNYA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EL 31 DE DESEMBRE DE 1999

Crèdit Crèdit Pendent
inicial Modificació definitiu Romanents Obligacions Pagaments pagament

CAPÍTOL  I

121 10001 Assignacions diputats 780.000.000 -40.105.000 739.895.000 114.501.868 625.393.132 625.393.132 0
122 10001 Assignacions diputats 0 54.323.769 54.323.769 0 54.323.769 54.323.769 0

10 Alts càrrecs 780.000.000 14.218.769 794.218.769 114.501.868 679.716.901 679.716.901 0

121 11001 Retribucions bàsiques 32.000.000 0 32.000.000 1.236.388 30.763.612 30.763.612 0
121 11002 Altres remuneracions 7.200.000 1.700.000 8.900.000 0 8.900.000 8.900.000 0

110 Personal eventual 39.200.000 1.700.000 40.900.000 1.236.388 39.663.612 39.663.612 0

121 12001 Retribucions bàsiques 461.400.000 0 461.400.000 0 461.400.000 461.400.000 0
121 12101 Retribucions complementàries 124.500.000 25.300.000 149.800.000 22.173.106 127.626.894 127.626.894 0

12 Personal funcionari 585.900.000 25.300.000 611.200.000 22.173.106 589.026.894 589.026.894 0

121 13101 Retribucions bàsiques 12.000.000 7.900.000 19.900.000 82.224 19.817.776 19.817.776 0
121 13102 Retribucions complementàries 4.000.000 2.600.000 6.600.000 1.241.055 5.358.945 5.358.945 0

13 Personal laboral 16.000.000 10.500.000 26.500.000 1.323.279 25.176.721 25.176.721 0

121 15001 Productivitat 12.200.000 0 12.200.000 801.146 11.398.854 11.398.854 0
121 15101 Gratificacions serveis extraord. 6.000.000 0 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0

15 Incentius al rendiment i activ.extr. 18.200.000 0 18.200.000 801.146 17.398.854 17.398.854 0

121 16001 Seguretat Social personal 130.300.000 2.500.000 132.800.000 3.028.435 129.771.565 129.517.549 254.016
121 16002 MUFACE 2.000.000 0 2.000.000 853.478 1.146.522 1.146.522 0
121 16004 Altres règims de previsió social 3.600.000 0 3.600.000 1.992.758 1.607.242 1.522.438 84.804
121 16005 Quotes seguretat social diputats 137.000.000 0 137.000.000 12.606.800 124.393.200 113.431.273 10.961.927
121 16006 Classes passives diputats 3.700.000 0 3.700.000 1.081.360 2.618.640 2.618.640 0
121 16007 Assegurances personal i diputats 30.500.000 0 30.500.000 2.783.754 27.716.246 15.350.883 12.365.363
121 16008 Seguretat social exdiputats 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0
121 16102 Prestació compl.cessament i jubilació diputats 1.000.000 0 1.000.000 174.307 825.693 0 825.693
121 16103 Prestació protecció maternitat personal 5.000.000 0 5.000.000 2.288.599 2.711.401 2.711.401 0
121 16104 Subsidis jubilació funcionaris 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0
121 16105 Pla de pensions funcionaris 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0

16 Assegurances i prestacions socials 326.200.000 2.500.000 328.700.000 27.909.491 300.790.509 276.298.706 24.491.803

TOTAL  CAPÍTOL  I 1.765.500.000 54.218.769 1.819.718.769 167.945.278 1.651.773.491 1.627.281.688 24.491.803

4.90.05.
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Crèdit Crèdit Pendent
inicial Modificació definitiu Romanents Obligacions Pagaments pagament

CAPÍTOL  II

121 20001 Lloguer béns mobles 2.000.000 7.700.000 9.700.000 2.107 9.697.893 8.223.462 1.474.431
121 20002 Lloguer fotocopiadores 8.500.000 2.000.000 10.500.000 1.028.637 9.471.363 6.989.497 2.481.866
121 20003 Lloguer equipament informàtic 25.000.000 -4.700.000 20.300.000 26.936 20.273.064 20.166.849 106.215
121 20101 Llogtuer béns immobles 4.000.000 0 4.000.000 1.759.555 2.240.445 2.240.445 0
121 20901 Canon: bar-restaurant 7.300.000 0 7.300.000 120.958 7.179.042 5.961.670 1.217.372

20 Lloguers 46.800.000 5.000.000 51.800.000 2.938.193 48.861.807 43.581.923 5.279.884

121 21001 Manteniment immobilitzat material 18.000.000 10.000.000 28.000.000 0 28.000.000 16.967.205 11.032.795
121 21002 Manteniment sistema informàtic 14.300.000 700.000 15.000.000 2.758.755 12.241.245 9.177.564 3.063.681
121 21003 Conservació aire condicionat 5.000.000 2.000.000 7.000.000 895.653 6.104.347 5.599.353 504.994
121 21004 Conservació parc mòbil 2.600.000 0 2.600.000 841.449 1.758.551 1.620.891 137.660
121 21005 Conservació sist.alimentac.elèctrica 1.300.000 0 1.300.000 342.095 957.905 957.905 0
121 21006 Conservació centraleta electrònica 1.900.000 0 1.900.000 297.077 1.602.923 1.602.923 0
121 21007 Conservació altra maquinària i equip 8.000.000 0 8.000.000 5.112.622 2.887.378 2.461.473 425.905
121 21010 Conservació sistemes de seguretat 3.500.000 0 3.500.000 1.718.250 1.781.750 1.364.720 417.030
121 21011 Conservació sistema electrònic de votació 1.900.000 0 1.900.000 5.024 1.894.976 1.446.056 448.920

21 Conservació i reparació 56.500.000 12.700.000 69.200.000 11.970.925 57.229.075 41.198.090 16.030.985

121 22001 Material ordinari no inventariable 18.000.000 5.000.000 23.000.000 2.727.701 20.272.299 11.148.723 9.123.576
121 22002 Premsa, revistes, llibres i altres publ. 21.000.000 -1.500.000 19.500.000 3.517.416 15.982.584 13.044.345 2.938.239
121 22003 Material informàtic no inventariable 4.000.000 0 4.000.000 881.955 3.118.045 2.559.581 558.464
121 22101 Electricitat 25.000.000 0 25.000.000 398.824 24.601.176 17.463.080 7.138.096
121 22102 Aigua 2.000.000 1.200.000 3.200.000 127.316 3.072.684 2.359.642 713.042
121 22105 Carburants 2.500.000 0 2.500.000 283.351 2.216.649 1.715.175 501.474
121 22106 Vestuari 4.000.000 0 4.000.000 727.110 3.272.890 2.577.338 695.552
121 22109 Altres subminstraments 3.000.000 0 3.000.000 188.614 2.811.386 1.959.859 851.527
121 22110 Enregistrament i so 1.500.000 0 1.500.000 1.033.346 466.654 368.495 98.159
121 22201 Telefòniques 35.000.000 7.000.000 42.000.000 9.508.568 32.491.432 26.537.356 5.954.076
121 22202 Postals 4.000.000 100.000 4.100.000 1.094.350 3.005.650 3.005.650 0
121 22206 Altres 3.600.000 0 3.600.000 342.581 3.257.419 3.019.291 238.128
121 22301 Transports 4.000.000 0 4.000.000 2.891.150 1.108.850 981.800 127.050
121 22402 Primes assegurances parc mòbil 2.400.000 0 2.400.000 787.327 1.612.673 1.612.673 0
121 22403 Primes assegurances edifici, mobl. 4.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
121 22501 Tributs 300.000 0 300.000 126.960 173.040 143.220 29.820
121 22602 Atencions protocolàries i representatives 14.000.000 11.100.000 25.100.000 538.654 24.561.346 22.996.721 1.564.625
121 22606 Hospital Clínic 1.500.000 0 1.500.000 329.260 1.170.740 878.055 292.685
121 22607 Formació i promoció 10.000.000 0 10.000.000 1.280.060 8.719.940 8.421.740 298.200
121 22608 Altres despeses diverses 6.000.000 0 6.000.000 3.277.764 2.722.236 2.181.564 540.672
121 22609 Divulgació i foment coneixement institució 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0
123 22620 Indemnització Llei 2/1995 0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
121 22701 Neteja i sanejament 50.000.000 0 50.000.000 1.264.962 48.735.038 48.735.038 0
121 22707 Estudis i treballs tècnics 3.000.000 3.000.000 6.000.000 964.621 5.035.379 1.498.359 3.537.020
121 22708 Prestació altres serveis informàtics 3.000.000 0 3.000.000 1.000.134 1.999.866 1.609.236 390.630
121 22709 Serveis agències de notícies 4.200.000 300.000 4.500.000 20.112 4.479.888 4.314.923 164.965
121 22719 Publicacions obligatòries 32.000.000 0 32.000.000 11.978.678 20.021.322 17.660.404 2.360.918
121 22720 Publicacions voluntàries 20.000.000 0 20.000.000 16.820.936 3.179.064 2.852.257 326.807
121 22755 Serveis informàtics 70.000.000 0 70.000.000 13.966.186 56.033.814 54.246.548 1.787.266

22 Material, subministraments i altres 360.000.000 29.200.000 389.200.000 88.077.936 301.122.064 260.891.073 40.230.991

121 23001 Dietes, locomoció i trasllats 8.500.000 500.000 9.000.000 2.817.610 6.182.390 5.378.613 803.777
121 23002 Conveni amb RENFE i peatges autopistes 16.000.000 0 16.000.000 3.404.404 12.595.596 11.053.830 1.541.766
121 23101 Altres indemnitzacions 500.000 1.100.000 1.600.000 155.833 1.444.167 1.444.167 0
121 23102 Indemnització als diputats 340.000.000 -88.600.000 251.400.000 48.517.446 202.882.554 202.882.554 0
122 23102 Indemnització als diputats 0 83.226.958 83.226.958 0 83.226.958 83.226.958 0
121 23201 Ajuts penjador 19.900.000 0 19.900.000 1.200.332 18.699.668 14.070.150 4.629.518
121 23301 Fons d’acció social 2.000.000 105.000 2.105.000 0 2.105.000 234.796 1.870.204
121 23302 Ajut formació fills funcionaris 5.250.000 0 5.250.000 0 5.250.000 5.228.310 21.690

23 Indemnitzacions per raó del servei 392.150.000 -3.668.042 388.481.958 56.095.625 332.386.333 323.519.378 8.866.955

TOTAL  CAPÍTOL  II 855.450.000 43.231.958 898.681.958 159.082.679 739.599.279 669.190.464 70.408.815

CAPÍTOL  IV

121 48101 Assignacions grups parlamentaris 720.800.000 34.600.000 755.400.000 106.951.247 648.448.753 648.448.753 0
122 48101 Assignacions grups parlamentaris 0 465.444 465.444 0 465.444 465.444 0

48 A famílies i institucions sense fi lucre 720.800.000 35.065.444 755.865.444 106.951.247 648.914.197 648.914.197 0

TOTAL  CAPÍTOL  IV 720.800.000 35.065.444 755.865.444 106.951.247 648.914.197 648.914.197 0

CAPÍTOL  VI

121 61101 Obres de condicionament de l’edifici 50.000.000 0 50.000.000 2.136.904 47.863.096 10.580.326 37.282.770
121 61102 Obres de recuperació nous espais 84.000.000 0 84.000.000 72.192.126 11.807.874 0 11.807.874
122 61102 Obres de recuperació nous espais 0 65.891.305 65.891.305 0 65.891.305 0 65.891.305

61 Inversions en edificis i altres constr. 134.000.000 65.891.305 199.891.305 74.329.030 125.562.275 10.580.326 114.981.949

121 62101 Programa microfilmació d’arxius 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0
121 62201 Sistema de seguretat 4.400.000 0 4.400.000 1.218.677 3.181.323 3.181.323 0
122 62201 Sistema de seguretat 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0
121 62301 Altra maquinària 10.000.000 0 10.000.000 6.303.658 3.696.342 3.544.207 152.135
122 62301 Altra maquinàia 0 5.000.000 5.000.000 4.245.361 754.639 0 754.639

62 Inversions en maquinària, instal·lació 15.400.000 7.000.000 22.400.000 14.767.696 7.632.304 6.725.530 906.774

121 64101 Adquisició de mobiliari 15.500.000 0 15.500.000 3.430.524 12.069.476 11.950.774 118.702
122 64102 Adquisició de mobiliari 0 23.000.000 23.000.000 3.954.519 19.045.481 9.964.969 9.080.512

64 Inversions en mobiliari i estris 15.500.000 23.000.000 38.500.000 7.385.043 31.114.957 21.915.743 9.199.214

121 65101 Pla informàtic 15.000.000 4.000.000 19.000.000 2.609.991 16.390.009 10.702.429 5.687.580
122 65101 Pla informàtic 0 36.000.000 36.000.000 0 36.000.000 4.727.852 31.272.148

65 Inversions en equip de procés dades 15.000.000 40.000.000 55.000.000 2.609.991 52.390.009 15.430.281 36.959.728

121 67101 Adquisició de llibres 5.500.000 1.500.000 7.000.000 432 6.999.568 6.272.547 727.021
67 5.500.000 1.500.000 7.000.000 432 6.999.568 6.272.547 727.021

TOTAL  CAPÍTOL  VI 185.400.000 137.391.305 322.791.305 99.092.192 223.699.113 60.924.427 162.774.686
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Crèdit Crèdit Pendent
inicial Modificació definitiu Romanents Obligacions Pagaments pagament

CAPÍTOL  VIII

121 83101 Bestretes 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
83 Bestretes 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0

TOTAL  CAPÍTOL  VIII 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0

TOTAL PRESSUPOST 3.529.150.000 269.907.476 3.799.057.476 533.071.396 3.265.986.080 3.008.310.776 257.675.304

01.01. PARLAMENT DE CATALUNYA

SITUACIÓ EL 31 DE DESEMBRE DE 1999

CRÈDITS PENDENTS DEL 1998

Pendent Pagaments Pendent de

31/12/98 efectius pagament

Capítol  I 12.652.097 12.652.097 0

Capítol  II 84.012.841 70.652.718 13.360.123

Capítol  IV 35.000.000 35.000.000 0

Capítol  VI 221.224.120 171.720.044 49.504.076

Total 352.889.058 290.024.859 62.864.199

01.02.  SÍNDIC DE GREUGES

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EL 31 DE DESEMBRE DE 1999

Crèdit Crèdit Pagaments Pendent
inicial Modificació disponible Romanents Obligacions efectius pagament

CAPÍTOL  I

121 10001 Retribucions bàsiques 16.412.000 16.412.000 0 16.412.000 16.412.000 0
121 10002 Retritucions complementàries 22.128.000 22.128.000 984 22.127.016 22.127.016 0

10 Alts càrrecs 38.540.000 0 38.540.000 984 38.539.016 38.539.016 0

121 11001 Retribucions bàsiques pers.eventual 98.745.000 -17.650.000 81.095.000 12.577.632 68.517.368 68.517.368 0
122 11001 Retribucions bàsiques pers.eventual 0 16.662.301 16.662.301 0 16.662.301 16.662.301 0
121 11002 Altres remuneracions pers.eventual 12.185.000 -700.000 11.485.000 213.130 11.271.870 11.271.870 0

11 Personal eventual 110.930.000 -1.687.699 109.242.301 12.790.762 96.451.539 96.451.539 0

121 12001 Retribucions bàsiques funcionaris 38.350.000 -1.050.000 37.300.000 814.864 36.485.136 36.485.136 0
121 12101 Retribucions complementàries p.ev. 7.650.000 7.650.000 681.088 6.968.912 6.968.912 0

12 Personal funcionari 46.000.000 -1.050.000 44.950.000 1.495.952 43.454.048 43.454.048 0

121 13101 Retribucions bàsiques pers.laboral 1.000 2.600.000 2.601.000 0 2.601.000 2.601.000 0
121 13102 Retribucions complementàries p.lab. 1.000 850.000 851.000 105.759 745.241 745.241 0

13 Personal laboral 2.000 3.450.000 3.452.000 105.759 3.346.241 3.346.241 0

121 15001 Productivitat 2.645.000 2.645.000 2.460 2.642.540 2.642.540 0
121 15101 Gratificacions serveis extraordinaris 2.850.000 2.850.000 492.821 2.357.179 2.357.179 0

15 Incentius al rendiment i actv.extraord. 5.495.000 0 5.495.000 495.281 4.999.719 4.999.719 0

121 16001 Seguretat Social 34.000.000 34.000.000 2.890.299 31.109.701 30.982.693 127.008
121 16004 Altres règims de previosió social 300.000 300.000 74.748 225.252 225.252 0
121 16007 Assegurances de personal 1.000.000 1.000.000 2.000.000 241.625 1.758.375 425.911 1.332.464

16 Assegurances i prestacions socials 35.300.000 1.000.000 36.300.000 3.206.672 33.093.328 31.633.856 1.459.472

CAPÍTOL  I 236.267.000 1.712.301 237.979.301 18.095.410 219.883.891 218.424.419 1.459.472

4.90.05.
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inicial Modificació disponible Romanents Obligacions efectius pagament

CAPÍTOL  II

121 20001 Lloguer béns mobles 900.000 1.000.000 1.900.000 3.979 1.896.021 1.645.200 250.821
121 20101 Lloguer béns immobles 6.800.000 6.800.000 959.254 5.840.746 5.840.746 0

20 Lloguers 7.700.000 1.000.000 8.700.000 963.233 7.736.767 7.485.946 250.821

121 21001 Manteniment immobilitzat material 2.500.000 2.000.000 4.500.000 1.896.166 2.603.834 2.098.114 505.720
21 Conservació i reparació 2.500.000 2.000.000 4.500.000 1.896.166 2.603.834 2.098.114 505.720

121 22001 Material ordinari no inventariable 1.700.000 700.000 2.400.000 124.197 2.275.803 2.062.301 213.502
121 22002 Premsa, revistes, llibres i altes publ. 1.000.000 300.000 1.300.000 151.756 1.148.244 1.087.445 60.799
121 22003 Material informàtic no inventariable 250.000 300.000 550.000 34.131 515.869 484.085 31.784
121 22101 Electricitat 2.900.000 2.900.000 164.283 2.735.717 2.469.781 265.936
121 22102 Aigua 300.000 300.000 62.656 237.344 237.344 0
121 22105 Carburants 250.000 250.000 10.000 240.000 240.000 0
121 22106 Vestuari 190.000 200.000 390.000 309.152 80.848 80.848 0
121 22109 Altres subministraments 150.000 200.000 350.000 118.428 231.572 231.572 0
121 22201 Telefòniques 2.000.000 500.000 2.500.000 60.493 2.439.507 2.431.780 7.727
121 22202 Postals 1.000.000 1.000.000 2.000.000 31.979 1.968.021 1.905.669 62.352
121 22401 Primes d’assegurances 500.000 250.000 750.000 40.898 709.102 709.102 0
121 22501 Tributs 250.000 250.000 33.411 216.589 216.589 0
121 22602 Atencions protocolàries i representat. 2.500.000 2.500.000 999.737 1.500.263 1.026.030 474.233
121 22603 Publicitat i propaganda 550.000 1.000.000 1.550.000 125.884 1.424.116 1.397.436 26.680
121 22605 Reunions i conferències 500.000 500.000 1.000.000 427.523 572.477 555.387 17.090
121 22607 Formació i promoció 600.000 600.000 2.817 597.183 597.183 0
121 22608 Altres despeses diverses 540.000 540.000 106.534 433.466 383.466 50.000
121 22609 Publicacions 3.000.000 3.000.000 236.841 2.763.159 2.763.159 0
122 22609 Publicacions 0 3.055.297 3.055.297 1.949.796 1105501 1105501 0
121 22701 Neteja i sanejament 7.650.000 7.650.000 160.920 7.489.080 6.864.990 624.090
121 22707 Estudis i treballs tècnics 11.000.000 11.000.000 27.420 10.972.580 10.752.580 220.000
122 22707 Estudis i treballs tècnics 0 5.000.000 5.000.000 101.017 4.898.983 3.849.913 1.049.070

22 Estudis i treballs tècnics 36.830.000 13.005.297 49.835.297 5.279.873 44.555.424 41.452.161 3.103.263

121 23001 Dietes, locomoció i trasllats 2.500.000 2.500.000 702.353 1.797.647 1.797.647 0
122 23001 Dietes, locomoció i trasllats 0 3.300.000 3.300.000 9.572 3.290.428 2.998.707 291.721
121 23101 Altres indemnitzacions 1.000 1.000 1.000 0 0 0
121 23301 Fons d’acció social 440.000 1.000.000 1.440.000 1.315 1.438.685 0 1.438.685
122 23301 Fons d’acció social 0 3.115 3.115 0 3.115 0 3.115
121 23302 Ajut formació fills funcionaris 860.000 860.000 0 860.000 860.000 0

23 Altres indemnitzacions 3.801.000 4.303.115 8.104.115 714.240 7.389.875 5.656.354 1.733.521

TOTAL  CAPÍTOL  II 50.831.000 20.308.412 71.139.412 8.853.512 62.285.900 56.692.575 5.593.325

CAPÍTOL  VI

121 61101 Obres condicionament edifici 100.000 100.000 100.000 0 0 0
122 61101 Obres condicionament edifici 0 10.643.550 10.643.550 10.341.950 301.600 0 301.600

61 Inversions en edificis i altres const. 100.000 10.643.550 10.743.550 10.441.950 301.600 0 301.600

121 62301 Altra maquinària 200.000 500.000 700.000 568.950 131.050 131.050 0
62 Inversions en maquinària, instal·lacions 200.000 500.000 700.000 568.950 131.050 131.050 0

121 64101 Mobiliari 500.000 3.000.000 3.500.000 1.662.273 1.837.727 151.194 1.686.533
64 Inversions en mobiliari i estris 500.000 3.000.000 3.500.000 1.662.273 1.837.727 151.194 1.686.533

121 65001 Equip informàtic 2.000.000 2.000.000 4.000.000 2.418.340 1.581.660 1.555.792 25.868
65 Inversions en equip de procés dades 2.000.000 2.000.000 4.000.000 2.418.340 1.581.660 1.555.792 25.868

121 67001 Llibres 300.000 500.000 800.000 421.020 378.980 365.938 13.042
Inversions en immobilitzat material 300.000 500.000 800.000 421.020 378.980 365.938 13.042

TOTAL  CAPÍTOL  VI 3.100.000 16.643.550 19.743.550 15.512.533 4.231.017 2.203.974 2.027.043

CAPÍTOL  VIII

121 83101 Bestretes 500.000 500.000 0 500.000 500.000 0
83 Concessió préstes i bestretes 500.000 0 500.000 0 500.000 500.000 0

TOTAL  CAPÍTOL  VIII 500.000 0 500.000 0 500.000 500.000 0

TOTAL  PRESSUPOST 290.698.000 38.664.263 329.362.263 42.461.455 286.900.808 277.820.968 9.079.840

4.90.05.
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Liquidació del pressupost del Parla-
ment i del Síndic de Greuges correspo-
nent al primer període de sessions de
l’any 1999
Tram. 232-00002/06

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de
maig de 2000, ha conegut la liquidació del pressupost
del Parlament i del Síndic de Greuges corresponent al
primer període de sessions de l’any 1999, que ha pre-
sentat la Comissió de Govern Interior.

D’acord amb l’article 46.2.tercer del Reglament ha
aprovat la dita liquidació.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

El secretari tercer El president del Parlament
Francesc Codina i Castillo Joan Rigol i Roig

01.01. PARLAMENT DE CATALUNYA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EL 30 DE JUNY DE 1999

Crèdit Crèdit Saldo Pendent
inicial Modificació definitiu disponible Autoritzacions Disposicions Obligacions Pagaments pagament

CAPÍTOL  I

121 10001 Assignacions diputats 780.000.000 -34.000.000 746.000.000 417.804.406 328.195.594 328.195.594 328.195.594 328.195.594 0
122 10001 Assignacions diputats 0 54.323.769 54.323.769 257.059 54.066.710 54.066.710 54.066.710 54.066.710 0

10 Alts càrrecs 780.000.000 20.323.769 800.323.769 418.061.465 382.262.304 382.262.304 382.262.304 382.262.304 0

121 11001 Retribucions bàsiques 32.000.000 0 32.000.000 15.967.852 16.032.148 16.032.148 16.032.148 16.032.148 0
121 11002 Altres remuneracions 7.200.000 1.700.000 8.900.000 5.244.142 3.655.858 3.655.858 3.655.858 3.655.858 0

110 Personal eventual 39.200.000 1.700.000 40.900.000 21.211.994 19.688.006 19.688.006 19.688.006 19.688.006 0

121 12001 Retribucions bàsiques 461.400.000 0 461.400.000 227.715.331 233.684.669 233.684.669 233.684.669 233.684.669 0
121 12101 Retribucions complementàries 124.500.000 25.300.000 149.800.000 93.144.387 56.655.613 56.655.613 56.655.613 56.655.613 0

12 Personal funcionari 585.900.000 25.300.000 611.200.000 320.859.718 290.340.282 290.340.282 290.340.282 290.340.282 0

121 13101 Retribucions bàsiques 12.000.000 4.400.000 16.400.000 7.943.904 8.456.096 8.456.096 8.456.096 8.456.096 0
121 13102 Retribucions complementàries 4.000.000 2.600.000 6.600.000 4.144.744 2.455.256 2.455.256 2.455.256 2.455.256 0

13 Personal laboral 16.000.000 7.000.000 23.000.000 12.088.648 10.911.352 10.911.352 10.911.352 10.911.352 0

121 15001 Productivitat 12.200.000 0 12.200.000 12.200.000 0 0 0 0 0
121 15101 Gratificacions serveis extraord. 6.000.000 0 6.000.000 2.272.773 3.727.227 3.727.227 3.727.227 3.727.227 0

15 Incentius al rendiment i activ.extr. 18.200.000 0 18.200.000 14.472.773 3.727.227 3.727.227 3.727.227 3.727.227 0

121 16001 Seguretat Social personal 130.300.000 0 130.300.000 76.002.838 54.297.162 54.297.162 54.297.162 54.085.482 211.680
121 16002 MUFACE 2.000.000 0 2.000.000 1.204.006 795.994 795.994 795.994 795.994 0
121 16004 Altres règims de previsió social 3.600.000 0 3.600.000 3.371.034 228.966 228.966 228.966 217.380 11.586
121 16005 Quotes seguretat social diputats 137.000.000 0 137.000.000 82.723.768 54.276.232 54.276.232 54.276.232 54.276.232 0
121 16006 Classes passives diputats 3.700.000 0 3.700.000 1.881.961 1.818.039 1.818.039 1.818.039 767.643 1.050.396
121 16007 Assegurances personal i diputats 30.500.000 0 30.500.000 29.039.582 1.460.418 1.460.418 1.460.418 1.460.418 0
121 16008 Seguretat social exdiputats 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0
121 16102 Prestació compl.cessament i jubilació diputats 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0
121 16103 Prestació protecció maternitat personal 5.000.000 0 5.000.000 4.907.067 92.933 92.933 92.933 92.933 0
121 16104 Subsidis jubilació funcionaris 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0
121 16105 Pla de pensions funcionaris 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0

16 Assegurances i prestacions socials 326.200.000 0 326.200.000 203.230.256 122.969.744 122.969.744 122.969.744 121.696.082 1.273.662

TOTAL  CAPÍTOL  I 1.765.500.000 54.323.769 1.819.823.769 989.924.854 829.898.915 829.898.915 829.898.915 828.625.253 1.273.662

4.90.05.
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CAPÍTOL  II

121 20001 Lloguer béns mobles 2.000.000 0 2.000.000 38.730 1.961.270 1.961.270 1.961.270 1.961.270 0
121 20002 Lloguer fotocopiadores 8.500.000 0 8.500.000 3.593.323 4.906.677 4.906.677 4.011.581 3.171.956 839.625
122 20003 Lloguer equipament informàtic 25.000.000 -4.700.000 20.300.000 26.936 20.273.064 20.273.064 8.340.902 8.340.902 0
121 20101 Llogtuer béns immobles 4.000.000 0 4.000.000 1.417.228 2.582.772 2.582.772 1.113.264 927.720 185.544
122 20901 Canon: bar-restaurant 7.300.000 0 7.300.000 145.996 7.154.004 7.154.004 2.980.835 2.384.668 596.167

20 Lloguers 46.800.000 -4.700.000 42.100.000 5.222.213 36.877.787 36.877.787 18.407.852 16.786.516 1.621.336

121 21001 Manteniment immobilitzat material 18.000.000 10.000.000 28.000.000 16.961.530 11.038.470 11.038.470 4.111.157 4.111.157 0
121 21002 Manteniment sistema informàtic 14.300.000 700.000 15.000.000 3.237.603 11.762.397 9.669.989 2.664.185 927.348 1.736.837
121 21003 Conservació aire condicionat 5.000.000 0 5.000.000 568.365 4.431.635 4.431.635 3.631.235 3.631.235 0
121 21004 Conservació parc mòbil 2.600.000 0 2.600.000 2.100.677 499.323 499.323 499.323 479.749 19.574
121 21005 Conservació sist.alimentac.elèctrica 1.300.000 0 1.300.000 342.095 957.905 957.905 957.905 0 957.905
121 21006 Conservació centraleta electrònica 1.900.000 0 1.900.000 297.077 1.602.923 1.602.923 1.602.923 1.602.923 0
121 21007 Conservació altra maquinària i equip 8.000.000 0 8.000.000 6.151.215 1.848.785 1.848.785 1.848.785 1.715.629 133.156
122 21010 Conservació sistemes de seguretat 3.500.000 0 3.500.000 2.192.816 1.307.184 1.307.184 883.152 801.152 82.000
123 21011 Conservació sistema electrònic de votació 1.900.000 0 1.900.000 5.024 1.894.976 1.894.976 99.296 99.296 0

21 Conservació i reparació 56.500.000 10.700.000 67.200.000 31.856.402 35.343.598 33.251.190 16.297.961 13.368.489 2.929.472

121 22001 Material ordinari no inventariable 18.000.000 5.000.000 23.000.000 16.441.789 6.558.211 6.558.211 6.558.211 5.533.216 1.024.995
121 22002 Premsa, revistes, llibres i altres publ. 21.000.000 0 21.000.000 10.290.671 10.709.329 6.755.354 6.435.376 5.884.780 550.596
121 22003 Material informàtic no inventariable 4.000.000 0 4.000.000 2.418.356 1.581.644 1.581.644 1.581.644 1.581.644 0
121 22101 Electricitat 25.000.000 0 25.000.000 19.443.469 5.556.531 5.556.531 5.556.531 5.556.531 0
121 22102 Aigua 2.000.000 0 2.000.000 1.275.037 724.963 724.963 724.963 547.294 177.669
121 22105 Carburants 2.500.000 0 2.500.000 1.704.587 795.413 795.413 795.413 790.126 5.287
121 22106 Vestuari 4.000.000 0 4.000.000 1.692.957 2.307.043 2.307.043 26.842 26.842 0
121 22109 Altres subminstraments 3.000.000 0 3.000.000 1.919.157 1.080.843 1.080.843 1.080.843 1.001.858 78.985
121 22110 Enregistrament i so 1.500.000 0 1.500.000 1.154.360 345.640 345.640 345.640 203.586 142.054
121 22201 Telefòniques 35.000.000 7.000.000 42.000.000 30.455.337 11.544.663 11.544.663 11.544.663 8.169.541 3.375.122
121 22202 Postals 4.000.000 0 4.000.000 2.931.450 1.068.550 1.068.550 1.068.550 1.068.550 0
121 22206 Altres 3.600.000 0 3.600.000 2.480.209 1.119.791 1.119.791 1.119.791 1.009.045 110.746
121 22301 Transports 4.000.000 0 4.000.000 3.780.882 219.118 219.118 219.118 219.118 0
121 22402 Primes assegurances parc mòbil 2.400.000 0 2.400.000 1.948.201 451.799 451.799 451.799 451.799 0
121 22403 Primes assegurances edifici, mobl. 4.000.000 0 4.000.000 2.677.774 1.322.226 1.322.226 1.322.226 1.322.226 0
121 22501 Tributs 300.000 0 300.000 126.960 173.040 173.040 173.040 143.220 29.820
121 22602 Atencions protocolàries i representatives 14.000.000 0 14.000.000 6.697.141 7.302.859 7.302.859 6.749.799 6.072.529 677.270
121 22606 Hospital Clínic 1.500.000 0 1.500.000 244.170 1.255.830 1.255.830 292.685 292.685 0
121 22607 Formació i promoció 10.000.000 0 10.000.000 5.027.918 4.972.082 4.972.082 4.839.332 4.780.332 59.000
121 22608 Altres despeses diverses 6.000.000 0 6.000.000 4.372.079 1.627.921 1.627.921 1.627.921 1.214.865 413.056
121 22609 Divulgació i foment coneixement institució 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0
123 22620 Indemnització Llei 2/1995 0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
121 22701 Neteja i sanejament 50.000.000 0 50.000.000 1.356.727 48.643.273 48.643.273 24.153.988 24.153.988 0
121 22707 Estudis i treballs tècnics 3.000.000 0 3.000.000 2.300.000 700.000 104.284 104.284 0 104.284
121 22708 Prestació altres serveis informàtics 3.000.000 0 3.000.000 2.401.370 598.630 598.630 598.630 549.299 49.331
121 22709 Serveis agències de notícies 4.200.000 300.000 4.500.000 1.009.902 3.490.098 3.490.098 1.866.620 1.658.261 208.359
121 22719 Publicacions obligatòries 32.000.000 0 32.000.000 11.001.626 20.998.374 20.998.374 13.435.881 12.869.030 566.851
121 22720 Publicacions voluntàries 20.000.000 0 20.000.000 17.391.495 2.608.505 2.331.423 915.123 915.123 0
122 22755 Serveis informàtics 70.000.000 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 0 0

22 Material, subministraments i altres 360.000.000 15.300.000 375.300.000 234.543.624 140.756.376 135.929.603 96.588.913 86.015.488 10.573.425

121 23001 Dietes, locomoció i trasllats 8.500.000 0 8.500.000 3.380.086 5.119.914 5.119.914 5.119.914 4.873.907 246.007
121 23002 Conveni amb RENFE i peatges autopistes 16.000.000 0 16.000.000 12.264.665 3.735.335 3.735.335 3.735.335 3.037.616 697.719
121 23101 Altres indemnitzacions 500.000 1.100.000 1.600.000 413.752 1.186.248 1.186.248 1.186.248 1.093.290 92.958
121 23102 Indemnització als diputats 340.000.000 -61.000.000 279.000.000 135.473.921 143.526.079 143.526.079 143.526.079 143.526.079 0
122 23102 Indemnització als diputats 0 83.226.958 83.226.958 57.584.201 25.642.757 25.642.757 25.642.757 25.642.757 0
121 23201 Ajuts penjador 19.900.000 0 19.900.000 14.022.500 5.877.500 5.877.500 5.877.500 5.877.500 0
121 23301 Fons d’acció social 2.000.000 0 2.000.000 1.895.204 104.796 104.796 104.796 104.796 0
121 23302 Ajut formació fills funcionaris 5.250.000 0 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0

23 Indemnitzacions per raó del servei 392.150.000 23.326.958 415.476.958 230.284.329 185.192.629 185.192.629 185.192.629 184.155.945 1.036.684

TOTAL  CAPÍTOL  II 855.450.000 44.626.958 900.076.958 501.906.568 398.170.390 391.251.209 316.487.355 300.326.438 16.160.917

CAPÍTOL  IV

121 48101 Assignacions grups parlamentaris 720.800.000 34.600.000 755.400.000 360.005.000 395.395.000 395.395.000 395.395.000 395.395.000 0
122 48101 Assignacions grups parlamentaris 0 465.444 465.444 465.444 0 0 0 0 0

48 A famílies i institucions sense fi lucre 720.800.000 35.065.444 755.865.444 360.470.444 395.395.000 395.395.000 395.395.000 395.395.000 0

TOTAL  CAPÍTOL  IV 720.800.000 35.065.444 755.865.444 360.470.444 395.395.000 395.395.000 395.395.000 395.395.000 0

CAPÍTOL  VI

121 61101 Obres de condicionament de l’edifici 50.000.000 0 50.000.000 46.940.393 3.059.607 3.059.607 1.185.122 0 1.185.122
122 61102 Obres de recuperació nous espais 84.000.000 65.891.305 149.891.305 149.891.305 0 0 0 0 0

61 Inversions en edificis i altres constr. 134.000.000 65.891.305 199.891.305 196.831.698 3.059.607 3.059.607 1.185.122 0 1.185.122

121 62101 Programa microfilmació d’arxius 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0
121 62201 Sistema de seguretat 4.400.000 0 4.400.000 1.218.677 3.181.323 3.181.323 0 0 0
122 62201 Sistema de seguretat 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0
121 62301 Altra maquinària 10.000.000 0 10.000.000 7.232.703 2.767.297 2.767.297 424.062 297.042 127.020
122 62301 Altra maquinàia 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0

62 Inversions en maquinària, instal·lació 15.400.000 7.000.000 22.400.000 16.451.380 5.948.620 5.948.620 424.062 297.042 127.020

121 64101 Adquisició de mobiliari 15.500.000 0 15.500.000 7.102.914 8.397.086 6.865.886 2.166.594 1.831.606 334.988
122 64102 Adquisició de mobiliari 0 23.000.000 23.000.000 23.000.000 0 0 0 0 0

64 Inversions en mobiliari i estris 15.500.000 23.000.000 38.500.000 30.102.914 8.397.086 6.865.886 2.166.594 1.831.606 334.988

121 65101 Pla informàtic 15.000.000 4.000.000 19.000.000 8.297.571 10.702.429 10.702.429 5.718.309 240.845 5.477.464
122 65101 Pla informàtic 0 36.000.000 36.000.000 19.957.844 16.042.156 16.042.156 0 0 0

65 Inversions en equip de procés dades 15.000.000 40.000.000 55.000.000 28.255.415 26.744.585 26.744.585 5.718.309 240.845 5.477.464

121 67101 Adquisició de llibres 5.500.000 0 5.500.000 2.029.377 3.470.623 3.470.623 3.470.623 3.451.339 19.284
67 5.500.000 0 5.500.000 2.029.377 3.470.623 3.470.623 3.470.623 3.451.339 19.284

TOTAL  CAPÍTOL  VI 185.400.000 135.891.305 321.291.305 273.670.784 47.620.521 46.089.321 12.964.710 5.820.832 7.143.878

4.90.05.
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CAPÍTOL  VIII

121 83101 Bestretes 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0
83 Bestretes 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0

TOTAL  CAPÍTOL  VIII 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0

TOTAL PRESSUPOST 3.529.150.000 269.907.476 3.799.057.476 2.127.972.650 1.671.084.826 1.662.634.445 1.554.745.980 1.530.167.523 24.578.457

01.01. PARLAMENT DE CATALUNYA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EL 30 DE JUNY DE 1999

CRÈDITS PENDENTS DEL 1998

Pendent Pagaments Pendent de
31/12/98 efectius pagament

Capítol  I 12.652.097 12.652.097 0
Capítol  II 84.012.841 69.360.806 14.652.035
Capítol  IV 35.000.000 35.000.000 0
Capítol  VI 221.224.120 33.673.307 187.550.813

Total 352.889.058 150.686.210 202.202.848

01.02.  SÍNDIC DE GREUGES

SITUACIÓ DEL PRESSUPOST EL 30 DE JUNY DE 1999

Crèdit Crèdit Saldo Pagaments Pendent
inicial Modificació disponible disponible Autoritzacions Disposicions Obligacions efectius pagament

CAPÍTOL  I

121 10001 Retribucions bàsiques 16.412.000 16.412.000 8.206.285 8.205.715 8.205.715 8.205.715 8.205.715 0
121 10002 Retritucions complementàries 22.128.000 22.128.000 11.064.492 11.063.508 11.063.508 11.063.508 11.063.508 0

10 Alts càrrecs 38.540.000 0 38.540.000 19.270.777 19.269.223 19.269.223 19.269.223 19.269.223 0

121 11001 Retribucions bàsiques pers.eventual 98.745.000 -16.650.000 82.095.000 48.292.088 33.802.912 33.802.912 33.802.912 33.802.912 0
122 11001 Retribucions bàsiques pers.eventual 0 16.662.301 16.662.301 8.059.836 8.602.465 8.602.465 8.602.465 8.602.465 0
121 11002 Altres remuneracions pers.eventual 12.185.000 12.185.000 6.571.551 5.613.449 5.613.449 5.613.449 5.613.449 0

11 Personal eventual 110.930.000 12.301 110.942.301 62.923.475 48.018.826 48.018.826 48.018.826 48.018.826 0

121 12001 Retribucions bàsiques funcionaris 38.350.000 38.350.000 23.523.350 14.826.650 14.826.650 14.826.650 14.826.650 0
121 12101 Retribucions complementàries p.ev. 7.650.000 7.650.000 4.149.742 3.500.258 3.500.258 3.500.258 3.500.258 0

12 Personal funcionari 46.000.000 0 46.000.000 27.673.092 18.326.908 18.326.908 18.326.908 18.326.908 0

121 13101 Retribucions bàsiques pers.laboral 1.000 2.600.000 2.601.000 2.338.983 262.017 262.017 262.017 262.017 0
121 13102 Retribucions complementàries p.lab. 1.000 850.000 851.000 759.909 91.091 91.091 91.091 91.091 0

13 Personal laboral 2.000 3.450.000 3.452.000 3.098.892 353.108 353.108 353.108 353.108 0

121 15001 Productivitat 2.645.000 2.645.000 2.645.000 0 0 0 0 0
121 15101 Gratificacions serveis extraordinaris 2.850.000 2.850.000 1.637.699 1.212.301 1.212.301 1.212.301 1.212.301 0

15 Incentius al rendiment i actv.extraord. 5.495.000 0 5.495.000 4.282.699 1.212.301 1.212.301 1.212.301 1.212.301 0

121 16001 Seguretat Social 34.000.000 34.000.000 19.674.742 14.325.258 14.325.258 14.325.258 14.219.418 105.840
121 16004 Altres règims de previosió social 300.000 300.000 77.088 222.912 222.912 112.236 112.236 0
121 16007 Assegurances de personal 1.000.000 1.000.000 574.089 425.911 425.911 425.911 425.911 0

16 Assegurances i prestacions socials 35.300.000 0 35.300.000 20.325.919 14.974.081 14.974.081 14.863.405 14.757.565 105.840

TOTAL CAPÍTOL  I 236.267.000 3.462.301 239.729.301 137.574.854 102.154.447 102.154.447 102.043.771 101.937.931 105.840

4.90.05.
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CAPÍTOL  II

121 20001 Lloguer béns mobles 900.000 1.000.000 1.900.000 1.100.685 799.315 799.315 799.315 799.315 0
121 20101 Lloguer béns immobles 6.800.000 6.800.000 959.254 5.840.746 5.840.746 2.920.373 2.920.373 0

20 Lloguers 7.700.000 1.000.000 8.700.000 2.059.939 6.640.061 6.640.061 3.719.688 3.719.688 0

121 21001 Manteniment immobilitzat material 2.500.000 2.000.000 4.500.000 3.267.092 1.232.908 1.232.908 1.232.908 1.232.908 0
21 Conservació i reparació 2.500.000 2.000.000 4.500.000 3.267.092 1.232.908 1.232.908 1.232.908 1.232.908 0

121 22001 Material ordinari no inventariable 1.700.000 700.000 2.400.000 1.506.868 893.132 893.132 893.132 893.132 0
121 22002 Premsa, revistes, llibres i altes publ. 1.000.000 300.000 1.300.000 537.599 762.401 762.401 762.401 762.401 0
121 22003 Material informàtic no inventariable 250.000 200.000 450.000 240.892 209.108 209.108 209.108 209.108 0
121 22101 Electricitat 2.900.000 2.900.000 1.988.543 911.457 911.457 911.457 911.457 0
121 22102 Aigua 300.000 300.000 212.977 87.023 87.023 87.023 87.023 0
121 22105 Carburants 250.000 250.000 130.000 120.000 120.000 120.000 120.000 0
121 22106 Vestuari 190.000 200.000 390.000 364.502 25.498 25.498 25.498 25.498 0
121 22109 Altres subministraments 150.000 100.000 250.000 115.495 134.505 134.505 134.505 134.505 0
121 22201 Telefòniques 2.000.000 500.000 2.500.000 1.435.999 1.064.001 1.064.001 1.064.001 1.064.001 0
121 22202 Postals 1.000.000 500.000 1.500.000 781.224 718.776 718.776 718.776 718.776 0
121 22401 Primes d’assegurances 500.000 200.000 700.000 515.365 184.635 184.635 184.635 184.635 0
121 22501 Tributs 250.000 250.000 33.411 216.589 216.589 216.589 216.589 0
121 22602 Atencions protocolàries i representat. 2.500.000 2.500.000 2.028.193 471.807 471.807 471.807 471.807 0
121 22603 Publicitat i propaganda 550.000 1.000.000 1.550.000 844.516 705.484 705.484 159.848 159.848 0
121 22605 Reunions i conferències 500.000 500.000 1.000.000 763.236 236.764 236.764 236.764 236.764 0
121 22607 Formació i promoció 600.000 600.000 461.817 138.183 138.183 138.183 117.783 20.400
121 22608 Altres despeses diverses 540.000 540.000 208.534 331.466 331.466 331.466 331.466 0
121 22609 Publicacions 3.000.000 3.000.000 64.201 2.935.799 335.799 335.799 335.799 0
122 22609 Publicacions 0 3.055.297 3.055.297 1.957.007 1098290 1098290 39570 39570 0
121 22701 Neteja i sanejament 7.650.000 7.650.000 160.920 7.489.080 7.489.080 2.496.360 2.496.360 0
121 22707 Estudis i treballs tècnics 11.000.000 11.000.000 377.420 10.622.580 10.622.580 6.342.897 6.342.897 0
122 22707 Estudis i treballs tècnics 0 5.000.000 5.000.000 4.007.507 992.493 992.493 992.493 992.493 0

22 Estudis i treballs tècnics 36.830.000 12.255.297 49.085.297 18.736.226 30.349.071 27.749.071 16.872.312 16.851.912 20.400

121 23001 Dietes, locomoció i trasllats 2.500.000 2.500.000 1.459.698 1.040.302 1.040.302 1.040.302 1.040.302 0
122 23001 Dietes, locomoció i trasllats 0 3.300.000 3.300.000 2.355.685 944.315 944.315 944.315 944.315 0
121 23101 Altres indemnitzacions 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0
121 23301 Fons d’acció social 440.000 440.000 440.000 0 0 0 0 0
122 23301 Fons d’acció social 0 3.115 3.115 3.115 0 0 0 0 0
121 23302 Ajut formació fills funcionaris 860.000 860.000 860.000 0 0 0 0 0

23 Altres indemnitzacions 3.801.000 3.303.115 7.104.115 5.119.498 1.984.617 1.984.617 1.984.617 1.984.617 0

TOTAL  CAPÍTOL  II 50.831.000 18.558.412 69.389.412 29.182.755 40.206.657 37.606.657 23.809.525 23.789.125 20.400

CAPÍTOL  VI

121 61101 Obres condicionament edifici 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0
122 61101 Obres condicionament edifici 0 10.643.550 10.643.550 10.643.550 0 0 0 0 0

61 Inversions en edificis i altres const. 100.000 10.643.550 10.743.550 10.743.550 0 0 0 0 0

121 62301 Altra maquinària 200.000 500.000 700.000 653.651 46.349 46.349 46.349 46.349 0
62 Inversions en maquinària, instal·lacions 200.000 500.000 700.000 653.651 46.349 46.349 46.349 46.349 0

121 64101 Mobiliari 500.000 3.000.000 3.500.000 3.355.232 144.768 144.768 0 0 0
64 Inversions en mobiliari i estris 500.000 3.000.000 3.500.000 3.355.232 144.768 144.768 0 0 0

121 65001 Equip informàtic 2.000.000 2.000.000 4.000.000 3.285.243 714.757 714.757 49.300 49.300 0
65 Inversions en equip de procés dades 2.000.000 2.000.000 4.000.000 3.285.243 714.757 714.757 49.300 49.300 0

121 67001 Llibres 300.000 500.000 800.000 643.227 156.773 156.773 156.773 156.773 0
Inversions en immobilitzat material 300.000 500.000 800.000 643.227 156.773 156.773 156.773 156.773 0

TOTAL  CAPÍTOL  VI 3.100.000 16.643.550 19.743.550 18.680.903 1.062.647 1.062.647 252.422 252.422 0

CAPÍTOL  VIII

121 83101 Bestretes 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0
83 Concessió préstes i bestretes 500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0

TOTAL  CAPÍTOL  VIII 500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0

TOTAL  PRESSUPOST 290.698.000 38.664.263 329.362.263 185.938.512 143.423.751 140.823.751 126.105.718 125.979.478 126.240

4.90.05.
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01.02.  SÍNDIC DE GREUGES

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EL 30 DE JUNY DE 1999

CRÈDITS PENDENTS DEL 1998

Pendent Pagaments Pendent de
Capítol 31/12/98 efectius pagament

Capítol  I 1.000.959 1.000.959 0
Capítol  II 12.378.679 12.378.679 0
Capítol  VI 1.994.550 1.984.110 10.440

Total 15.374.188 15.363.748 10.440

Liquidació del pressupost del Parla-
ment i del Síndic de Greuges correspo-
nent al finiment de la V legislatura i a
l’inici de la VI
Tram. 232-00003/06

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 24 de
maig de 2000, ha conegut la liquidació del pressupost
del Parlament i del Síndic de Greuges corresponent al
finiment de la V Legislatura i a l’inici de la VI, que ha
presentat la Comissió de Govern Interior.

D’acord amb l’article 46.2.tercer del Reglament ha
aprovat la dita liquidació.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

El secretari segon El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual Joan Rigol i Roig

01.01. PARLAMENT DE CATALUNYA

SITUACIÓ DEL PRESSUPOST EL 24 D’AGOST DE 1999

Crèdit Crèdit Saldo Pendent
inicial Modificació definitiu disponible Autoritzacions Disposicions Obligacions Pagaments pagament

CAPÍTOL  I

121 10001 Assignacions diputats 780.000.000 -34.105.000 745.895.000 364.487.430 381.407.570 381.407.570 381.407.570 381.407.570 0
122 10001 Assignacions diputats 0 54.323.769 54.323.769 257.059 54.066.710 54.066.710 54.066.710 54.066.710 0

10 Alts càrrecs 780.000.000 20.218.769 800.218.769 364.744.489 435.474.280 435.474.280 435.474.280 435.474.280 0

121 11001 Retribucions bàsiques 32.000.000 0 32.000.000 13.684.855 18.315.145 18.315.145 18.315.145 18.315.145 0
121 11002 Altres remuneracions 7.200.000 1.700.000 8.900.000 4.614.507 4.285.493 4.285.493 4.285.493 4.285.493 0

110 Personal eventual 39.200.000 1.700.000 40.900.000 18.299.362 22.600.638 22.600.638 22.600.638 22.600.638 0

121 12001 Retribucions bàsiques 461.400.000 0 461.400.000 198.115.009 263.284.991 263.284.991 263.284.991 263.284.991 0
121 12101 Retribucions complementàries 124.500.000 25.300.000 149.800.000 83.557.747 66.242.253 66.242.253 66.242.253 66.242.253 0

12 Personal funcionari 585.900.000 25.300.000 611.200.000 281.672.756 329.527.244 329.527.244 329.527.244 329.527.244 0

121 13101 Retribucions bàsiques 12.000.000 4.400.000 16.400.000 5.305.631 11.094.369 11.094.369 11.094.369 11.094.369 0
121 13102 Retribucions complementàries 4.000.000 2.600.000 6.600.000 3.206.316 3.393.684 3.393.684 3.393.684 3.393.684 0

13 Personal laboral 16.000.000 7.000.000 23.000.000 8.511.947 14.488.053 14.488.053 14.488.053 14.488.053 0

4.90.05.
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121 15001 Productivitat 12.200.000 0 12.200.000 12.200.000 0 0 0 0 0
121 15101 Gratificacions serveis extraord. 6.000.000 0 6.000.000 1.838.139 4.161.861 4.161.861 4.161.861 4.161.861 0

15 Incentius al rendiment i activ.extr. 18.200.000 0 18.200.000 14.038.139 4.161.861 4.161.861 4.161.861 4.161.861 0

121 16001 Seguretat Social personal 130.300.000 0 130.300.000 65.613.619 64.686.381 64.686.381 64.686.381 64.686.381 0
121 16002 MUFACE 2.000.000 0 2.000.000 1.204.006 795.994 795.994 795.994 795.994 0
121 16004 Altres règims de previsió social 3.600.000 0 3.600.000 2.323.214 1.276.786 1.276.786 259.138 228.966 30.172
121 16005 Quotes seguretat social diputats 137.000.000 0 137.000.000 72.355.453 64.644.547 64.644.547 64.644.547 64.644.547 0
121 16006 Classes passives diputats 3.700.000 0 3.700.000 1.881.961 1.818.039 1.818.039 1.818.039 1.818.039 0
121 16007 Assegurances personal i diputats 30.500.000 0 30.500.000 28.565.784 1.934.216 1.934.216 1.934.216 1.934.216 0
121 16008 Seguretat social exdiputats 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0
121 16102 Prestació compl.cessament i jubilació diputats 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0
121 16103 Prestació protecció maternitat personal 5.000.000 0 5.000.000 3.248.670 1.751.330 1.751.330 1.751.330 1.751.330 0
121 16104 Subsidis jubilació funcionaris 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0
121 16105 Pla de pensions funcionaris 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0

16 Assegurances i prestacions socials 326.200.000 0 326.200.000 179.292.707 146.907.293 146.907.293 145.889.645 145.859.473 30.172

TOTAL  CAPÍTOL  I 1.765.500.000 54.218.769 1.819.718.769 866.559.400 953.159.369 953.159.369 952.141.721 952.111.549 30.172

CAPÍTOL  II

121 20001 Lloguer béns mobles 2.000.000 0 2.000.000 14.950 1.985.050 1.985.050 1.985.050 1.985.050 0
121 20002 Lloguer fotocopiadores 8.500.000 0 8.500.000 3.593.323 4.906.677 4.906.677 4.011.581 4.011.581 0
121 20003 Lloguer equipament informàtic 25.000.000 -4.700.000 20.300.000 26.936 20.273.064 20.273.064 11.719.744 11.719.744 0
121 20101 Llogtuer béns immobles 4.000.000 0 4.000.000 1.417.228 2.582.772 2.582.772 1.298.808 1.298.808 0
121 20901 Canon: bar-restaurant 7.300.000 0 7.300.000 145.996 7.154.004 7.154.004 2.980.835 2.980.835 0

20 Lloguers 46.800.000 -4.700.000 42.100.000 5.198.433 36.901.567 36.901.567 21.996.018 21.996.018 0

121 21001 Manteniment immobilitzat material 18.000.000 10.000.000 28.000.000 16.961.530 11.038.470 11.038.470 5.533.282 5.066.040 467.242
121 21002 Manteniment sistema informàtic 14.300.000 700.000 15.000.000 3.106.755 11.893.245 11.893.245 7.007.108 7.007.108 0
121 21003 Conservació aire condicionat 5.000.000 0 5.000.000 -243.433 5.243.433 5.243.433 3.631.235 3.631.235 0
121 21004 Conservació parc mòbil 2.600.000 0 2.600.000 1.921.689 678.311 678.311 678.311 518.266 160.045
121 21005 Conservació sist.alimentac.elèctrica 1.300.000 0 1.300.000 342.095 957.905 957.905 957.905 0 957.905
121 21006 Conservació centraleta electrònica 1.900.000 0 1.900.000 297.077 1.602.923 1.602.923 1.602.923 1.602.923 0
121 21007 Conservació altra maquinària i equip 8.000.000 0 8.000.000 6.052.110 1.947.890 1.947.890 1.947.890 1.947.890 0
121 21010 Conservació sistemes de seguretat 3.500.000 0 3.500.000 2.192.816 1.307.184 1.307.184 883.152 883.152 0
121 21011 Conservació sistema electrònic de votació 1.900.000 0 1.900.000 5.024 1.894.976 1.894.976 99.296 99.296 0

21 Conservació i reparació 56.500.000 10.700.000 67.200.000 30.635.663 36.564.337 36.564.337 22.341.102 20.755.910 1.585.192

121 22001 Material ordinari no inventariable 18.000.000 5.000.000 23.000.000 15.841.220 7.158.780 7.158.780 7.158.780 6.978.474 180.306
121 22002 Premsa, revistes, llibres i altres publ. 21.000.000 0 21.000.000 10.244.650 10.755.350 7.175.475 7.042.567 6.697.434 345.133
121 22003 Material informàtic no inventariable 4.000.000 0 4.000.000 2.124.186 1.875.814 1.875.814 1.875.814 1.875.814 0
121 22101 Electricitat 25.000.000 0 25.000.000 17.468.600 7.531.400 7.531.400 7.531.400 7.531.400 0
121 22102 Aigua 2.000.000 0 2.000.000 869.303 1.130.697 1.130.697 1.130.697 1.130.697 0
121 22105 Carburants 2.500.000 0 2.500.000 1.562.559 937.441 937.441 937.441 815.126 122.315
121 22106 Vestuari 4.000.000 0 4.000.000 1.692.957 2.307.043 2.307.043 26.842 26.842 0
121 22109 Altres subminstraments 3.000.000 0 3.000.000 1.402.864 1.597.136 1.597.136 1.597.136 1.297.136 300.000
121 22110 Enregistrament i so 1.500.000 0 1.500.000 1.144.207 355.793 355.793 355.793 355.793 0
121 22201 Telefòniques 35.000.000 7.000.000 42.000.000 30.011.497 11.988.503 11.988.503 11.988.503 11.976.469 12.034
121 22202 Postals 4.000.000 0 4.000.000 1.962.900 2.037.100 2.037.100 2.037.100 2.037.100 0
121 22206 Altres 3.600.000 0 3.600.000 2.480.209 1.119.791 1.119.791 1.119.791 1.119.791 0
121 22301 Transports 4.000.000 0 4.000.000 3.665.832 334.168 334.168 334.168 334.168 0
121 22402 Primes assegurances parc mòbil 2.400.000 0 2.400.000 1.542.780 857.220 857.220 857.220 857.220 0
121 22403 Primes assegurances edifici, mobl. 4.000.000 0 4.000.000 2.287.451 1.712.549 1.712.549 1.712.549 1.712.549 0
121 22501 Tributs 300.000 0 300.000 126.960 173.040 173.040 173.040 143.220 29.820
121 22602 Atencions protocolàries i representatives 14.000.000 0 14.000.000 927.409 13.072.591 13.072.591 7.107.591 7.107.591 0
121 22606 Hospital Clínic 1.500.000 0 1.500.000 244.170 1.255.830 1.255.830 585.370 585.370 0
121 22607 Formació i promoció 10.000.000 0 10.000.000 4.022.252 5.977.748 5.977.748 5.977.728 5.910.728 67.000
121 22608 Altres despeses diverses 6.000.000 0 6.000.000 4.102.611 1.897.389 1.897.389 1.897.389 1.897.389 0
121 22609 Divulgació i foment coneixement institució 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0
123 22620 Indemnització Llei 2/1995 0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
121 22701 Neteja i sanejament 50.000.000 0 50.000.000 1.356.727 48.643.273 48.643.273 32.293.596 32.293.596 0
121 22707 Estudis i treballs tècnics 3.000.000 0 3.000.000 55.000 2.945.000 1.208.359 1.208.359 1.049.284 159.075
121 22708 Prestació altres serveis informàtics 3.000.000 0 3.000.000 1.766.471 1.233.529 1.233.529 1.233.529 1.051.866 181.663
121 22709 Serveis agències de notícies 4.200.000 300.000 4.500.000 20.112 4.479.888 4.479.888 2.031.585 1.866.620 164.965
121 22719 Publicacions obligatòries 32.000.000 0 32.000.000 11.001.626 20.998.374 20.998.374 15.296.289 15.496.289 -200.000
121 22720 Publicacions voluntàries 20.000.000 0 20.000.000 17.049.072 2.950.928 2.673.846 2.469.846 2.468.346 1.500
121 22755 Serveis informàtics 70.000.000 0 70.000.000 14.746.679 55.253.321 55.253.321 21.869.010 21.869.010 0

22 Material, subministraments i altres 360.000.000 15.300.000 375.300.000 161.720.304 213.579.696 207.986.098 140.849.133 139.485.322 1.363.811

121 23001 Dietes, locomoció i trasllats 8.500.000 0 8.500.000 3.305.866 5.194.134 5.194.134 5.194.134 5.033.892 160.242
121 23002 Conveni amb RENFE i peatges autopistes 16.000.000 0 16.000.000 11.586.404 4.413.596 4.413.596 4.413.596 3.735.335 678.261
121 23101 Altres indemnitzacions 500.000 1.100.000 1.600.000 270.706 1.329.294 1.329.294 1.329.294 1.294.614 34.680
121 23102 Indemnització als diputats 340.000.000 -61.000.000 279.000.000 135.473.921 143.526.079 143.526.079 143.526.079 143.526.079 0
122 23102 Indemnització als diputats 0 83.226.958 83.226.958 35.568.996 47.657.962 47.657.962 47.657.962 47.657.962 0
121 23201 Ajuts penjador 19.900.000 0 19.900.000 12.983.650 6.916.350 6.916.350 6.916.350 6.916.350 0
121 23301 Fons d’acció social 2.000.000 105.000 2.105.000 1.937.204 167.796 167.796 167.796 167.796 0
121 23302 Ajut formació fills funcionaris 5.250.000 0 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0

23 Indemnitzacions per raó del servei 392.150.000 23.431.958 415.581.958 206.376.747 209.205.211 209.205.211 209.205.211 208.332.028 873.183

TOTAL  CAPÍTOL  II 855.450.000 44.731.958 900.181.958 403.931.147 496.250.811 490.657.213 394.391.464 390.569.278 3.822.186

CAPÏTOL  IV

121 48101 Assignacions grups parlamentaris 720.800.000 34.600.000 755.400.000 308.520.000 446.880.000 446.880.000 446.880.000 446.880.000 0
122 48101 Assignacions grups parlamentaris 0 465.444 465.444 465.444 0 0 0 0 0

48 A famílies i institucions sense fi lucre 720.800.000 35.065.444 755.865.444 308.985.444 446.880.000 446.880.000 446.880.000 446.880.000 0

TOTAL  CAPÍTOL  IV 720.800.000 35.065.444 755.865.444 308.985.444 446.880.000 446.880.000 446.880.000 446.880.000 0

4.90.05.
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CAPÍTOL  VI

121 61101 Obres de condicionament de l’edifici 50.000.000 0 50.000.000 45.432.973 4.567.027 4.567.027 1.185.122 1.185.122 0
121 61102 Obres de recuperació nous espais 84.000.000 0 84.000.000 84.000.000 0 0 0 0 0
122 61102 Obres de recuperació nous espais 0 65.891.305 65.891.305 65.891.305 0 0 0 0 0

61 Inversions en edificis i altres constr. 134.000.000 65.891.305 199.891.305 195.324.278 4.567.027 4.567.027 1.185.122 1.185.122 0

121 62101 Programa microfilmació d’arxius 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0
121 62201 Sistema de seguretat 4.400.000 0 4.400.000 1.218.677 3.181.323 3.181.323 2.314.200 2.314.200 0
122 62201 Sistema de seguretat 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0
121 62301 Altra maquinària 10.000.000 0 10.000.000 7.232.703 2.767.297 2.767.297 2.154.892 2.154.892 0
122 62301 Altra maquinàia 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 0

62 Inversions en maquinària, instal·lació 15.400.000 7.000.000 22.400.000 16.451.380 5.948.620 5.948.620 4.469.092 4.469.092 0

121 64101 Adquisició de mobiliari 15.500.000 0 15.500.000 7.131.504 8.368.496 8.368.496 2.924.275 2.712.264 212.011
122 64102 Adquisició de mobiliari 0 23.000.000 23.000.000 20.000.000 3.000.000 764.898 764.898 764.898 0

64 Inversions en mobiliari i estris 15.500.000 23.000.000 38.500.000 27.131.504 11.368.496 9.133.394 3.689.173 3.477.162 212.011

121 65101 Pla informàtic 15.000.000 4.000.000 19.000.000 8.297.571 10.702.429 10.702.429 5.718.309 5.718.309 0
122 65101 Pla informàtic 0 36.000.000 36.000.000 15.433.739 20.566.261 10.566.261 581.505 581.505 0

65 Inversions en equip de procés dades 15.000.000 40.000.000 55.000.000 23.731.310 31.268.690 21.268.690 6.299.814 6.299.814 0

121 67101 Adquisició de llibres 5.500.000 0 5.500.000 945.522 4.554.478 4.554.478 4.554.478 4.400.640 153.838
67 5.500.000 0 5.500.000 945.522 4.554.478 4.554.478 4.554.478 4.400.640 153.838

TOTAL  CAPÍTOL  VI 185.400.000 135.891.305 321.291.305 263.583.994 57.707.311 45.472.209 20.197.679 19.831.830 365.849

CAPÍTOL  VIII

121 83101 Bestretes 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0
83 Bestretes 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0

TOTAL  CAPÍTOL  VIII 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0

TOTAL PRESSUPOST 3.529.150.000 269.907.476 3.799.057.476 1.845.059.985 1.953.997.491 1.936.168.791 1.813.610.864 1.809.392.657 4.218.207

01.01. PARLAMENT DE CATALUNYA

SITUACIÓ DEL PRESSUPOST EL 24 D’AGOST DE 1999

CRÈDITS PENDENTS DEL 1998

Pendent Pagaments Pendent de
31/12/98 efectius pagament

Capítol  I 12.652.097 12.652.097 0
Capítol  II 84.012.841 70.451.873 13.560.968
Capítol  IV 35.000.000 35.000.000 0
Capítol  VI 221.224.120 40.922.470 180.301.650

Total 352.889.058 159.026.440 193.862.618

4.90.05.

4. INFORMACIÓ



8 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 68

112
01.02.  SÍNDIC DE GREUGES

SITUACIÓ DEL PRESSUPOST EL 24 D’AGOST DE 1999

Crèdit Crèdit Saldo Pagaments Pendent
inicial Modificació disponible disponible Autoritzacions Disposicions Obligacions efectius pagament

CAPÍTOL  I

121 10001 Retribucions bàsiques 16.412.000 16.412.000 5.784.717 10.627.283 10.627.283 10.627.283 9.450.183 1.177.100
121 10002 Retritucions complementàries 22.128.000 22.128.000 7.376.656 14.751.344 14.751.344 14.751.344 12.907.426 1.843.918

10 Alts càrrecs 38.540.000 0 38.540.000 13.161.373 25.378.627 25.378.627 25.378.627 22.357.609 3.021.018

121 11001 Retribucions bàsiques pers.eventual 98.745.000 -16.650.000 82.095.000 44.674.472 37.420.528 37.420.528 37.420.528 37.202.325 218.203
122 11001 Retribucions bàsiques pers.eventual 0 16.662.301 16.662.301 0 16.662.301 16.662.301 16.662.301 11.140.772 5.521.529
121 11002 Altres remuneracions pers.eventual 12.185.000 12.185.000 4.738.295 7.446.705 7.446.705 7.446.705 6.530.077 916.628

11 Personal eventual 110.930.000 12.301 110.942.301 49.412.767 61.529.534 61.529.534 61.529.534 54.873.174 6.656.360

121 12001 Retribucions bàsiques funcionaris 38.350.000 38.350.000 19.461.077 18.888.923 18.888.923 18.888.923 16.830.659 2.058.264
121 12101 Retribucions complementàries p.ev. 7.650.000 7.650.000 2.974.314 4.675.686 4.675.686 4.675.686 4.087.972 587.714

12 Personal funcionari 46.000.000 0 46.000.000 22.435.391 23.564.609 23.564.609 23.564.609 20.918.631 2.645.978

121 13101 Retribucions bàsiques pers.laboral 1.000 2.600.000 2.601.000 1.685.561 915.439 915.439 915.439 590.667 324.772
121 13102 Retribucions complementàries p.lab. 1.000 850.000 851.000 560.680 290.320 290.320 290.320 187.810 102.510

13 Personal laboral 2.000 3.450.000 3.452.000 2.246.241 1.205.759 1.205.759 1.205.759 778.477 427.282

121 15001 Productivitat 2.645.000 2.645.000 2.645.000 0 0 0 0 0
121 15101 Gratificacions serveis extraordinaris 2.850.000 2.850.000 1.449.349 1.400.651 1.400.651 1.400.651 1.400.651 0

15 Incentius al rendiment i actv.extraord. 5.495.000 0 5.495.000 4.094.349 1.400.651 1.400.651 1.400.651 1.400.651 0

121 16001 Seguretat Social 34.000.000 34.000.000 16.791.791 17.208.209 17.208.209 17.208.209 17.208.209 0
121 16004 Altres règims de previosió social 300.000 300.000 77.088 222.912 222.912 149.908 149.908 0
121 16007 Assegurances de personal 1.000.000 1.000.000 574.089 425.911 425.911 425.911 425.911 0

16 Assegurances i prestacions socials 35.300.000 0 35.300.000 17.442.968 17.857.032 17.857.032 17.784.028 17.784.028 0

CAPÍTOL  I 236.267.000 3.462.301 239.729.301 108.793.089 130.936.212 130.936.212 130.863.208 118.112.570 12.750.638

CAPÍTOL  II

121 20001 Lloguer béns mobles 900.000 1.000.000 1.900.000 1.013.672 886.328 886.328 886.328 886.328 0
121 20101 Lloguer béns immobles 6.800.000 6.800.000 959.254 5.840.746 5.840.746 2.944.501 2.944.501 0

20 Lloguers 7.700.000 1.000.000 8.700.000 1.972.926 6.727.074 6.727.074 3.830.829 3.830.829 0

121 21001 Manteniment immobilitzat material 2.500.000 2.000.000 4.500.000 3.158.586 1.341.414 1.341.414 1.341.414 1.341.414 0
21 Conservació i reparació 2.500.000 2.000.000 4.500.000 3.158.586 1.341.414 1.341.414 1.341.414 1.341.414 0

121 22001 Material ordinari no inventariable 1.700.000 700.000 2.400.000 1.137.898 1.262.102 1.262.102 1.262.102 1.262.102 0
121 22002 Premsa, revistes, llibres i altes publ. 1.000.000 300.000 1.300.000 398.414 901.586 901.586 901.586 901.586 0
121 22003 Material informàtic no inventariable 250.000 200.000 450.000 137.379 312.621 312.621 312.621 312.621 0
121 22101 Electricitat 2.900.000 2.900.000 1.629.153 1.270.847 1.270.847 1.270.847 1.270.847 0
121 22102 Aigua 300.000 300.000 212.977 87.023 87.023 87.023 87.023 0
121 22105 Carburants 250.000 250.000 130.000 120.000 120.000 120.000 120.000 0
121 22106 Vestuari 190.000 200.000 390.000 364.502 25.498 25.498 25.498 25.498 0
121 22109 Altres subministraments 150.000 100.000 250.000 69.123 180.877 180.877 180.877 180.877 0
121 22201 Telefòniques 2.000.000 500.000 2.500.000 1.415.991 1.084.009 1.084.009 1.084.009 1.084.009 0
121 22202 Postals 1.000.000 500.000 1.500.000 735.676 764.324 764.324 764.324 764.324 0
121 22401 Primes d’assegurances 500.000 200.000 700.000 174.220 525.780 525.780 525.780 525.780 0
121 22501 Tributs 250.000 250.000 33.411 216.589 216.589 216.589 216.589 0
121 22602 Atencions protocolàries i representat. 2.500.000 2.500.000 1.913.935 586.065 586.065 586.065 586.065 0
121 22603 Publicitat i propaganda 550.000 1.000.000 1.550.000 844.516 705.484 705.484 705.484 705.484 0
121 22605 Reunions i conferències 500.000 500.000 1.000.000 668.648 331.352 331.352 331.352 331.352 0
121 22607 Formació i promoció 600.000 600.000 277.817 322.183 322.183 322.183 322.183 0
121 22608 Altres despeses diverses 540.000 540.000 208.534 331.466 331.466 331.466 331.466 0
121 22609 Publicacions 3.000.000 3.000.000 64.201 2.935.799 335.799 335.799 335.799 0
122 22609 Publicacions 0 3.055.297 3.055.297 1.957.007 1098290 1098290 39570 39570 0
121 22701 Neteja i sanejament 7.650.000 7.650.000 160.920 7.489.080 7.489.080 3.744.540 3.744.540 0
121 22707 Estudis i treballs tècnics 11.000.000 11.000.000 377.420 10.622.580 10.622.580 7.660.235 7.660.235 0
122 22707 Estudis i treballs tècnics 0 5.000.000 5.000.000 2.806.644 2.193.356 2.193.356 1.532.156 1.532.156 0

22 Estudis i treballs tècnics 36.830.000 12.255.297 49.085.297 15.718.386 33.366.911 30.766.911 22.340.106 22.340.106 0

121 23001 Dietes, locomoció i trasllats 2.500.000 2.500.000 1.011.551 1.488.449 1.488.449 1.488.449 1.488.449 0
122 23001 Dietes, locomoció i trasllats 0 3.300.000 3.300.000 2.346.685 953.315 953.315 953.315 953.315 0
121 23101 Altres indemnitzacions 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0
121 23301 Fons d’acció social 440.000 440.000 440.000 0 0 0 0 0
122 23301 Fons d’acció social 0 3.115 3.115 3.115 0 0 0 0 0
121 23302 Ajut formació fills funcionaris 860.000 860.000 860.000 0 0 0 0 0

23 Altres indemnitzacions 3.801.000 3.303.115 7.104.115 4.662.351 2.441.764 2.441.764 2.441.764 2.441.764 0

TOTAL  CAPÍTOL  II 50.831.000 18.558.412 69.389.412 25.512.249 43.877.163 41.277.163 29.954.113 29.954.113 0

CAPÍTOL  VI

121 61101 Obres condicionament edifici 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0
122 61101 Obres condicionament edifici 0 10.643.550 10.643.550 10.643.550 0 0 0 0 0

61 Inversions en edificis i altres const. 100.000 10.643.550 10.743.550 10.743.550 0 0 0 0 0

121 62301 Altra maquinària 200.000 500.000 700.000 638.722 61.278 61.278 61.278 61.278 0
62 Inversions en maquinària, instal·lacions 200.000 500.000 700.000 638.722 61.278 61.278 61.278 61.278 0

121 64101 Mobiliari 500.000 3.000.000 3.500.000 3.348.806 151.194 151.194 151.194 151.194 0
64 Inversions en mobiliari i estris 500.000 3.000.000 3.500.000 3.348.806 151.194 151.194 151.194 151.194 0

121 65001 Equip informàtic 2.000.000 2.000.000 4.000.000 3.285.243 714.757 714.757 49.300 49.300 0
65 Inversions en equip de procés dades 2.000.000 2.000.000 4.000.000 3.285.243 714.757 714.757 49.300 49.300 0

121 67001 Llibres 300.000 500.000 800.000 521.566 278.434 278.434 278.434 278.434 0
Inversions en immobilitzat material 300.000 500.000 800.000 521.566 278.434 278.434 278.434 278.434 0

TOTAL  CAPÍTOL  VI 3.100.000 16.643.550 19.743.550 18.537.887 1.205.663 1.205.663 540.206 540.206 0

4.90.05.
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CAPÍTOL  VIII

121 83101 Bestretes 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0
83 Concessió préstes i bestretes 500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0

TOTAL  CAPÍTOL  VIII 500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0

TOTAL  PRESSUPOST 290.698.000 38.664.263 329.362.263 153.343.225 176.019.038 173.419.038 161.357.527 148.606.889 12.750.638

01.02,  SÍNDIC DE GREUGES

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EL 24 D’AGOST DE 1999

CRÈDITS PENDENTS DEL 1998

Pendent Pagaments Pendent de
Capítol 31/12/98 efectius pagament

Capítol  I 1.000.959 1.000.959 0
Capítol  II 12.378.679 12.378.679 0
Capítol  VI 1.994.550 1.984.110 10.440

Total 15.374.188 15.363.748 10.440

01.01. PARLAMENT DE CATALUNYA

SITUACIÓ DEL PRESSUPOST EL 5 DE NOVEMBRE DE 1999

Crèdit Crèdit Saldo Pendent
inicial Modificació definitiu disponible Autoritzacions Disposicions Obligacions Pagaments pagament

CAPÍTOL  I

121 10001 Assignacions diputats 780.000.000 -40.105.000 739.895.000 257.911.643 481.983.357 481.983.357 481.983.357 481.983.357 0
122 10001 Assignacions diputats 0 54.323.769 54.323.769 0 54.323.769 54.323.769 54.323.769 54.323.769 0

10 Alts càrrecs 780.000.000 14.218.769 794.218.769 257.911.643 536.307.126 536.307.126 536.307.126 536.307.126 0

121 11001 Retribucions bàsiques 32.000.000 0 32.000.000 6.835.864 25.164.136 25.164.136 25.164.136 25.164.136 0
121 11002 Altres remuneracions 7.200.000 1.700.000 8.900.000 2.725.602 6.174.398 6.174.398 6.174.398 6.174.398 0

110 Personal eventual 39.200.000 1.700.000 40.900.000 9.561.466 31.338.534 31.338.534 31.338.534 31.338.534 0

121 12001 Retribucions bàsiques 461.400.000 0 461.400.000 100.150.368 361.249.632 361.249.632 361.249.632 361.249.632 0
121 12101 Retribucions complementàries 124.500.000 25.300.000 149.800.000 52.749.808 97.050.192 97.050.192 97.050.192 97.050.192 0

12 Personal funcionari 585.900.000 25.300.000 611.200.000 152.900.176 458.299.824 458.299.824 458.299.824 458.299.824 0

121 13101 Retribucions bàsiques 12.000.000 7.900.000 19.900.000 4.342.534 15.557.466 15.557.466 15.557.466 15.557.466 0
121 13102 Retribucions complementàries 4.000.000 2.600.000 6.600.000 1.590.376 5.009.624 5.009.624 5.009.624 5.009.624 0

13 Personal laboral 16.000.000 10.500.000 26.500.000 5.932.910 20.567.090 20.567.090 20.567.090 20.567.090 0

121 15001 Productivitat 12.200.000 0 12.200.000 12.200.000 0 0 0 0 0
121 15101 Gratificacions serveis extraord. 6.000.000 0 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0

15 Incentius al rendiment i activ.extr. 18.200.000 0 18.200.000 12.200.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0

121 16001 Seguretat Social personal 130.300.000 2.500.000 132.800.000 35.783.332 97.016.668 97.016.668 97.016.668 97.016.668 0
121 16002 MUFACE 2.000.000 0 2.000.000 1.204.006 795.994 795.994 795.994 795.994 0
121 16004 Altres règims de previsió social 3.600.000 0 3.600.000 2.010.140 1.589.860 1.589.860 1.333.108 1.333.108 0
121 16005 Quotes seguretat social diputats 137.000.000 0 137.000.000 42.789.465 94.210.535 94.210.535 94.210.535 94.210.535 0
121 16006 Classes passives diputats 3.700.000 0 3.700.000 1.881.961 1.818.039 1.818.039 1.818.039 1.818.039 0
121 16007 Assegurances personal i diputats 30.500.000 0 30.500.000 28.565.784 1.934.216 1.934.216 1.934.216 1.934.216 0
121 16008 Seguretat social exdiputats 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0
121 16102 Prestació compl.cessament i jubilació diputats 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0
121 16103 Prestació protecció maternitat personal 5.000.000 0 5.000.000 2.786.754 2.213.246 2.213.246 2.213.246 2.213.246 0
121 16104 Subsidis jubilació funcionaris 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0
121 16105 Pla de pensions funcionaris 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0

16 Assegurances i prestacions socials 326.200.000 2.500.000 328.700.000 119.121.442 209.578.558 209.578.558 209.321.806 209.321.806 0

TOTAL  CAPÍTOL  I 1.765.500.000 54.218.769 1.819.718.769 557.627.637 1.262.091.132 1.262.091.132 1.261.834.380 1.261.834.380 0

4.90.05.
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CAPÍTOL  II

121 20001 Lloguer béns mobles 2.000.000 7.700.000 9.700.000 3.940.262 5.759.738 5.759.738 4.466.338 4.466.338 0
121 20002 Lloguer fotocopiadores 8.500.000 2.000.000 10.500.000 3.408.170 7.091.830 7.091.830 6.667.455 6.641.611 25.844
121 20003 Lloguer equipament informàtic 25.000.000 -4.700.000 20.300.000 26.936 20.273.064 20.273.064 15.098.586 15.098.586 0
121 20101 Llogtuer béns immobles 4.000.000 0 4.000.000 1.417.228 2.582.772 2.582.772 1.855.440 1.855.440 0
121 20901 Canon: bar-restaurant 7.300.000 0 7.300.000 145.996 7.154.004 7.154.004 4.769.336 4.769.336 0

20 Lloguers 46.800.000 5.000.000 51.800.000 8.938.592 42.861.408 42.861.408 32.857.155 32.831.311 25.844

121 21001 Manteniment immobilitzat material 18.000.000 10.000.000 28.000.000 11.961.530 16.038.470 16.038.470 6.474.891 6.010.085 464.806
121 21002 Manteniment sistema informàtic 14.300.000 700.000 15.000.000 3.106.755 11.893.245 11.893.245 7.007.108 7.007.108 0
121 21003 Conservació aire condicionat 5.000.000 2.000.000 7.000.000 1.001.921 5.998.079 5.998.079 5.493.085 5.493.085 0
121 21004 Conservació parc mòbil 2.600.000 0 2.600.000 1.611.913 988.087 988.087 988.087 988.087 0
121 21005 Conservació sist.alimentac.elèctrica 1.300.000 0 1.300.000 342.095 957.905 957.905 957.905 957.905 0
121 21006 Conservació centraleta electrònica 1.900.000 0 1.900.000 297.077 1.602.923 1.602.923 1.602.923 1.602.923 0
121 21007 Conservació altra maquinària i equip 8.000.000 0 8.000.000 5.816.087 2.183.913 2.183.913 2.183.913 2.111.781 72.132
121 21010 Conservació sistemes de seguretat 3.500.000 0 3.500.000 1.993.936 1.506.064 1.506.064 1.223.376 1.223.376 0
121 21011 Conservació sistema electrònic de votació 1.900.000 0 1.900.000 5.024 1.894.976 1.894.976 1.446.056 1.446.056 0

21 Conservació i reparació 56.500.000 12.700.000 69.200.000 26.136.338 43.063.662 43.063.662 27.377.344 26.840.406 536.938

121 22001 Material ordinari no inventariable 18.000.000 5.000.000 23.000.000 13.046.215 9.953.785 9.953.785 9.953.785 9.804.438 149.347
121 22002 Premsa, revistes, llibres i altres publ. 21.000.000 -1.500.000 19.500.000 7.975.325 11.524.675 10.914.575 10.913.291 8.566.707 2 .346.584
121 22003 Material informàtic no inventariable 4.000.000 0 4.000.000 1.525.621 2.474.379 2.474.379 2.474.379 2.163.847 310.532
121 22101 Electricitat 25.000.000 0 25.000.000 12.188.493 12.811.507 12.811.507 12.811.507 12.811.507 0
121 22102 Aigua 2.000.000 1.200.000 3.200.000 1.119.572 2.080.428 2.080.428 2.080.428 1.713.610 366.818
121 22105 Carburants 2.500.000 0 2.500.000 1.103.006 1.396.994 1.396.994 1.396.994 1.396.994 0
121 22106 Vestuari 4.000.000 0 4.000.000 1.388.343 2.611.657 2.611.657 2.280.566 2.280.566 0
121 22109 Altres subminstraments 3.000.000 0 3.000.000 1.124.612 1.875.388 1.875.388 1.875.388 1.775.388 100.000
121 22110 Enregistrament i so 1.500.000 0 1.500.000 1.144.207 355.793 355.793 355.793 355.793 0
121 22201 Telefòniques 35.000.000 7.000.000 42.000.000 22.972.255 19.027.745 19.027.745 19.027.745 19.027.745 0
121 22202 Postals 4.000.000 100.000 4.100.000 2.062.900 2.037.100 2.037.100 2.037.100 2.037.100 0
121 22206 Altres 3.600.000 0 3.600.000 1.994.223 1.605.777 1.605.777 1.605.777 1.597.222 8.555
121 22301 Transports 4.000.000 0 4.000.000 3.331.032 668.968 668.968 668.968 394.618 274.350
121 22402 Primes assegurances parc mòbil 2.400.000 0 2.400.000 1.319.899 1.080.101 1.080.101 1.080.101 1.080.101 0
121 22403 Primes assegurances edifici, mobl. 4.000.000 0 4.000.000 2.287.451 1.712.549 1.712.549 1.712.549 1.712.549 0
121 22501 Tributs 300.000 0 300.000 126.960 173.040 173.040 173.040 143.220 29.820
121 22602 Atencions protocolàries i representatives 14.000.000 11.100.000 25.100.000 5.615.404 19.484.596 19.484.596 14.558.946 14.306.051 252.895
121 22606 Hospital Clínic 1.500.000 0 1.500.000 244.170 1.255.830 1.255.830 878.055 878.055 0
121 22607 Formació i promoció 10.000.000 0 10.000.000 1.604.390 8.395.610 8.395.610 7.865.505 7.584.105 281.400
121 22608 Altres despeses diverses 6.000.000 0 6.000.000 3.868.615 2.131.385 2.131.385 2.131.385 2.113.429 17.956
121 22609 Divulgació i foment coneixement institució 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0
123 22620 Indemnització Llei 2/1995 0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
121 22701 Neteja i sanejament 50.000.000 0 50.000.000 1.194.501 48.805.499 48.805.499 40.595.430 40.595.430 0
121 22707 Estudis i treballs tècnics 3.000.000 3.000.000 6.000.000 1.055.780 4.944.220 3.207.579 3.207.579 1.208.359 1.999.220
121 22708 Prestació altres serveis informàtics 3.000.000 0 3.000.000 1.427.304 1.572.696 1.572.696 1.572.696 1.455.279 117.417
121 22709 Serveis agències de notícies 4.200.000 300.000 4.500.000 20.112 4.479.888 4.479.888 3.359.916 2.986.592 373.324
121 22719 Publicacions obligatòries 32.000.000 0 32.000.000 11.001.626 20.998.374 20.998.374 17.392.328 17.392.328 0
121 22720 Publicacions voluntàries 20.000.000 0 20.000.000 17.049.072 2.950.928 2.673.846 2.469.846 2.469.846 0
121 22755 Serveis informàtics 70.000.000 0 70.000.000 14.746.679 55.253.321 55.253.321 36.007.148 36.007.148 0

22 Material, subministraments i altres 360.000.000 29.200.000 389.200.000 144.537.767 244.662.233 242.038.410 203.486.245 196.858.027 6.628.218

121 23001 Dietes, locomoció i trasllats 8.500.000 500.000 9.000.000 3.669.824 5.330.176 5.330.176 5.330.176 5.159.084 171.092
121 23002 Conveni amb RENFE i peatges autopistes 16.000.000 0 16.000.000 7.057.408 8.942.592 8.942.592 8.942.592 8.942.592 0
121 23101 Altres indemnitzacions 500.000 1.100.000 1.600.000 155.833 1.444.167 1.444.167 1.444.167 1.444.167 0
121 23102 Indemnització als diputats 340.000.000 -88.600.000 251.400.000 104.095.958 147.304.042 147.304.042 147.304.042 147.304.042 0
122 23102 Indemnització als diputats 0 83.226.958 83.226.958 0 83.226.958 83.226.958 83.226.958 83.226.958 0
121 23201 Ajuts penjador 19.900.000 0 19.900.000 10.706.950 9.193.050 9.193.050 9.193.050 9.193.050 0
121 23301 Fons d’acció social 2.000.000 105.000 2.105.000 1.870.204 234.796 234.796 234.796 234.796 0
121 23302 Ajut formació fills funcionaris 5.250.000 0 5.250.000 5.250.000 0 0 0 0 0

23 Indemnitzacions per raó del servei 392.150.000 -3.668.042 388.481.958 132.806.177 255.675.781 255.675.781 255.675.781 255.504.689 171.092

TOTAL  CAPÍTOL  II 855.450.000 43.231.958 898.681.958 312.418.874 586.263.084 583.639.261 519.396.525 512.034.433 7.362.092

CAPÍTOL  IV

121 48101 Assignacions grups parlamentaris 720.800.000 34.600.000 755.400.000 231.617.265 523.782.735 523.782.735 523.782.735 523.782.735 0
122 48101 Assignacions grups parlamentaris 0 465.444 465.444 0 465.444 465.444 465.444 465.444 0

48 A famílies i institucions sense fi lucre 720.800.000 35.065.444 755.865.444 231.617.265 524.248.179 524.248.179 524.248.179 524.248.179 0

TOTAL  CAPÍTOL  IV 720.800.000 35.065.444 755.865.444 231.617.265 524.248.179 524.248.179 524.248.179 524.248.179 0

CAPÍTOL  VI

121 61101 Obres de condicionament de l’edifici 50.000.000 0 50.000.000 33.848.820 16.151.180 16.151.180 1.185.122 1.185.122 0
121 61102 Obres de recuperació nous espais 84.000.000 0 84.000.000 84.000.000 0 0 0 0 0
122 61102 Obres de recuperació nous espais 0 65.891.305 65.891.305 65.891.305 0 0 0 0 0

61 Inversions en edificis i altres constr. 134.000.000 65.891.305 199.891.305 183.740.125 16.151.180 16.151.180 1.185.122 1.185.122 0

121 62101 Programa microfilmació d’arxius 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0
121 62201 Sistema de seguretat 4.400.000 0 4.400.000 1.218.677 3.181.323 3.181.323 3.181.323 3.181.323 0
122 62201 Sistema de seguretat 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0
121 62301 Altra maquinària 10.000.000 0 10.000.000 6.677.353 3.322.647 3.322.647 3.322.647 2.767.297 555.350
122 62301 Altra maquinàia 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0

62 Inversions en maquinària, instal·lació 15.400.000 7.000.000 22.400.000 15.896.030 6.503.970 6.503.970 6.503.970 5.948.620 555.350

121 64101 Adquisició de mobiliari 15.500.000 0 15.500.000 3.435.534 12.064.466 12.064.466 8.165.520 8.165.520 0
122 64102 Adquisició de mobiliari 0 23.000.000 23.000.000 13.234.880 9.765.120 8.143.592 1.378.472 1.378.472 0

64 Inversions en mobiliari i estris 15.500.000 23.000.000 38.500.000 16.670.414 21.829.586 20.208.058 9.543.992 9.543.992 0

121 65101 Pla informàtic 15.000.000 4.000.000 19.000.000 8.297.571 10.702.429 10.702.429 10.702.429 10.702.429 0
122 65101 Pla informàtic 0 36.000.000 36.000.000 11.014.727 24.985.273 24.985.273 1.839.261 1.839.261 0

65 Inversions en equip de procés dades 15.000.000 40.000.000 55.000.000 19.312.298 35.687.702 35.687.702 12.541.690 12.541.690 0

121 67101 Adquisició de llibres 5.500.000 1.500.000 7.000.000 1.559.006 5.440.994 5.440.994 5.440.994 5.103.925 337.069
67 5.500.000 1.500.000 7.000.000 1.559.006 5.440.994 5.440.994 5.440.994 5.103.925 337.069

TOTAL  CAPÍTOL  VI 185.400.000 137.391.305 322.791.305 237.177.873 85.613.432 83.991.904 35.215.768 34.323.349 892.419

4.90.05.
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CAPÍTOL  VIII

121 83101 Bestretes 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0
83 Bestretes 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0

TOTAL  CAPÍTOL  VIII 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0

TOTAL PRESSUPOST 3.529.150.000 269.907.476 3.799.057.476 1.340.841.649 2.458.215.827 2.453.970.476 2.340.694.852 2.332.440.341 8.254.511

01.01. PARLAMENT DE CATALUNYA

SITUACIÓ DEL PRESSUPOST EL 5 DE NOVEMBRE DE 1999

CRÈDITS PENDENTS DEL 1998

Pendent Pagaments Pendent de
31/12/98 efectius pagament

Capítol  I 12.652.097 12.652.097 0
Capítol  II 84.012.841 70.626.468 13.386.373
Capítol  IV 35.000.000 35.000.000 0
Capítol  VI 221.224.120 167.477.344 53.746.776

Total 352.889.058 285.755.909 67.133.149

01.02.  SÍNDIC DE GREUGES

SITUACIÓ DEL PRESSUPOST EL 5 DE NOVEMBRE DE 1999

Crèdit Crèdit Saldo Pagaments Pendent
inicial Modificació disponible disponible Autoritzacions Disposicions Obligacions efectius pagament

CAPÍTOL  I

121 10001 Retribucions bàsiques 16.412.000 16.412.000 3.430.517 12.981.483 12.981.483 12.981.483 12.981.483 0
121 10002 Retritucions complementàries 22.128.000 22.128.000 3.688.820 18.439.180 18.439.180 18.439.180 18.439.180 0

10 Alts càrrecs 38.540.000 0 38.540.000 7.119.337 31.420.663 31.420.663 31.420.663 31.420.663 0

121 11001 Retribucions bàsiques pers.eventual 98.745.000 -17.650.000 81.095.000 31.627.784 49.467.216 49.467.216 49.467.216 49.467.216 0
122 11001 Retribucions bàsiques pers.eventual 0 16.662.301 16.662.301 0 16.662.301 16.662.301 16.662.301 16.662.301 0
121 11002 Altres remuneracions pers.eventual 12.185.000 -700.000 11.485.000 2.135.981 9.349.019 9.349.019 9.349.019 9.349.019 0

11 Personal eventual 110.930.000 -1.687.699 109.242.301 33.763.765 75.478.536 75.478.536 75.478.536 75.478.536 0

121 12001 Retribucions bàsiques funcionaris 38.350.000 -1.050.000 37.300.000 14.345.419 22.954.581 22.954.581 22.954.581 22.954.581 0
121 12101 Retribucions complementàries p.ev. 7.650.000 7.650.000 1.818.096 5.831.904 5.831.904 5.831.904 5.831.904 0

12 Personal funcionari 46.000.000 -1.050.000 44.950.000 16.163.515 28.786.485 28.786.485 28.786.485 28.786.485 0

121 13101 Retribucions bàsiques pers.laboral 1.000 2.600.000 2.601.000 1.036.017 1.564.983 1.564.983 1.564.983 1.564.983 0
121 13102 Retribucions complementàries p.lab. 1.000 850.000 851.000 355.660 495.340 495.340 495.340 495.340 0

13 Personal laboral 2.000 3.450.000 3.452.000 1.391.677 2.060.323 2.060.323 2.060.323 2.060.323 0

121 15001 Productivitat 2.645.000 2.645.000 2.645.000 0 0 0 0 0
121 15101 Gratificacions serveis extraordinaris 2.850.000 2.850.000 887.945 1.962.055 1.962.055 1.962.055 1.962.055 0

15 Incentius al rendiment i actv.extraord. 5.495.000 0 5.495.000 3.532.945 1.962.055 1.962.055 1.962.055 1.962.055 0

121 16001 Seguretat Social 34.000.000 34.000.000 9.917.841 24.082.159 24.082.159 24.082.159 24.082.159 0
121 16004 Altres règims de previosió social 300.000 300.000 77.088 222.912 222.912 168.744 168.744 0
121 16007 Assegurances de personal 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.574.089 425.911 425.911 425.911 425.911 0

16 Assegurances i prestacions socials 35.300.000 1.000.000 36.300.000 11.569.018 24.730.982 24.730.982 24.676.814 24.676.814 0

CAPÍTOL  I 236.267.000 1.712.301 237.979.301 73.540.257 164.439.044 164.439.044 164.384.876 164.384.876 0

4.90.05.
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CAPÍTOL  II

121 20001 Lloguer béns mobles 900.000 1.000.000 1.900.000 941.896 958.104 958.104 958.104 958.104 0
121 20101 Lloguer béns immobles 6.800.000 6.800.000 959.254 5.840.746 5.840.746 5.768.362 5.768.362 0

20 Lloguers 7.700.000 1.000.000 8.700.000 1.901.150 6.798.850 6.798.850 6.726.466 6.726.466 0

121 21001 Manteniment immobilitzat material 2.500.000 2.000.000 4.500.000 3.069.846 1.430.154 1.430.154 1.430.154 1.430.154 0
21 Conservació i reparació 2.500.000 2.000.000 4.500.000 3.069.846 1.430.154 1.430.154 1.430.154 1.430.154 0

121 22001 Material ordinari no inventariable 1.700.000 700.000 2.400.000 948.207 1.451.793 1.451.793 1.451.793 1.433.790 18.003
121 22002 Premsa, revistes, llibres i altes publ. 1.000.000 300.000 1.300.000 386.050 913.950 913.950 913.950 913.950 0
121 22003 Material informàtic no inventariable 250.000 300.000 550.000 194.691 355.309 355.309 355.309 355.309 0
121 22101 Electricitat 2.900.000 2.900.000 1.629.153 1.270.847 1.270.847 1.270.847 1.270.847 0
121 22102 Aigua 300.000 300.000 142.192 157.808 157.808 157.808 157.808 0
121 22105 Carburants 250.000 250.000 70.000 180.000 180.000 180.000 180.000 0
121 22106 Vestuari 190.000 200.000 390.000 364.502 25.498 25.498 25.498 25.498 0
121 22109 Altres subministraments 150.000 200.000 350.000 139.363 210.637 210.637 210.637 210.637 0
121 22201 Telefòniques 2.000.000 500.000 2.500.000 569.140 1.930.860 1.930.860 1.930.860 1.657.980 272.880
121 22202 Postals 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.185.127 814.873 814.873 814.873 812.118 2.755
121 22401 Primes d’assegurances 500.000 250.000 750.000 224.220 525.780 525.780 525.780 525.780 0
121 22501 Tributs 250.000 250.000 33.411 216.589 216.589 216.589 216.589 0
121 22602 Atencions protocolàries i representat. 2.500.000 2.500.000 1.848.950 651.050 651.050 651.050 651.050 0
121 22603 Publicitat i propaganda 550.000 1.000.000 1.550.000 152.564 1.397.436 1.397.436 1.397.436 705.484 691.952
121 22605 Reunions i conferències 500.000 500.000 1.000.000 544.223 455.777 455.777 455.777 455.777 0
121 22607 Formació i promoció 600.000 600.000 2.817 597.183 597.183 597.183 597.183 0
121 22608 Altres despeses diverses 540.000 540.000 156.534 383.466 383.466 383.466 333.466 50.000
121 22609 Publicacions 3.000.000 3.000.000 236.841 2.763.159 2.763.159 2.763.159 2.763.159 0
122 22609 Publicacions 0 3.055.297 3.055.297 1.949.796 1.105.501 1.105.501 1.105.501 1.105.501 0
121 22701 Neteja i sanejament 7.650.000 7.650.000 160.920 7.489.080 7.489.080 4.368.630 4.368.630 0
121 22707 Estudis i treballs tècnics 11.000.000 11.000.000 377.420 10.622.580 10.622.580 8.757.173 8.593.474 163.699
122 22707 Estudis i treballs tècnics 0 5.000.000 5.000.000 1.698.844 3.301.156 3.301.156 2.396.356 2.396.356 0

22 Estudis i treballs tècnics 36.830.000 13.005.297 49.835.297 13.014.965 36.820.332 36.820.332 30.929.675 29.730.386 1.199.289

121 23001 Dietes, locomoció i trasllats 2.500.000 2.500.000 764.375 1.735.625 1.735.625 1.735.625 1.619.281 116.344
122 23001 Dietes, locomoció i trasllats 0 3.300.000 3.300.000 1.669.843 1.630.157 1.630.157 1.630.157 1.630.157 0
121 23101 Altres indemnitzacions 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0
121 23301 Fons d’acció social 440.000 1.000.000 1.440.000 1.440.000 0 0 0 0 0
122 23301 Fons d’acció social 0 3.115 3.115 3.115 0 0 0 0 0
121 23302 Ajut formació fills funcionaris 860.000 860.000 0 860.000 860.000 860.000 860.000 0

23 Altres indemnitzacions 3.801.000 4.303.115 8.104.115 3.878.333 4.225.782 4.225.782 4.225.782 4.109.438 116.344

TOTAL  CAPÍTOL  II 50.831.000 20.308.412 71.139.412 21.864.294 49.275.118 49.275.118 43.312.077 41.996.444 1.315.633

CAPÍTOL  VI

121 61101 Obres condicionament edifici 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0
122 61101 Obres condicionament edifici 0 10.643.550 10.643.550 10.643.550 0 0 0 0 0

61 Inversions en edificis i altres const. 100.000 10.643.550 10.743.550 10.743.550 0 0 0 0 0

121 62301 Altra maquinària 200.000 500.000 700.000 633.850 66.150 66.150 66.150 66.150 0
62 Inversions en maquinària, instal·lacions 200.000 500.000 700.000 633.850 66.150 66.150 66.150 66.150 0

121 64101 Mobiliari 500.000 3.000.000 3.500.000 3.348.806 151.194 151.194 151.194 151.194 0
64 Inversions en mobiliari i estris 500.000 3.000.000 3.500.000 3.348.806 151.194 151.194 151.194 151.194 0

121 65001 Equip informàtic 2.000.000 2.000.000 4.000.000 3.322.328 677.672 677.672 677.672 677.672 0
65 Inversions en equip de procés dades 2.000.000 2.000.000 4.000.000 3.322.328 677.672 677.672 677.672 677.672 0

121 67001 Llibres 300.000 500.000 800.000 475.305 324.695 324.695 324.695 324.695 0
Inversions en immobilitzat material 300.000 500.000 800.000 475.305 324.695 324.695 324.695 324.695 0

TOTAL  CAPÍTOL  VI 3.100.000 16.643.550 19.743.550 18.523.839 1.219.711 1.219.711 1.219.711 1.219.711 0

CAPÍTOL  VIII

121 83101 Bestretes 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0
83 Concessió préstes i bestretes 500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0

TOTAL  CAPÍTOL  VIII 500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0

TOTAL  PRESSUPOST 290.698.000 38.664.263 329.362.263 114.428.390 214.933.873 214.933.873 208.916.664 207.601.031 1.315.633
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01.02,  SÍNDIC DE GREUGES

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EL 5 DE NOVEMBRE DE 1999

CRÈDITS PENDENTS DEL 1998

Pendent Pagaments Pendent de
Capítol 31/12/98 efectius pagament

Capítol  I 1.000.959 1.000.959 0
Capítol  II 12.378.679 12.378.679 0
Capítol VI 1.994.550 1.984.110 10.440

Total 15.374.188 15.363.748 10.440

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Acord sobre les condicions de treball
del personal del Parlament per a l’any
2000

Establert per la Taula de Negociació, sig-
nat el 24 de maig de 2000

A Barcelona, al Palau del Parlament, els dies 4 d’abril
i 23 de maig de 2000, s’ha reunit la Taula de Negocia-
ció regulada als articles 96.2 i 97 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors, i a l’empara dels articles 2, 3
i 5 de l’Acord sobre les condicions de treball del per-
sonal del Parlament per als anys 1997-1999 . Després
que les dues representacions que integren la Taula ha-
gin negociat el contingut d’una revisió dels aspectes
econòmics de l’esmentat Acord, negociació que ha es-
tat precedida de diverses reunions entre el Consell de
Personal i el director de Personal i de Govern Interior,
s’ha assolit un ACORD sobre modificació de les con-
dicions econòmiques del personal del Parlament per a
l’any 2000, que es concreta en els pactes següents,
aprovats per acord de la Mesa del Parlament en sessió
tinguda el dia 23 de maig:

ARTICLE 1. RETRIBUCIONS

El Consell de Personal declara conèixer la taula de re-
tribucions que, per a cada lloc de treball, s’ha establert
en el Projecte de Reforma de l’Administració Parla-
mentària (que s’inclou com a annex en l’acta), d’acord
amb els estudis, els informes i les valoracions elaborats
amb anterioritat i adaptant-los a la nova estructura ad-
ministrativa, i accepta aquesta escala de retribucions i
les seves quanties per a l’exercici de l’any 2000.

Amb les esmentades noves retribucions, aplicables a
partir del dia 1 de maig de 2000, i amb una quantitat per
a cada funcionari equivalent al 2% de les retribucions
mensuals respectives per al període que va de l’1 de
gener al 30 d’abril, el Consell de Personal considera
que s’atén suficientment la seva petició d’augment, jus-

tificada en la pèrdua de poder adquisitiu, que es reco-
llia en el punt primer de la proposta de revisió de
l’Acord.

ARTICLE 2. APORTACIONS DEL PARLAMENT AL PLA DE

PENSIONS

a) L’aportació del Parlament al Pla de pensions es fixa
en 90.000 PTA l’any per partícip.

b) A més de l’aportació establerta en l’apartat a, el Par-
lament s’obliga a aportar anualment, en qualitat d’apor-
tació extraordinària, una quantitat que s’ha de determi-
nar automàticament, a partir d’uns resultats o fets eco-
nòmics concrets, de la manera següent:

b.1) Una quantitat igual a la bonificació per baixa sinis-
tralitat que la companyia d’assegurances apliqui a la
pòlissa de l’assegurança col·lectiva de vida de les per-
sones funcionàries del Parlament subscrita per la insti-
tució.

b.2) Una quantitat equivalent a les economies produï-
des en la gestió dels subconceptes 01.01.161.03 (pres-
tació protecció maternitat personal) i 01.01.161.04
(subsidis jubilació funcionaris/àries) del pressupost de
l’exercici anterior, segons la liquidació aprovada.

b.3) Una quantitat equivalent a un 10 per cent de les
economies produïdes en la gestió dels articles 01.01.11
(personal eventual), 01.01.12 (funcionaris) i 01.01.13
(personal laboral) del pressupost anual, amb el límit
màxim de 3.000.000 PTA.

ARTICLE 3. FONS D’ACCIÓ SOCIAL I FONS D’AJUT A LA

FORMACIÓ DELS FILLS O FILLES

a) El fons d’acció social es fixa en la quantitat de
2.500.000 PTA.

b) Els fons d’ajut a la formació dels fills o filles es fixa
en 6.000.000 PTA.

A més, totes dues parts manifesten estar d’acord a con-
siderar convenient establir una regulació dels dos fons,
en un text únic, per a predeterminar i objectivar els cri-
teris, l’abast i els límits de les ajudes, i fan avinent que
el caràcter de fons d’aquestes línies d’acció social im-
plica que la totalitat dels ajuts concedits no pot superar
la quantia amb què s’ha acordat dotar-los anualment.
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ARTICLE 4. ASSEGURANÇA DE VIDA

El Parlament ha de negociar l’augment del capital as-
segurat a la pòlissa de vida dels funcionaris fins a
10.000.000 PTA.

ARTICLE 5. COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

Les quanties del complement de productivitat establert
a l’article 6 de l’Acord per a les condicions de treball
del personal del Parlament per als anys 1997-1999,
tenint en compte l’augment de l’IPC dels darrers anys
a Catalunya, s’actualitzen de manera que, arrodonint-
les, queden establertes en:

Grup A: 135.000 PTA
Grup B: 97.000 PTA
Grup C: 86.500 PTA
Grup D: 75.500 PTA

Palau del Parlament, 24 de maig de 2000

M. Dolors Montserrat i Culleré, vicepresidenta segona
de la Mesa del Parlament; Ernest Benach i Pasqual,
secretari segon de la Mesa del Parlament; Xavier Muro
i Bas, director de Personal i de Govern Interior; Rosa
López i Prieto, Vicenç Buesa i Bringué, Pere Sol i Or-
dis, Lluís Vidal i Gili, Lluís Soler i Soler i Albert Peña
i Puerto, membres del Consell de Personal.

Convocatòria per a la provisió, per lliu-
re designació, d’un lloc de cap de la
Secretaria dels Serveis Jurídics del
Parlament de Catalunya
Tram. 500-00005/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’01.06.2000.

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 de
juny de 2000, vist l’informe del director de Govern
Interior i d’acord amb l’article 1 dels Estatuts del règim
i el govern interiors i l’article 20 de l’Acord sobre les
condicions de treball del personal del Parlament per als
anys 1997-1999, ha acordat la convocatòria per a la
provisió, per lliure designació, d’un lloc de cap de la
Secretaria dels Serveis Jurídics del Parlament de Cata-
lunya següent:

CONVOCATÒRIA

ARTICLE ÚNIC

Es convoca, pel sistema de designació lliure, un lloc de
cap de la Secretaria dels Serveis Jurídics, que es deta-
lla en l’annex 2, d’acord amb les bases que figuren en
l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

ANNEX 1

BASES

1- Lloc de treball

Es convoca, pel sistema de designació lliure, un lloc de
cap de la Secretaria dels Serveis Jurídics les caracterís-
tiques del qual són les que consten en l’apartat 1 de
l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

2- Contingut funcional

El contingut funcional del lloc de treball a proveir és el
que s’especifica en l’apartat 4 de l’annex 2 d’aquesta
convocatòria.

3- Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal
funcionari que compleixi els requisits i les condicions
que estableix la normativa vigent i, en concret, els que
determina la relació de llocs de treball, d’acord amb el
que s’especifica en l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta
convocatòria, de conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se,
respecte de l’Administració del Parlament, en qualse-
vol de les situacions administratives previstes en la
normativa.

3.1.2 En cap cas no poden prendre-hi part els funciona-
ris que es trobin en suspensió d’ocupació, els traslladats
de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de coman-
dament com a conseqüència d’un expedient disciplina-
ri, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3 Tampoc no poden prendre-hi part els funcionaris
en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs
el temps mínim exigit per a reingressar al servei actiu.

3.2 Així mateix, per a poder prendre part en aquesta
convocatòria, cal posseir els coneixements orals i es-
crits de llengua catalana de la Junta Permanent de Ca-
talà, o equivalent, del nivell que s’especifica en l’apartat
3 de l’annex 2. En el cas que els aspirants no tinguin el
certificat acreditatiu corresponent, s’han d’avaluar
aquests coneixements en relació amb el lloc de treball
a proveir.

En aquest darrer cas, transcorreguts tres dies a partir de
la finalització del termini de presentació de sol·licituds,
s’especifica en el tauler d’anuncis l’hora i el dia de re-
alització del mitjà d’acreditació dels coneixements ne-
cessaris de llengua catalana.

3.3 Els requisits de participació s’han de tenir en la data
que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que
estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

4. Sol·licituds

4.1 La documentació requerida per a prendre part en el
concurs s’ha d’adreçar a la Direcció de Govern Interi-
or i s’ha de presentar en el termini de set dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya.

4.2 Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als con-
cursants i no s’admeten renúncies a la participació al
concurs un cop hagin transcorregut deu dies hàbils des
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de l’acabament del termini de presentació de sol·lici-
tuds.

4.3 La sol·licitud s’ha de formalitzar segons el model
que figura en l’annex 3 i s’hi ha d’adjuntar la correspo-
nent declaració de mèrits i capacitats que tinguin rela-
ció amb el lloc a proveir, degudament acreditada i es-
pecificada. L’acreditació es pot fer mitjançant la remis-
sió a l’expedient personal, si les dades hi consten.

5- Criteris professionals

5.1 Es té en compte l’experiència professional, la capa-
citat i la idoneïtat de les persones candidates per a ocu-
par el lloc convocat, d’acord amb la descripció del lloc
de treball a proveir que consta en l’annex 2 d’aquesta
convocatòria.

5.2 Les dades professionals dels participants s’han de
referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria al
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

6- Proposta de resolució

La proposta de resolució recau, si procedeix, en la per-
sona candidata que es consideri més adequada, segons
l’informe preceptiu i previ de la persona titular del cen-
tre directiu o de l’organisme corresponent on estigui
adscrit el lloc convocat, la qual ha de tenir en compte
la idoneïtat de la persona candidata per a les funcions
i tasques a desenvolupar. El concurs pot ésser declarat
desert.

7- Sistemes d’acreditació

Les persones participants han d’acreditar documental-
ment les dades professionals que al·leguin, dins del ter-
mini de presentació de sol·licituds previst a la base 4.1
d’aquesta convocatòria, sens perjudici que se’ls pugui
demanar els aclariments o les justificacions necessaris
per a la verificació d’aquestes dades.

8- Procediment

8.1 Aquesta convocatòria s’ha de resoldre dins el termi-
ni màxim de cinc dies a partir de l’endemà de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds,
llevat que, per causes motivades, s’acordi prorrogar el
termini esmentat.

8.2 En general, les actuacions d’aquest procés que re-
quereixin una notificació a les persones aspirants s’han
de fer públiques en el tauler d’anuncis.

9- Resolució de la convocatòria

9.1 La resolució definitiva de nomenament s’ha de pu-
blicar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

9.2 Les persones candidates que no obtinguin destina-
ció en aquesta convocatòria romanen en el lloc que
ocupen actualment o en la situació administrativa que
correspongui.

9.3 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat
que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mit-
jançant una convocatòria pública feta en el mateix pe-
ríode de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de
passar a una situació diferent a la d’actiu o per causes
excepcionals degudament justificades i apreciades per
l’òrgan convocant.

9.4 Abans de la presa de possessió, la persona interes-
sada ha d’acreditar que té reconeguda la compatibilitat
respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment
que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibi-
litats previstos en la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compa-
tible dins els deu dies a comptar del començament del
termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’auto-
rització de compatibilitat. Aquest termini s’entén pror-
rogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibili-
tat.

10- Terminis de formalització de cessament i presa de
possessió

10.1 La resolució de nomenament comporta, si escau,
el cessament en el lloc anterior.

10.2 El termini per a la presa de possessió en la nova
destinació és de dos dies hàbils.

10.3 Aquest termini es computa a partir de l’endemà
del cessament, que s’ha de fer dins els tres dies hàbils
següents al de la publicació de la resolució del concurs
al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Quan
l’esmentada resolució comporta el reingrés al servei
actiu, el termini de presa de possessió s’ha de comptar
des de la data de resolució del concurs en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX 2

Descripció del lloc de treball

1- Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: cap de la Secretaria dels Serveis Jurídics.

2- Requisits de participació

Grup C i haver obtingut plaça com a secretari/ària-
transcriptor/a.

3- Requisit de coneixement de llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de ni-
vell C de la Junta Permanent de Català o equivalent.

4- Contingut funcional

Suport i assistència administrativa als lletrats. Control
dels terminis dels procediments seguits davant del Tri-
bunal Constitucional. Manteniment del fitxer constitu-
cional. Manteniment del fitxer d’informes dels lletrats.
Gestió d’inscripcions a cursets, seminaris i altres acti-
vitats formatives i de perfeccionament dels lletrats. Co-
ordinació de la Secretaria dels Serveis Jurídics.
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ANNEX 3

Model d’instància a presentar

............................................................................................................................................................
(noms i cognoms)

nat/nada el dia ......................... de ................................................ de
.............................................., a .................................................................................

(............................................) veí/veïna de ............................................, que
visc al carrer ...................................................., núm. ..................., pis
............................, porta ..........................., tel. .............................................., i
que tinc el DNI núm. .......................................,

DECLARO

Que compleixo la condició requerida a la base tercera
del concurs per a la provisió, per lliure designació, d’un
lloc de cap de la Secretaria dels Serveis Jurídics del
Parlament de Catalunya

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa al concurs esmentat.

.................................., ............. de ......................................... de 2000

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA

Concurs per a la provisió de llocs de
treball del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00006/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió de l’01.06.2000.

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 de
juny de 2000, vist l’informe del director de Govern
Interior i d’acord amb l’article 1 dels Estatuts del règim
i el govern interiors i l’article 20 de l’Acord sobre les
condicions de treball del personal del Parlament per als
anys 1997-1999, ha acordat la convocatòria del concurs
per a la provisió de llocs de treball del Parlament de
Catalunya següent:

CONVOCATÒRIA

ARTICLE ÚNIC

Es convoca un concurs específic de mèrits per a la pro-
visió dels llocs de treball que es detallen en l’annex
d’aquesta Resolució, d’acord amb les bases que hi figu-
ren.

Primera. Llocs de treball

L’objecte d’aquest concurs és la provisió de cada un
dels llocs de treball indicats en l’annex, mitjançant el
sistema de concurs específic de mèrits regulat per
aquestes bases i, supletòriament, en la legislació sobre
funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Segona. Participants

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcio-
nari de carrera que ocupa una plaça en l’Administració
del Parlament de Catalunya i que compleix les condi-
cions requerides per a cada lloc de treball.

Tercera. Requisits

3.1. El personal funcionari comprès en la base segona,
exceptuant les persones en situació de suspensió d’ocu-
pació, s’ha de trobar, respecte a l’Administració del
Parlament de Catalunya, en qualsevol de les situacions
administratives regulades per la normativa i ha de com-
plir els requisits establerts en l’annex per a prendre part
en aquesta convocatòria, amb caràcter específic per a
cada lloc de treball.

3.2. Els requisits a què fa referència la base tercera
s’han de tenir en la data de publicació d’aquesta con-
vocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya.

3.3. A l’efecte d’aquesta convocatòria, les persones que
hagin obtingut una plaça de funcionari de carrera res-
ten exemptes de demostrar el nivell de coneixements de
català per a les places en què la classificació de llocs de
treball exigeixi el coneixement del nivell C o superior.

Quarta. Valoració dels mèrits

La valoració dels mèrits per a l’adjudicació de les pla-
ces s’efectua d’acord amb el barem que per a cada lloc
de treball figura en l’annex.

Es valoren els mèrits i les capacitats dels candidats a
ocupar el lloc convocat en dues fases no eliminatòries,
en el conjunt de les quals s’ha d’obtenir una puntuació
mínima total de 50 punts, segons els criteris i els ba-
rems establerts en l’annex.

Cinquena. Acreditació dels mèrits

5.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya i només es tenen en compte els
mèrits al·legats i justificats dins d’aquest termini. Els
mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjançant els
certificats corresponents o, en la forma prevista en
l’apartat 4, per qualsevol altre mitjà admès en dret.

5.2. Els certificats esmentats en l’apartat 1 han d’ésser
expedits per:

a) L’Oficialia Major o la Direcció de Govern Interior,
en el supòsit de mèrits referits a llocs de treball de l’Ad-
ministració del Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en
altres institucions públiques que no siguin el Parlament
de Catalunya.

c) En el cas d’altres mèrits, l’autoritat acadèmica, local
o administrativa que correspongui.

5.3. Les certificacions s’han d’expedir referides a la
data de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya.

5.4. Es pot substituir la certificació de les dades o dels
mèrits al·legats que ja constin en l’expedient personal

4.90.10.

4. INFORMACIÓ



Núm. 68 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 8 de juny de 2000

121

del funcionari o funcionària per un informe de la Direc-
ció de Govern Interior emès als efectes d’aquest con-
curs.

Sisena. Documentació

6.1. Per a prendre part en aquesta convocatòria, les
persones interessades han de presentar la sol·licitud
corresponent al Registre d’Oficialia Major del Parla-
ment de Catalunya mitjançant la documentació se-
güent:

Document núm. 1: una sol·licitud de participació en el
concurs de provisió de llocs de treball adreçada a la
Direcció de Govern Interior que especifiqui l’ordre de
preferències del candidat o candidata per a cada una de
les places demanades, en el cas que en siguin més
d’una.

Document núm. 2: una sol·licitud dels certificats acre-
ditatius dels mèrits, de conformitat amb la base 5.2.a,
adreçada a la Direcció de Govern Interior, o bé una
sol·licitud d’informe sobre l’expedient personal en la
part que pugui ésser objecte de valoració, tal com asse-
nyala la base 5.4.

Document núm. 3: els certificats dels mèrits a què fa
referència la base 5.2. b i c.

6.2. Les persones concursants procedents de les situa-
cions d’excedència voluntària i de suspensió d’ocupa-
ció han d’adjuntar a llur sol·licitud una declaració del
fet que no estan separades del servei de cap administra-
ció pública, ni inhabilitades per a l’exercici de les fun-
cions públiques.

Setena. Presentació de sol·licituds

La documentació requerida per a prendre part en el
concurs s’ha d’adreçar a la Direcció de Govern Interi-
or i s’ha de presentar en el termini de set dies naturals
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya.

Vuitena. Comissió d’Avaluació

8.1. S’ha de constituir una comissió d’avaluació per a
cada centre gestor, direcció o departament que tingui
adscrites places de les que s’ofereixen en aquest con-
curs.

La valoració dels mèrits, la fa la Comissió d’Avaluació,
que és formada pels membres següents:

President/a: l’oficiala major o el director de Govern
Interior.

Vocals: la persona responsable del centre gestor o de la
direcció, o el cap o la cap de departament. Una perso-
na en representació del Consell de Personal.

8.2. Es faculta la Comissió d’Avaluació per a utilitzar
els mitjans d’acreditació que consideri adequats a fi
d’avaluar que els participants posseeixin el nivell de
coneixements necessari per a ocupar la plaça convoca-
da.

Les comissions d’avaluació també poden sol·licitar l’as-
sessorament d’una persona experta en matèria lingüís-
tica perquè avaluï si els aspirants tenen els coneixe-
ments de català necessaris exigits en la convocatòria per

al desenvolupament de les funcions del lloc o dels llocs
convocats.

8.3. La Direcció de Govern Interior presta el suport
material i tècnic necessari per a l’actuació de la Comis-
sió d’Avaluació.

8.4. La Comissió d’Avaluació té la facultat de convocar
personalment les persones candidates que consideri
convenients a fi d’aclarir punts dubtosos o qualsevol
altre aspecte de la documentació que hagin aportat.

Novena. Adjudicació de destinacions

9.1. L’ordre de prioritat per a l’adjudicació dels llocs
objecte d’aquesta convocatòria es determina d’acord
amb la puntuació global obtinguda segons el barem de
la base quarta i l’ordre de preferències manifestat pel
candidat o la candidata en la seva sol·licitud.

9.2. En el cas d’empat en la puntuació global, es diri-
meix d’acord amb la puntuació obtinguda en la fase
primera, i, si encara continua havent-hi empat, per l’an-
tiguitat com a funcionari del Parlament de Catalunya en
la categoria o el grup de titulació.

9.3. En el supòsit que una persona concursant amb lloc
definitiu no obtingui cap de les destinacions sol·-
licitades, aquesta roman en el mateix lloc que ocupava.

9.4. En el cas que una persona concursant amb adscrip-
ció provisional no obtingui cap de les destinacions sol·-
licitades, aquesta roman en el mateix lloc que ocupava
en convocar-se el concurs.

9.5. Abans de la resolució definitiva d’aquest concurs,
la Direcció de Govern Interior ha de fer públic el resul-
tat provisional del concurs en el tauler d’anuncis del
Parlament de Catalunya, de conformitat amb el que
acordi la Comissió d’Avaluació, per tal que en el termi-
ni de cinc dies naturals les persones interessades puguin
esmenar-ne els defectes, si escau.

Desena. Resolució del concurs

10.1. La Direcció de Govern Interior no resoldrà aquest
concurs fins que no hagi transcorregut el termini de
cinc dies naturals següents a la formulació de les pro-
postes de la Comissió d’Avaluació, que s’han de publi-
car en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

10.2. Les destinacions adjudicades són irrenunciables.

10.3. El personal que obtingui la destinació definitiva
per mitjà d’aquest concurs no pot participar en cap més
concurs de provisió de llocs de treball que convoqui el
Parlament de Catalunya fins que no hagin passat dos
anys des de l’obtenció de la destinació corresponent,
llevat que es refereixen a llocs de treball dins el mateix
centre gestor.

Onzena. Terminis de formalització de cessament i de
presa de possessió

11.1. La data de cessament en el lloc anterior ha d’és-
ser necessàriament la del segon dia hàbil comptat a
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del
concurs.

11.2. El termini per a la presa de possessió en la nova
destinació, que ha d’acreditar el cap o la cap del servei,
és de dos dies hàbils. Així mateix, per causes justifica-
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des per necessitats del servei d’origen, que el cap o la
cap del dit servei ha de valorar en cada cas, es pot con-
cedir una pròrroga, que pot ésser de fins a un màxim de
vuit dies més.

11.3. Els terminis de presa de possessió són comptadors
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc
anterior. Si aquesta resolució comporta el reingrés al
servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha de
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX

Llocs de treball i valoració dels mèrits

1- Cap de l’Àrea de Pressupost i de Comptabilitat
(Oïdoria de Comptes i Caixa)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell
C.

Contingut funcional: elaboració de l’avantprojecte de
pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges. Pre-
paració i càlcul de dades referides a despeses de perso-
nal i dels diputats. Preparació de la memòria de l’avant-
projecte de pressupost. Preparació dels estats de situa-
ció i dels estats financers del Parlament i del Síndic de
Greuges, i de la informació comptable. Tramitació
d’expedients d’incorporació de romanents d’exercicis
anteriors, transferències de crèdit entre partides i habi-
litacions de crèdit. Comptabilització de pagaments i
d’ingressos, i de les fiances. Liquidació per a la presen-
tació de l’arqueig. Control de l’arxiu i documentació
comptable del Parlament.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball exer-
cit en funció de l’experiència adquirida, especialment
en l’exercici de funcions semblants a les pròpies del
lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i
l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Les titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Els coneixements de català superiors als requerits per
a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

 L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

2- Cap de l’Àrea de Previsió Social i de Gestió (Oïdoria
de Comptes i Caixa)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell C.

Contingut funcional: gestió de pòlisses d’assegurances
de diputats, funcionaris i personal del Síndic de Greu-
ges. Tramitació, seguiment i reclamació davant les
companyies en cas de sinistre. Gestió de les prestacions
dels diputats. Assessorament en matèria d’assegurances
i previsió social. Tramitació i gestió davant la Segure-
tat Social i de les mutualitats en general. Elaboració,
gestió i control de les liquidacions de quotes de cotit-
zació. Gestió de factures. Informació mensual de les
incidències sobre les nòmines.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
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i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Les titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

3- Cap de l’Àrea de Gestió de Personal (Direcció de
Govern Interior)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell C.

Contingut funcional: organització, coordinació i distri-
bució de les tasques assignades a l’àrea i supervisió de
l’execució de les dites tasques. Informació, impuls,
seguiment i gestió dels afers relacionats amb els funci-

onaris, el personal laboral i el personal eventual: ads-
cripcions, concursos, convocatòries, baixes per malal-
tia, permisos i llicències, vacances, reconeixement de
serveis previs i les altres incidències relacionades amb
les situacions del personal. Preparació i gestió dels
plans de formació. Gestió de les línies d’acció social
del personal: fons de formació dels fills, acció social,
pla de pensions, targeta de menjador, assegurances.
Supervisió de la base de dades de l’àrea. Les altres fun-
cions que li assigni el cap del Departament.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria i els coneixements i
l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Les titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.
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Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

4- Cap de l’Àrea de Biblioteca (Direcció d’Estudis
Parlamentaris)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a bibliotecari/ària del Par-
lament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell
C.

Contingut funcional: organitza i coordina tècnicament,
sota la supervisió del Director d’Estudis Parlamentaris,
les funcions encomanades a l’àrea i el personal que hi
és adscrit. Encomana als tècnics les recerques docu-
mentals i la preparació dels dossiers i vetlla per l’anà-
lisi, el manteniment i l’adquisició dels fons documen-
tals corresponents. Administra la base de dades biblio-
gràfica i té cura del control de qualitat d’aquesta. Diri-
geix la catalogació, la classificació i la selecció de les
adquisicions.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i els coneixements i
l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Les titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts

5- Cap de l’Àrea d’Administració de Sistemes d’Infor-
mació (Direcció d’Informàtica)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell C.

Contingut funcional: gestió de la implantació i l’ús
d’aplicacions; seguiment i estudi de les necessitats dels
usuaris; organització i supervisió de la formació dels
usuaris en productes d’informàtica.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
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temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

6- Responsable de l’Oficina del Web (Direcció Infor-
màtica)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell C.

Contingut funcional: administra el web del Parlament
exercint les funcions que corresponen a l’Oficina. En
especial, manté i actualitza els continguts del web.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Les titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

7- Cap de l’Àrea de Protocol (Departament de Relaci-
ons Parlamentàries i de Comunicació)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a col·laborador tècnic del
Servei de Relacions Públiques, Protocol i Informació
del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell C.

Contingut funcional: assistir a actes oficials i represen-
tatius en què participin institucionalment representants
del Parlament. Encarregar-se dels obsequis institucio-
nals. Controlar les invitacions per assistir als actes par-
lamentaris. Assistir protocol·làriament els senadors que
representen la Generalitat. Organitzar i coordinar tèc-
nicament, sota la supervisió de la cap del Departament
de Relacions Parlamentàries i de Comunicació, les fun-
cions encomanades a l’àrea i el personal que hi és ads-
crit. Encomanar als tècnics, sota la seva direcció i su-
pervisió, l’organització dels viatges i les visites de de-
legacions parlamentàries i l’organització dels actes ofi-
cials.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.
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Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

8- Cap de l’Àrea de Seguretat i Equipaments (Departa-
ment d’Infraestructures i Seguretat)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al ni-
vell C.

Contingut funcional: execució de la política de compres
i de subministraments sota la supervisió del cap del
Departament. Treballs d’informació sobre proveïdors i
contractistes. Obtenció de pressupostos i ofertes de pro-
veïdors. Assessorament, gestió i control dels expedients
de contractació administrativa relatius a les compres i
els subministraments atribuïts a l’Àrea. Control de
compliments i de terminis. Responsable del manteni-
ment de l’inventari de béns, del magatzem de béns i del
material fungible. Control tècnic i de manteniment del
parc mòbil. Gestió i control dels serveis als diputats.
Seguretat interior del Palau. Control de les acredita-
cions del personal dels grups parlamentaris i de les
empreses col·laboradores. Control del material fungible
i dels consums per departaments. Confecció i control
de la base de dades de proveïdors i materials. Control
dels consums d’electricitat, gas, aigua, fotocòpies, au-
topistes, transports, Renfe i del parc mòbil. Les altres
funcions que li encarregui el cap del Departament.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.
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Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

9- Cap de la Unitat de Visites (Departament de Relaci-
ons Parlamentàries i de Comunicació)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell
C.

Contingut funcional: fer la proposta i la gestió de les
visites de públic al Parlament. Assistència a les visites
i control de la distribució de material divulgatiu. Ava-
luació i seguiment de l’impacte de les visites del públic.
Donar suport al cap d’àrea.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) Treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5

punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

10- Cap de la Unitat d’Inventari (Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell
C.

Contingut funcional: actualització i adequació de les
dades recopilades i processades pel que fa a l’inventa-
ri dels vehicles, ja siguin de propietat o en règim de
leasing o renting. Inventari de tots aquells béns mobles
i immobles de propietat del Parlament, o en règim de
lloguer, leasing o renting. Configuració d’una base de
dades. Control dels dipòsits dels magatzems del Palau
del Parlament, d’Esparreguera i de la Zona Franca.
Control de les assegurances i de les pòlisses de caràc-
ter cultural i dels béns immobles. Redacció d’informes
sobre la conveniència de reparacions de béns mobles o
la proposta de desafectació.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.
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b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

11- Cap de la Unitat de Gestió de Serveis (Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell
C.

Contingut funcional: tramitació i gestió administrativa
dels serveis als diputats (carnet, targetes d’autopistes,
Renfe, Ferrocarrils Catalans, serveis de transport per
carretera). Gestió dels serveis del parc mòbil. Les altres
funcions que li encarregui el cap de l’àrea. Gestió de la
instal·lació de faxos als diputats, i també les comandes
de material imprès. Sol·licituds de còpies d’enregistra-
ment d’àudio i vídeo. Gestió dels consums d’electrici-
tat, telèfon, gas, aigua, fotocòpies, autopistes, trans-
ports, Renfe i del parc mòbil. Gestió del servei de tele-
fonia. Assistència al cap de l’Àrea en les funcions que
té encomanades.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i
les disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

12- Cap de la Unitat de Seguretat Interior (Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a o uixer/a del Parlament de Catalunya.
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b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell C.

Contingut funcional: control d’accés, acreditacions de
proveïdors i de personal de manteniment i de les diver-
ses empreses. Control de permisos d’aparcament. Tra-
mitació administrativa de les acreditacions del personal
dels grups parlamentaris. Gestió de les incidències de
seguretat interior. Vigilància i control dels accessos als
edificis del Palau i de la seguretat en l’interior. Les al-
tres funcions que li encarregui el cap de l’Àrea.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, en el grup D, i 1 punt
en el grup C. Es pot puntuar fins a un màxim de 5
punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

13- Cap de l’Àrea de Registre i de Distribució de Do-
cuments (Departament de Gestió Parlamentària)

Requisits: haver obtingut plaça com a secretari/ària-
transcriptor/a del Parlament de Catalunya i posseir el
certificat del nivell D de català de la Junta Permanent
de Català o equivalent.

Contingut funcional: la gestió i la coordinació de la
recepció i el registre dels documents que es presenten
al Registre General del Parlament. La gestió i la super-
visió de l’assignació de la tipologia de les tramitacions.
La gestió i la revisió de la titulació dels documents i de
les tramitacions corresponents a iniciatives presentades
al Registre, seguint els criteris formals d’adequació lin-
güística del Parlament. La gestió de la distribució dels
documents entrats a registre, d’acord amb les instruc-
cions de la Mesa i de l’Oficialia Major. La gestió i el
control dels terminis parlamentaris, i la informació so-
bre la presentació de sol·licituds relatives a convocatò-
ries de personal, obertura de pliques, etc. La revisió de
la documentació preceptiva de les convocatòries del
personal i dels concursos, en general, sens perjudici de
la posterior supervisió del departament responsable. La
coordinació dels torns de registre.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.
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d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

14- Cap de l’Àrea de Mesa i de Junta de Portaveus
(Departament de Gestió Parlamentària)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell
C.

Contingut funcional: la gestió i la coordinació de l’as-
sistència i el suport administratiu i la preparació de la
documentació necessària per a la Mesa, la Junta de
Portaveus i la Mesa de la Diputació Permanent. La ges-
tió i la coordinació de les tasques administratives rela-
tives a les convocatòries, els ordres del dia, la redacció
material de les actes i la redacció de certificacions i
acords d’aquests òrgans. El control de la custòdia de les
actes de la Mesa, de la Junta de Portaveus i de la Mesa
de la Diputació Permanent, i dels expedients i els docu-
ments parlamentaris fins al moment de traslladar-los a
l’arxiu. La tramesa al Servei de Publicacions dels
acords que la Presidència ha resolt de publicar. La ges-
tió de la base de dades d’antecedents d’acords presos
per la Mesa, la Junta de Portaveus i la Mesa de la Di-
putació Permanent. En general, la gestió i la coordina-
ció de totes les tasques que calen per al funcionament
de la Mesa, de la Junta de Portaveus i de la Mesa de la
Diputació Permanent, o que siguin ordenades pel pre-
sident, l’Oficialia Major, o pel cap del Departament de
Gestió Parlamentària.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-

ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i
les disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

15- Cap de l’Àrea de Ple i de la Diputació Permanent
(Departament de Gestió Parlamentària)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell
C.

Contingut funcional: Coordinació i supervisió de l’as-
sistència administrativa i la preparació de la documen-
tació necessària del Ple i de la Diputació Permanent.
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Gestió i coordinació de les tasques administratives re-
latives als ordres del dia de les sessions plenàries i de
la Diputació Permanent, les convocatòries i la redacció
material de les actes i les certificacions d’aquests òr-
gans. Gestió i coordinació de la tramesa al Servei de
Publicacions dels acords de les tramitacions aprovades
pel Ple del Parlament. Gestió i control de la custòdia i
la distribució als grups parlamentaris de la llista de
votacions dels punts de l’ordre del dia de les sessions
plenàries. Gestió, control i seguiment dels torns de les
interpel·lacions que s’han d’incloure en l’ordre del dia,
d’acord amb el criteri de la Mesa. Gestió, control i se-
guiment de la substanciació de les preguntes a respon-
dre oralment en el Ple. Gestió, control i seguiment de
les designacions del Ple del Parlament. Coordinació i
preparació del calendari de sessions plenàries. Comu-
nicació amb els òrgans competents del Govern respecte
als assumptes relacionats amb l’ordre del dia de les
sessions plenàries. La gestió i supervisió de la tramesa
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels
textos aprovats pel Ple del Parlament. La gestió i super-
visió de la tramesa a les Corts Generals de les resolu-
cions aprovades pel Ple a presentar al Congrés o al
Senat.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne

d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

16- Cap de l’Àrea de Comissions i Ponències (Depar-
tament de Gestió Parlamentària)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-transcrip-
tor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al nivell
C.

Contingut funcional: gestió i coordinació de l’assistèn-
cia i suport administratiu per al funcionament de les
comissions i de les ponències. Gestió i coordinació de
les tasques administratives relatives a convocatòries,
ordres del dia, redacció material de les actes i redacció
de certificats i acords d’aquests òrgans. Control de la
custòdia d’actes, documents i expedients de les comis-
sions i les ponències, fins que es trametin a l’Arxiu.
Gestió i coordinació de la concertació de visites i com-
pareixences a les comissions. Gestió i coordinació de la
tramesa als Serveis Lingüístics i al Departament d’Edi-
cions dels acords de les comissions que s’han de publi-
car. La coordinació del calendari d’iniciatives a trami-
tar en les comissions per a cada període de sessions. La
coordinació de les tasques generals del Departament
que afecten el funcionament de les comissions. Coor-
dinació dels torns de vacances dels gestors de les co-
missions.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 40 punts el treball desen-
volupat en funció de l’experiència adquirida, especial-
ment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic
i l’especialització dels llocs ocupats en relació amb el
que és objecte de convocatòria, i també els coneixe-
ments i l’experiència.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de perfec-
cionament que versin sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca,
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i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a 10 punts, en
funció de la utilitat dels dits cursos.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoren les publica-
cions i la docència impartida i desenvolupada per les
persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,5
punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a
l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, i les
disposicions concordants, tenint en compte que el
temps de serveis prestats simultàniament només es pot
computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són valorables
per al lloc de treball a proveir, es computen fins a 7,5
punts, en funció dels coneixements requerits, de la
competència i de l’especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne
d’altres de nivell superior que es puguin al·legar com a
requisit o com a mèrit.

e) Per tenir coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, 5 punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i es valoren
els mèrits i les capacitats establerts en la convocatòria
que siguin adequats per a desenvolupar el lloc de treball
convocat, al·legats per les persones aspirants i, en con-
seqüència, per a determinar la màxima idoneïtat de la
persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que exposin els
seus criteris respecte als continguts funcionals del lloc
objecte del concurs i les seves propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

Concurs per a la provisió de dos se-
cretaris/àries del Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat
del Parlament de Catalunya en règim
d’interinitat
Tram. 501-00002/06

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.06.2000.

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 de
juny de 2000, d’acord amb la base cinquena del con-
curs per a la provisió de dos secretaris/àries del Depar-
tament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat del
Parlament de Catalunya en règim d’interinitat i l’article
26 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament, ha nomenat per al tribunal que ha de qualificar
les dites proves el secretari Sr. Ernest Benach i Pascual,
el Sr. Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior, i
el Sr. Pere Sol i Ordis, funcionari.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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Nomenaments interins de diverses
persones que ocupen temporalment
llocs de treball del Parlament de Cata-
lunya

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 1 de
juny de 2000, d’acord amb els articles 40 i 41 (nume-
ració provisional) dels Estatuts del règim i el govern
interiors i escoltat el Consell de Personal, ha adoptat el
següent acord:

1. Nomenar per ocupar interinament les places que
s’indiquen, en el lloc de treball assenyalat, les persones
següents:

Rosalia Ramon i Ferrándiz Secretària (Gabinet de suport a les secretaries dels membres de la Mesa

i d’alts càrrecs)

Yolanda Tutusaus i Blasco Secretària (Gabinet de suport a les secretaries dels membres de la Mesa

i d’alts càrrecs)

M. Àngels Font i Vinyes Secretària (Departament de Serveis Lingüístics)

Dolors Olesa i Cabrera Tècnica (Departament de Relacions Parlamentàries i de Comunicació)

Immaculada Torné i Magnet Secretària (Departament de Relacions Parlamentàries i deComunicació)

Sara Farrero i Farrero Bibliotecària (Direcció d’Estudis Parlamentaris)

Eugeni Bruguera i Farrés Uixer (Direcció de Govern Interior)

Artur Armengol i Furriols Uixer (Direcció de Govern Interior)

Francesc Marcet i Martínez Uixer (Direcció de Govern Interior)

Pasqual del Puerto i Galindo Xofer-polivalent (Direcció de Govern Interior)

Abraham Requena i Ruíz Xofer-polivalent (Direcció de Govern Interior)

Rafael Tomàs i Mestres Xofer-polivalent (Direcció de Govern Interior)

2. Destinar, en comissió de serveis, les persones se-
güents, en les places i els llocs de treball que s’indi-
quen:

Gemma Dalmau i Cabezuelo Correctora-redactora (Departament de Serveis Lingüístics)

Maria Varela i Pinart Correctora-redactora (Departament de Serveis Lingüístics)

Eduard Principal i Galí Gestor parlamentari (Departament de Gestió Parlamentària)

Palau del Parlament, 1 de juny de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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