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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 215/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual s’acorda d’interpo-
sar recurs d’inconstitucionalitat contra
el capítol V, Comerç interior, del títol IV,
Altres mesures liberalitzadores, del
Reial decret llei 6/2000, del 23 de juny,
de mesures urgents d’intensificació de
la competència en mercats de béns i
serveis
Tram. 212-00001/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 20, 27.07.2000, DSPC-P 26

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de ju-
liol de 2000, ha debatut la Proposta de resolució formu-
lada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya - Verds (IC-V), pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi i pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 10928) perquè el Parlament
interposi recurs d’inconstitucionalitat contra el capítol
V, Comerç interior, del títol IV, Altres mesures libera-
litzadores, del Reial decret llei 6/2000, del 23 de juny,
de mesures urgents d’intensificació de la competència
en mercats de béns i serveis.

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb els arti-
cles 141.1.primer i 142 del Reglament, ha adoptat la
següent

RESOLUCIÓ

El Ple del Parlament, d’acord amb el que disposen els
articles 162.1.a de la Constitució espanyola, 34.4 i 41
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 79 i 32.2 de la
Llei orgànica del Tribunal Constitucional, i un cop co-
negut el Dictamen 216, del 13 de juliol de 2000, del
Consell Consultiu de la Generalitat, acorda d’interpo-
sar recurs d’inconstitucionalitat contra el capítol V,
Comerç interior, del títol IV, Altres mesures libera-
litzadores, del Reial decret llei 6/2000, del 23 de juny,
de mesures urgents d’intensificació de la competència
en mercats de béns i serveis.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2000

El secretari quart El president del Parlament

Isidre Gavín i Valls Joan Rigol i Roig

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

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

2.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra el
Reial decret llei 4/2000, del 23 de juny,
de mesures urgents de liberalització
en el sector immobiliari i transports
Tram. 212-00002/06

Rebuig de la proposta

La proposta d’interposició de recurs ha estat rebutjada
pel Ple del Parlament en la sessió núm. 20, tinguda el
dia 27.07.2000 (DSPC-P 26).

1.10.

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

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.07.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 9926)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a portar a terme les gestions necessàries prop del Go-
vern de l’Estat, per tal que un cop aprovada la Direc-
tiva del Consell de la Unió Europea sobre reagru-
pament familiar es procedeixi a la seva transposició
amb l’objectiu de facilitar el reagrupament familiar en
els termes que estableixi la Unió Europea».

Proposició no de llei sobre la creació
d’un grup de treball sobre seguretat
viària
Tram. 250-00643/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.07.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 9551)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear un grup de treball, participat per re-
presentants del Servei Català de Trànsit, dels Grups
Parlamentaris al Parlament de Catalunya, de les enti-
tats municipalistes, del Reial Automòbil Club de Cata-
lunya (RACC), de les entitats asseguradores, dels ope-
radors jurídics i d’altres experts en la matèria, encami-
nat a estudiar l’actual marc legal i reglamentari que
incideix en la seguretat viària, com ara el relatiu a les

infraestructures, les assegurances que cobreixen la cir-
culació de vehicles a motor, la circulació viària, el fun-
cionament de l’Administració de justícia o de la impru-
dència punible, així com d’aquelles altres normes que
s’hi relacionen, i proposar, si escau, la seva modifica-
ció.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 9801)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a crear en el si del servei català de trànsit un grup de
treball amb la participació de la Generalitat de Catalu-
nya, del Parlament de Catalunya i de la societat civil,
especialment entitats asseguradores, de prevenció
d’accidents de trànsit, de suport a les seves víctimes i
de suport als conductors i experts en la matèria, amb
la finalitat d’estudiar una proposta de modificació de
la legislació de carreteres, de seguretat viària, d’admi-
nistració judicial, d’assegurances del codi penal i
d’aquelles altres legislacions sectorials relacionades
amb la seguretat viària, que un cop aprovada pel Par-
lament de Catalunya sigui presentada a les corts gene-
rals.»

Proposició no de llei sobre l’atenció a
les víctimes d’accidents de trànsit
Tram. 250-00644/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.07.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 9552)

APARTAT 1

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

«1. Estudiar, en el marc d’un grup de treball, partici-
pat per representants del Servei Català de Trànsit, dels
grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, de les
entitats municipalistes, del Reial Automòbil Club de
Catalunya (RACC), de les entitats asseguradores, i
d’altres experts en la matèria, la necessitat de reformar
el marc legal regulador de la imprudència punible de-
rivada de la circulació de vehicles a motor i de la res-
ponsabilitat civil dimanant de la mateixa.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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APARTAT 2

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

«2. Divulgar, a través de les campanyes publicitàries
del Servei Català de Trànsit, els drets de les víctimes
dels accidents de trànsit i dels seus familiars i, en espe-
cial, dels tràmits necessaris per ser rescabalats dels
perjudicis de què són objecte.»

APARTAT 3.2

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tot l’apartat 2 del punt 3.

APARTAT 3.4

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tot l’apartat 4 del punt 3.

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 9926)

APARTAT 1

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

«Impulsar els treballs i el debat en el sí del Servei Ca-
talà de Trànsit, i molt especialment del grup de treball
específic creat al seu sí amb representació de les enti-
tats asseguradores, les associacions de conductors i de
víctimes d’accidents i experts en la matèria, per tal de
confegir una reforma de la legislació i normativa actu-
al relacionada amb la seguretat viària que respongui
millor a la problemàtica actual i ofereixi millors garan-
ties de seguretat i d’atenció als ciutadans.»

APARTATS 2, 3, 4, 5 I 6

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De tot el text dels apartats 2 al 6

APARTAT 7

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«7. Propiciar la representació de les entitats que treba-
llen en favor dels afectats per accidents de trànsit en
aquells grups de treball i comissions creades al sí de
l’Administració de la Generalitat, ja sigui en l’àmbit de
la prevenció de la sinistralitat com en el relatiu a les
prestacions mèdiques i assistencials a les víctimes.»

APARTAT 9

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De tot el text de l’apartat.

Proposició no de llei sobre la promo-
ció de la seguretat viària
Tram. 250-00645/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.07.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 9799)

APARTAT 1

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

«1. Prosseguir la campanya divulgativa sobre segure-
tat viària endegada pel govern de la Generalitat.»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«2. Vetllar des del consell audiovisual de Catalunya
perquè els continguts emesos pels mitjans audiovisuals
fomentin valors associats a la seguretat vial i a l’ús
adequat i racional de les potencialitats dels vehicles.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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APARTAT 4

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«4. Aprofundir en l’estudi d’interrelació entre els fac-
tors intensitat de trànsit - índex de sinistralitat.»

APARTAT 5

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«5. Intensificar els controls policials de la conducció
sota els efectes de drogues o substàncies estupefaents
i de l’alcohol.»

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«6. Avançar en el Pla d’inversions per a la millora dels
trams de concentració d’accidents de la xarxa viària
catalana.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de condicionament i re-
cuperació dels refugis utilitzats durant
la guerra civil espanyola
Tram. 250-00852/06

Presentació: Sr. Joan Ferran i Serafini,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 10752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ferran i Serafini, Bernardo Fernández Martínez,
Josep M. Carbonell i Abelló, Miquel Iceta i Llorens i
Pilar Díaz Romero, diputats i diputada del Grup Parla-
mentari 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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La ciutat de Barcelona va patir en el curs de la Guerra
Civil espanyola els bombardeigs aeris més mortífers i
intensos de tot els coneguts fins aleshores. Per prime-
ra vegada en la història una ciutat de més d’un milió
d’habitants era sotmesa a una agressió de gran magni-
tud. Les bombes afectaven de forma indiscriminada
tots els indrets de la ciutat produint nombroses vícti-
mes, destruint edificis i desfermant el pànic entre la
població civil. Malgrat les protestes de l’opinió públi-
ca internacional els atacs continuaren amb molta inten-

sitat fins arribar als darrers dies de la guerra. Fins i tot
foren atacades les columnes de refugiats que fugien
prop de la frontera francesa.

La població civil va adoptar tot un conjunt de mesures
de defensa a les principals ciutats i pobles de Catalu-
nya. Les primeres mesures adoptades foren les d’orga-
nitzar sistemes d’alarma, assessorar la construcció de
refugis a les plantes baixes i soterranis de les cases, etc.
Davant l’increment dels bombardeigs aquestes prime-
res mesures varen esdevenir insuficients pel pes de les
bombes obligant a les autoritats republicanes a
construir refugis col·lectius de formigó i ferro sota car-
rers i places de les ciutats.

La junta de Defensa Passiva de Catalunya i les juntes de
Defensa Local foren els encarregats de construir els
esmentats refugis i coordinar les accions de salvament.

Malgrat els escassos recursos econòmics i de material
la tasca realitzada fou ingent. A la ciutat de Barcelona
es concentrarien desenes de refugis prou coneguts com
el de la plaça Tetuan i com els propers a la muntanya de
Montjuïc. A Barcelona s’arriben a comptabilitzar un
total de 1.155 refugis de tota mena.

L’estudiós Francisco J. González Huix en el seu llibre
El asedio aéreo de Tarragona 1937-1939 ens explica:
«Els refugis eren unes veritables obres d’enginyeria.
S’hi treballà intensament per Brigades del Municipi
amb gran nombre de veïns del barri. Els refugis més
importants disposaren de wàters, de llum, farmacio-
la...»

Així doncs, els refugis foren unes de les obres més se-
rioses d’autoorganització de la reraguarda encarregades
a la població civil.

A la ciutat de Barcelona s’hi conserven alguns refugis,
com el del Poble Sec, que són reflex del esforç dels
ciutadans barcelonins per protegir-se de la guerra però,
també, una bona mostra històrica que cal conservar
perquè a les generacions futures puguin comprendre
millor els esdeveniments del passat.

És per aquestes raons i per tal de recuperar adientment
la nostra memòria històrica que els diputats sotasignats
presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el consell Executiu a:

1. Iniciar les gestions oportunes per tal d’elaborar un
projecte de condicionament i recuperació d’alguns dels
antics refugis utilitzats per la població civil catalana per
tal de protegir-se dels bombardeigs durant la Guerra
Civil Espanyola.

2. Facilitar econòmicament i tècnicament, amb col·la-
boració amb l’Ajuntament de Barcelona, el condiciona-
ment total del refugi ubicat al carrer Nou de la Rambla
per tal que pugui romandre permanentment al públic
per a la seva visita».

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2000

Joan Ferran i Serafini, Bernardo Fernández Martínez,
Josep M. Carbonell i Abelló, Miquel Iceta i Llorens,
Pilar Díaz Romero
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
de la Carta dels drets fonamentals de
la Unió Europea
Tram. 250-00853/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 10794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 26 de març del 2000, el Parlament Europeu aprovava
una Resolució sobre la necessitat d’elaborar una «Carta
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea». Entre els
Considerants que introdueixen aquesta Resolució, per
a justificar-la, s’esmenten els paràgrafs de l’article 6 del
Tractat de la UE: la «Unió es basa en els principis de
llibertat, democràcia, respecte als drets humans i a les
llibertats fonamentals i l’Estat de Dret». També se citen
altres paràgrafs del mateix Tractat, en els quals es recor-
da que la realització de la «unió cada vegada més estre-
ta entre els pobles d’Europa» (article 1) i el desenvolu-
pament de la Unió com a «espai de llibertat, seguretat
i justícia» (article 2), constitueixen els objectius de la
Unió Europea , fonamentada «en el respecte general i
ple de la dignitat de l’ésser humà que és única, igual per
a tots i inviolable».

Entre els Considerants ve reafirmat, explícitament, que
«és important que la Unió Europea i els seus Estats
membres» siguin atents «a la protecció de la diversitat
de llengües i cultures d’Europa, en especial les regio-
nals i minoritàries, i que a aquest fi garanteixin als ciu-
tadans de la Unió, amb mitjans adequats, el manteni-
ment i el desenvolupament de les llengües i les cultu-
res que els són pròpies, tant en l’àmbit privat com en el
públic».

Tots aquests punts esmentats i d’altres que els comple-
menten, il·lustren la posició favorable del Parlament
Europeu perquè sigui confeccionada una «Constitució
de la Unió Europea», tenint com a punt de partida la
«Carta dels Drets Fonamentals», vinculant a tots els
efectes, i tenint com a horitzó que «la realització de la
Unió cada vegada més estreta entre els pobles d’Europa
estigui indissolublement vinculada a la tasca del desen-
volupament dels drets fonamentals, dels drets dels ciu-
tadans, és a dir, dels drets polítics, econòmics i socials
associats a la ciutadania en la Unió».

Com a conclusió dels diferents Considerants, el Parla-
ment Europeu remarca que el compromís per a fer pos-
sible la posada en pràctica del que s’hi ha exposat. no
s’ha de limitar al Parlament Europeu; implica també
altres instàncies. El Parlament Europeu posa, però, un

especial èmfasi en el principi que «el reconeixement i
la definició jurídica dels drets fonamentals i dels drets
dels ciutadans constitueixen missions essencials de tots
els parlaments». Dintre d’aquesta línia, el Parlament
Europeu està decidit a donar suport a les distintes ini-
ciatives que provinguin de les organitzacions europees,
públiques i privades, i que «aportin una contribució al
procés d’elaboració de la Carta».

Per tot el que s’ha exposat, i en compliment del que
demana el Parlament Europeu, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya

1.- Manifesta el seu ple suport a l’adopció d’una Car-
ta dels Drets Fonamentals, com a vinculant per a tots
els Estats i Pobles membres de la Unió Europea, tant els
que en formen part ara com els que s’hi aniran incorpo-
rant;

2.- Seguint les indicacions del Parlament Europeu, ex-
pressa la seva voluntat de col·laborar en la confecció
d’aquesta Carta, especialment en els apartats referits als
drets dels pobles, demanant la incorporació del dret a
l’autodeterminació que concerneix els diferents pobles
sense excepció, a fi que la Unió Europea sigui, a tots els
efectes, reflex d’un sistema democràtic global i plena-
ment respectuós de la igualtat i de la diferència, dels ciu-
tadans i dels pobles; en què, doncs, ningú no sigui discri-
minat, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.

3.- Manifesta la seva voluntat d’incloure a la Carta el
reconeixement dels drets lingüístics i culturals de tots
els ciutadans i de tots els pobles de la Unió Europea,
posant l’accent en la necessitat de superar les desigual-
tats actuals i, per tant, fent possible que totes les llen-
gües i totes les cultures siguin tractades en un mateix
pla d’igualtat en els seus respectius àmbits.

4.- Demana que sigui adoptada a la Carta la “Declara-
ció Universal dels Drets Lingüístics”, que ja va rebre al
seu temps l’adhesió d’aquest Parlament. Els aspectes
més destacables d’aquesta Declaració i que haurien de
constituir el nucli d’una política lingüística favorable a
totes les llengües d’Europa, sense cap mena de discri-
minació són:

a) el reconeixement de les distintes comunitats lingüís-
tiques, com a base i marc del desenvolupament dels
drets lingüístics, individuals i col· lectius, de tots els
ciutadans europeus i de seus respectius pobles;

b) els drets de cada ciutadà de ser reconegut com a
membre d’una comunitat lingüística determinada;

c) el dret de tots els ciutadans d’usar, com a llengua
pròpia, la llengua de la seva comunitat lingüística en els
diversos nivells de la vida pública i privada correspo-
nents dins l’àrea d’aquesta comunitat;

d) el dret de tots els ciutadans d’usar els homònims i
topònims en la llengua pròpia de la comunitat a la qual
pertany cadascú;

e) el dret de tots els ciutadans de tenir una administra-
ció, un ensenyament, uns mitjans de comunicació, i els
altres aspectes que formen part de la seva vida social,
en l’idioma de la pròpia comunitat lingüística;
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f) el dret de tots els ciutadans de relacionar-se i associ-
ar-se lliurement amb d’altres membres de la comunitat
lingüística d’origen;

g) el dret de tots els ciutadans de mantenir, mitjançant
el conreu de la memòria històrica, i fer progressar, en
l’àmbit de la seva comunitat lingüística, la cultura que
els és pròpia.

h) el dret de totes les persones que provenen de comu-
nitats lingüístiques diferents i que opten per compartir
la vida en una altra comunitat lingüística diversa, d’in-
tegrar-s’hi lingüísticament i culturalment; o d’usar la
seva pròpia llengua a individualment, per a no margi-
nar els ciutadans que viuen en la pròpia comunitat lin-
güística i per a no marginar-se d’ells a nivell col·lectiu.

5.- Insta el Govern de la Generalitat que realitzi els trà-
mits necessaris davant les Institucions pertinents per tal
que siguin incloses les decisions preses per aquest Par-
lament, en l’agenda de la Conferència Intergoverna-
mental els treballs de la qual han de cloure a Niça els
propers dies 7 i 8 d’octubre, dates en què el Consell
Europeu ha de prendre una decisió respecte al contin-
gut de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Eu-
ropea.

6.- Acorda notificar les anteriors resolucions a totes les
institucions i grups representatius europeus, així com a
aquells Parlaments i institucions elegits per sufragi
universal d’àmbit Estatal i subestatal.»

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2000

Jordi Ausàs i Coll Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre l’energia
solar fotovoltàica
Tram. 250-00854/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 10835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Proposició no de llei sobre ener-
gia solar fotovoltàica.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tradicionalment l’energia solar fotovoltàica s’ha em-
prat per tal de subministrar energia elèctrica als llocs on
no era econòmicament rentable portar les línies elèctri-
ques; així doncs, l’electrificació rural d’emplaçaments
aïllats, els repetidors de telecomunicacions i el bombe-
jat d’aigua en finques rústiques han estat els veritables
impulsors d’aquesta tecnologia. Entre els Parcs Natu-
rals del Montseny i Montnegre-Corredor, 25 cases aï-

llades reben energia mitjançant aquesta tècnica, i el
mateix municipi de Llaveria, s’ha electrificat amb una
instal·lació col·lectiva de plaques fotovoltàiques.

Actualment, però, tot i la proximitat de línies elèctri-
ques, no és anormal trobar plaques solars en les senya-
litzacions de les autopistes o l’enllumenat públic. La
mateixa biblioteca de Mataró incorpora cèl·lules solars
fotovoltàiques en el doble vidre que tanca la seva faça-
na sud, exportant l’energia sobrant a la xarxa de distri-
bució. Tot l’edifici pot arribar a produir fins a 53 kW de
potència elèctrica. També a les terrasses de l’edifici
central de l’Ajuntament de Barcelona hi ha una central
elèctrica fotovoltàica de 1000 m2 i 100 Kwp, correspo-
nent a un projecte subvencionat pel programa Thermie
de la Unió Europea.

Fruit del Protocol de Kyoto sobre Canvi Climàtic, la
Unió Europea es compromet a la reducció entre el 2008
i el 2012 de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en
un 8% en relació a les de 1990, la qual cosa implica una
reducció d’emissions de 600 milions de tones equiva-
lents de CO

2
 per any. En aquest context, un dels objec-

tius és doblar la producció d’energia a base de fons
renovables, del 6 al 12% l’any 2010. Una de les acci-
ons clau per assolir aquest objectiu és el desenvolupa-
ment de programes que permetin la generació d’elec-
tricitat en base a energies netes i renovables, que s’in-
jecti a la xarxa convencional. Així, els sistemes fotovol-
taics de connexió a xarxa sorgeixen dels compromisos
internacionals per a la reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle.

El programa estatal sorgeix amb la publicació del Re-
ial Decret 2818/98, del MINER, que estableix l’impuls
al desenvolupament de les energies netes i estableix
l’obligatorietat de l’adquisició de la totalitat de l’ener-
gia produïda per part de les companyies elèctriques a
preus incentivats. Amb aquesta mesura, un camp solar
fotovoltaic domèstic és una inversió que contribueix a
disminuir la càrrega d’emissions de CO

2
 a l’atmosfera,

facilitant l’aplicació dels acords del protocol de Kyoto
i que la ciutadania pugui contribuir directament en la
reducció d’emissions gasoses. El RD 2818/98 estableix
que, si la potència instal·lada és inferior als 5 kWp, la
persona que l’ha instal·lat en el seu domicili percebrà 66
PTA/kwh, mentre que si potència instal·lada és superi-
or a 5 kWp, llavors el que percebrà són 36 PTA/kwh.
Per part de la companyia elèctrica que subministra
energia en la zona en què ha tingut lloc la instal·lació.
Fins aleshores, en tot l’estat espanyol, únicament un
particular ha pogut signar contracte amb una compa-
nyia elèctrica en els termes descrits en l’esmentat Re-
ial Decret.

És per això que l’IDEA (Instituto para la Diver-
sificación y el Ahorro Energético) s’ha compromès a
elaborar una Ordre Ministerial que reguli els contrac-
tes entre particulars i companyies, i que permeti agilit-
zar els tràmits, tot i que aquesta Ordre Ministerial es
troba, des de fa mesos, en fase d’esborrany.

Paral·lelament, d’ençà l’aparició del Reial Decret, diver-
sos Centres Escolars de diferents Comunitats Autòno-
mes de l’Estat Espanyol han instal·lat mòduls solars
fotovoltàics per tal d’obtenir l’energia elèctrica que re-
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quereixes per al seu normal funcionament. En aquest
sentit, cal destacar el valor d’aquesta experiència en
centres docents, essent com són un espai de formació
de les generacions futures, aquelles que hauran de viure
en un món sense centrals nuclears i sense combustibles
fòssils. És, doncs, un dels llocs més adients per dur a
terme projectes de demostració dels avantatges social,
econòmics i mediambientals de l’ús de les energies
netes i renovables.

Segons dades facilitades per Greenpeace, impulsors de
la xarxa d’escoles solars, ha hi ha 130 centres, 17
d’elles a Catalunya, on s’han instal·lat mòduls
fotovoltàics amb una potència de l’ordre de 3 a 5 kWp,
la qual cosa representa actualment a l’estat espanyol
una potència instal·lada de 500 a 600 kW. A diferents
Comunitats existeixen subvencions i/o ajuts per a la
instal·lació de plaques solars fotovoltàiques. Així, per
exemple, a Andalusia es subvencionen 1500 PTA/Wp,
a Euskadi, 1000 PTA/Wp o a la Comunitat de Madrid,
800 PTA/Wp, mentre que Múrcia subvenciona el 50%
de la inversió. Cantàbria, Galícia o Catalunya no oferei-
xen cap tipus de subvenció.

La connexió en base al Reial Decret 2818/98 és un me-
canisme que permet a la ciutadania participar activament
en la disminució de les emissions de gasos amb efecte
hivernacle i donar així compliment als acords de Kyoto.
La generalització de la instal·lació de l’energia solar
fotovoltàica afavorirà la disminució de la dependència de
l’energia d’origen nuclear a Catalunya, una font energè-
tica sobre la qual Catalunya no té competències.

A més, la instal·lació d’aquest tipus d’energia en centres
escolars, a banda de les motivacions pedagògiques, pot
ser un incentiu més en l’aprofundiment de la possibili-
tat de la seva autonomia financera, un aspecte a subrat-
llar en el procés d’ampliació de la necessària autonomia
dels centres docents públics.

És per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1r. Endegar, des de l’ICAEN una campanya d’informa-
ció sobre els avantatges socials, econòmics i mediam-
bientals de les instal·lacions solars fotovoltàiques do-
mèstiques.

2n. Obrir una línia de subvenció, similar a la que ja
existeix en altres Comunitats Autònomes, que permeti
sufragar la inversió que representa la instal·lació de pla-
ques solars fotovoltàiques de menys de 5 kWp, per a
particulars i ús domèstic.

3r. Incloure en les Instruccions per a l’organització i el
funcionament dels centres docents de Catalunya –tant
els d’educació infantil i primària com els d’educació
secundària– els elements necessaris per tal d’acollir-se
al R.D. 2818-98 pel que fa a les instal·lacions solars
fotovoltàiques.»

Palau del Parlament, 30 de juny de 2000

Xavier Vendrell i Segura Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei per a la unificació
en un sol establiment del centre d’edu-
cació infantil i primària Lola Anglada,
de Tiana (Maresme)
Tram. 250-00856/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 10852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

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 per a la
unificació en un sol establiment del CEIP Lola Anglada
de Tiana de la comarca del Maresme.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tiana amb una població de 5.385 i un cens escolar de
450 alumnes té un centre d’educació infantil i primari
denominat Lola Anglada, que està dividit en dos esta-
bliments, un al centre de la vila i l’altre a les afores. En
l’edifici del centre de la vila s’imparteix Educació In-
fantil i el Cicle Inicial de Primària, mentre que a l’edi-
fici de les afores s’imparteixen els cicles mitjà i supe-
rior. Aquesta peculiar situació crea un seguit d’incon-
venients pedagògics com ara el dèficit en coordinació
entre cicles o la manca de requisits establerts per la
pròpia administració en algun dels dos edificis. Igual-
ment també genera duplicitat de serveis i un sobre es-
forç de gestió del centre per part de l’equip directiu. La
unificació en un sol establiment al centre de la pobla-
ció solucionaria aquests problemes i igualment reduiria
costos de transport escolar. És obvi que aquesta pecu-
liar característica de l’Escola fa que les famílies optin
per escolaritzar els infants en centres fora de la pobla-
ció. És prou significatiu que el 35 % del cens escolar de
primària de la població cursi estudis en escoles de fora
del terme municipal.

Conseqüentment, la situació actual de l’ensenyament
públic al municipi de Tiana de la comarca del Mares-
me és motiu de constant debat per millorar l’actual si-
tuació de greus dèficits de qualitat educativa, de dupli-
citat de serveis i també de sobrecost en transport esco-
lar. El desplegament del nou sistema educatiu i, també,
el creixement demogràfic produït en el municipi de
Tiana ha generat noves necessitats en infraestructures
educatives a les quals cal donar resposta en un termini
raonable. Els dos centres, construïts fa més de 20 anys,
no han realitzat cap millora en infraestructures que les
posi al nivell de les exigències del nou sistema educa-
tiu.

La concentració en un sol edifici escolar al centre de la
vila beneficiaria els alumnes de Tiana i la població en
general. A més, d’acord amb els estudis realitzats pels
serveis tècnics municipals, l’ampliació de l’establiment
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del centre de la població és factible per donar cabuda a
les dues línies actuals d’Educació Infantil i Primari. A
més, aquest element facilitaria la futura incorporació de
l’Escola Bressol al costat de l’establiment del centre de
la població.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

– 1 realitzar el projecte d’ampliació de l’edifici escolar
del CEIP Lola Anglada del centre de la població del
municipi de Tiana i a procedir a la seva immediata exe-
cució.

– 2 realitzar el projecte d’Escola Bressol al centre del
municipi de Tiana al costat del CEIP Lola Anglada.»

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2000

Jaume Oliveras i Maristany Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de nous accessos de l’autopis-
ta A-19 al municipi de Mataró (Mares-
me)
Tram. 250-00857/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 10853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

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
construcció de nous accessos de l’A-19 al municipi de
Mataró.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D’un temps ençà s’ha anat detectant a l’A-19, al seu
pas per Mataró en el sector conegut com la variant,
problemes pel que fa a la densitat del trànsit a la sorti-
da Nord, degut a que aquesta dóna servei a la major
part dels barris de Mataró. L’augment de trànsit rodat,
no només ocasiona retencions a l’interior del túnel allà
existent, sinó que arriba a crear problemes de seguretat
pel que fa a la circulació de vehicles.

Es fa imprescindible crear una sortida per als vehicles
que vulguin entrar a la capital del Maresme per la ban-
da de llevant, sortint a l’anomenada carretera de Mata,
fent possible a més una nova entrada direcció Barcelo-
na, des d’aquell vial, ja que aquest es limita a donar una
sortida als que prenen direcció Girona.

Per tal de millorar la mobilitat i la connexió entre l’A-
19 i els barris de Mataró situats a llevant, es fa neces-
sària la ubicació i construcció d’un nou accés i sortida
a aquesta autopista.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a iniciar els tràmits necessaris per tal de
construir un nou accés i una nova sortida a l’autopista
A-19 al municipi de Mataró, per tal de donar servei als
barris ubicats a la zona de llevant de la ciutat.»

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2000

Jaume Oliveras i Maristany Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre els aboca-
ments industrials
Tram. 250-00858/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 10854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Huguet i
Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A causa del gravíssim incident ocorregut a la Planta de
Compostatge de fangs de depuradora de Teià es fa evi-
dent la incorrecta solució de derivar abocaments indus-
trials cap a les depuradores d’aigües residuals munici-
pals, en especial si els seus fangs són derivats posteri-
orment cap a sistemes de reutilització i compostatge.

En la gestió de les depuradores municipals es permet
per part de la Junta de Sanejament que els abocaments
d’indústries i abocadors facin cap a les depuradores
municipals a través del clavegueram o de camions-cis-
terna.

La toxicitat de la càrrega abocada i el tipus de residus
tòxics presents resulta difícilment controlable ja que en
les analítiques d’entrada solament es realitza un control
de les Matèries en suspensió, la DQO, de les Sals solu-
bles i de les Matèries Inhibidores. No es detecta, per
tant, quin tipus de metall o de producte tòxic existeix en
la càrrega contaminant abocada.

Els Polígons industrials, els abocadors i les fàbriques
que utilitzen productes tòxics haurien de tenir les seves
pròpies depuradores i gestionar els fangs cap a aboca-
dors especials o cap a altres sistemes de valorització.

Per tot l’anterior, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

Que s’emprenguin les accions pertinents perquè es pro-
hibeixi la barreja indiscriminada d’influents industrials
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i domèstics a les depuradores de aigües residuals urba-
nes.

Que es presenti en un termini màxim de sis mesos un
pla de construcció de depuradores per a usos industri-
als i que la canalització dels seus fangs es derivi exclu-
sivament cap a abocadors de residus perillosos o cap a
altres sistemes de reutilització industrial.

Que s’augmenti el número de paràmetres controlats,
especialment pel que fa als metalls pesants i substàncies
susceptibles d’esdevir tòxiques, a les aigües residuals
que arriben a les EDAR.»

Palau del Parlament, 21 de juny de 2000

Xavier Vendrell i Segura Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei per a la regulació
del procediment per a l’atorgament de
llicències d’obres a les empreses que
treballen en la via pública
Tram. 250-00859/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 10855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

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 per la regu-
lació del procediment a seguir per a l’atorgament de
llicències d’obres a les empreses que treballen en la via
pública.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les actuacions de les diferents empreses de serveis que
actuen sobre la via pública pel que fa al subministra-
ment d’aigua, electricitats, gas i telecomunicacions,
suposen sovint, forces inconvenients a la ciutadania pel
que fa a la constant obertura de rases als carrers dels
diferents municipis on actuen, amb els perjudicis que
tot això comporta, degut a la manca de coordinació
d’aquestes empreses a l’hora de les instal·lacions del
subministrament dels diferents serveis que donen.

El decret 179/1995 de la Generalitat de Catalunya del
Reglament d’Obres i Activitats i Serveis dels ens locals
(ROAS), en el seu article 71, regula el procediment a
seguir per a l’atorgament de llicències d’obres. En el
seu article 103 i següents s’estableix l’ordenació secto-
rial i el sotmetiment dels particulars en l’exercici d’ac-
tivitats d’interès general a l’ordenació del sector corres-
ponent. En cap cas es fa esment, a la necessitat de co-
ordinar les diferents tasques de les empreses que treba-
llen en la via pública. Pel que fa a les telecomunicaci-
ons, la Ley General de Telecomunicaciones, obliga a
que existeixi un anunci públic de l’empresa que vol

iniciar les obres per tal que altres comparteixin el ma-
teix espai, establint quins són els mecanismes de com-
pensació de despeses per compartir els espais.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a efectuar les modificacions oportunes del
Decret 179/1995 de 13 de juny, referent al Reglament
d’Obres i Activitats i Serveis (ROAS), per tal de con-
templar la necessitat de coordinar la tasca de les dife-
rents empreses de serveis que treballen a la via públi-
ca (d’aigua, electricitat, gas i telecomunicacions), sens
perjudici que els municipis tinguin la possibilitat de
realitzar les seves pròpies ordenances.»

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2000

Jaume Oliveras i Maristany Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’informe
relatiu al mercat únic i la cohesió so-
cial, elaborat pel Consell Econòmic i
Social
Tram. 250-00860/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 10874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael Ribó, president del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya - Verds, d’acord amb allò que preveu
l’article 134 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’informe del Consejo Económico y Social (CES) que
porta el títol «Mercado Único y Cohesión Social» ha
suscitat una forta polèmica a la societat catalana i espe-
cialment entre els sindicats de casa nostra pel seu enfoc
antiautonomista i perquè planteja la possibilitat que
l’Estat harmonitzi determinades matèries de l’àmbit
laboral.

Aquest informe, a més, analitza els riscos de desigual-
tat en clau territorial i no a partir de la responsabilitat
generada pel propi funcionament del mercat i de les
polítiques econòmiques, fiscals i socials practicades. I,
per tant, conclou que el traspàs de competències a les
Comunitats Autònomes trenca la unitat del mercat i la
cohesió social entre els diferents territoris de l’Estat,
fent una interpretació restrictiva de la Constitució.

Creiem que aquest document planteja un debat desen-
focat i erroni, en atribuir al procés de descentralització
política de l’Estat i l’exercici de les seves competènci-
es per a les Comunitats Autònomes, la responsabilitat
dels riscos de ruptura de la cohesió social com a con-
seqüència de la ruptura de la unitat de mercat.
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En aquest sentit, cal regular la participació de les Co-
munitats Autònomes al si del Consejo Económico y
Social, tal com preveu la Constitució Espanyola en el
seu article 131.2.

Per to això, el grup parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Verds presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de Catalunya rebutja els continguts de
l’Informe «Mercado Único y cohesión social» elaborat
pel Consejo Económico y Social (CES) per no adir-se
amb la dimensió plurinacional i autonòmica de l’Estat
espanyol.

2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a negociar prop del Govern de l’Estat la seva participa-
ció, com la de les altres Comunitats Autònomes, al si
del CES, tal com està previst a l’article 131.2 de la
Constitució Espanyola. Per això cal la modificació de
l’actual normativa del CES.

Barcelona, 20 de juliol de 2000

Rafael Ribó José Luis López Bulla
President Diputat

Proposició no de llei sobre la promo-
ció de la lectura
Tram. 250-00861/06

Presentació: Sr. Joan Surroca i Sens, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 10877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana, Francesc
Boya i Alós, Josep Ma. Carbonell i Abelló i Josep Ma.
Vallès i Casadevall, diputada i diputats del Grup Parla-
mentari 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, la següent
Proposició no de Llei.

Atès que la promoció i difusió de la lectura no és sola-
ment responsabilitat dels centres escolars, sinó que ha
de preocupar les famílies, les institucions culturals i
també ha de ser motiu de reflexió i d’iniciatives políti-
ques.

Atès que els especialistes en procurar l’increment de la
lectura es proposen com a objectius aconseguir la com-
prensió, el gaudi i la reflexió.

Atès que el camí cap a la lectura exigeix un procés
d’aprenentatge, un esforç perquè ningú neix amb la fa-
cultat lectora.

Atès que cal trobar fórmules adequades perquè s’incre-
menti l’hàbit de la lectura sense associar el seu exerci-
ci amb una obligació que provoqui efectes contraris.

Atès que cal difondre la varietat de programes per for-
mar nous lectors promoguts a Catalunya i arreu del
món.

Atès que la lectura és necessària per l’aprenentatge ci-
entífic i tècnic tan imprescindible per evitar l’exclusió
social i econòmica.

Atès que la lectura és sovint una font de coneixement
i de creixement personal.

És per tot això que la diputada i els diputats sotasignats
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Dictar mesures, abans d’acabar l’any 2000, per fo-
mentar la lectura com a opció lliure i joiosa. En aquest
sentit s’establiran projectes lectors pensats per benefi-
ciar els escolars, sense oblidar la població adulta. En
aquesta línia, entre altres iniciatives, es promourà la
formació contínua dels professorat en temes de lectu-
ra; s’establiran connexions entre els diferents agents de
l’educació lectora (família, escola i biblioteca); s’utilit-
zaran els mitjans de comunicació i les noves tecnologi-
es de la informació per aconseguir una bona difusió
dels programes existents i es posaran en pràctica cursos
d’especialització en programes globals d’animació lec-
tora».

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2000

Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana, Francesc
Boya i Alós, Josep M. Carbonell i Abelló, Josep Ma.
Vallès i Casadevall

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a la utilització del
sòl a les comarques de muntanya
Tram. 250-00862/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 10878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Mari-
na Geli i Fàbrega, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo
i Colom i Marta Camps i Torrens, diputats del Grup
parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
Proposició no de Llei.

El turisme s’ha convertit avui en la primera activitat
econòmica dels Pirineus. Aquest fet és especialment
rellevant en comarques com la Cerdanya i la Val
d’Aran, si bé, els nous projectes d’ampliació i construc-
ció de noves pistes d’esquí i altres equipaments a tot
l’Alt Pirineu fan que aquesta afirmació sigui previsible
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per una bona part de la resta d’aquest territori, en un
futur proper. Ningú, pot posar en dubte que aquest sec-
tor, inductor de la represa econòmica del Pirineu, ha
estat un element de progrés per aquelles zones que
s’han vist afavorides per l’àrea d’influència d’aquests
equipaments, i per tant, la seva generalització, fa pre-
veure una continuació del creixement econòmic de les
valls pirinenques.

Tanmateix, tenint en compte que l’activitat turística a
vegades ha vingut a malmetre els mateixos recursos en
què se sustenta (el patrimoni natural, patrimonial i pai-
satgístic), es fa necessària una reflexió sobre els models
de desenvolupament turístic a la zona de muntanya, la
seva qualitat i com afecta aquesta activitat als recursos
sobre els quals se sustenta. En el cas de les comarques
esmentades, el propi paisatge i la seva conservació han
de ser elements de reflexió en una retrospectiva que ja
pot analitzar l’impacte de l’activitat en els trenta anys
en què aquesta actua sobre l’entorn. Es fa evident per
tant, la necessària revisió dels actuals graus d’utilitza-
ció del sòl i dels diferents plans urbanístics que en re-
gulen l’ús, per tal d’establir si la planificació urbanís-
tica d’aquestes contrades contempla els criteris que la
sustenten. Particular atenció caldrà posar als eventuals
perniciosos de l’habitatge de segona residència en co-
marques que per raons òbvies d’una complicada oro-
grafia, tenen un percentatge molt baix de sòls urbanit-
zables.

Les dades de què disposem sobre els percentatges d’ha-
bitatge de segona residència, són prou significatius per
a il·lustrar aquesta necessària reflexió sobre el futur del
turisme a les contrades de muntanya i les necessàries
mesures que el facin sostenible, en el just equilibri en-
tre els recursos existents i els utilitzats per cada gene-
ració. Aquestes dades mostren amb claredat quins són
els paràmetres actuals quan parlem d’aquesta utilitza-
ció del sòl, que a l’Aran, per exemple, supera els vint
mil llits per habitatges de segona residència

Aquestes xifres que signifiquen en el cas de l’Aran i la
Cerdanya gairebé el 70% de l’habitatge edificat han de
ser avaluades des dels principis de l’interès general, en
tant que com hem afirmat, la seva exagerada promoció
comporta el malbaratament d’un recurs tan escàs com
és el sòl en les contrades de muntanya. Tanmateix, i
malgrat que aquesta evidència és prou la manca d’es-
tudis seriosos sobre aquesta dinàmica i els seus efectes
futurs sobre els escenaris econòmics en els quals hau-
ran de desenvolupar-se les contrades de muntanya, fa
necessària una reflexió a fons d’aquesta utilització i
dels paràmetres de racionalització que han de dur a ter-
me les administracions per tal de no conduir els terri-
toris cap a processos de saturació sense retorn.

És per aquest motiu que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
elaborar, en el termini de sis mesos, un estudi que abor-
di la utilització del sòl en les comarques de muntanya,
especialment en aquelles amb més pressió turística, i a
través del qual es pugui conèixer:

a) L’impacte que sobre el paisatge i el medi ha tingut i
tindrà (en les dinàmiques actuals) la construcció d’ha-
bitatges de segona residència en aquestes comarques.

b) Quins són els paràmetres econòmics en què es basa
la construcció d’aquests habitatges i com afecta a l’eco-
nomia dels municipis i de la seva població.

c) Estudi d’aprofitaments del sòl i ocupació persona/dia.

d) Estudi dels mercats immobiliaris de la segona resi-
dència i dels agents promotors, per tal de conèixer les
dinàmiques de mercat i la procedència endògena o exò-
gena d’aquests actors.

e) Estudi de les normatives urbanístiques vigents per tal
de conèixer els potencials d’adequació d’aquestes nor-
matives a una millor gestió del sòl.

f) Estudi d’alternatives a la proliferació d’aquests tipus
d’habitatge i impuls a nous models d’allotjaments per
llits rotatoris, i adequació de les normatives vigents en
aquesta direcció. g) Estudi dels estats d’opinió de les
contrades i comarques mencionades pel que fa al des-
envolupament de l’habitatge de segona residència.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2000

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Mari-
na Geli i Fàbrega, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo
i Colom, Marta Camps i Torrens

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla especial de restauració i ges-
tió dels monuments declarats d’interès
historicoartístic a les comarques de
l’Alt Pirineu
Tram. 250-00863/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 10880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Antoni
Siurana Zaragoza, Ramon Vilalta i Oliva, Marta Camps
i Torrents, diputats i diputades 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 Proposició no de Llei.

En el conjunt de les comarques de l’Alt Pirineu hi ha un
bon nombre de monuments declarats d’interès històrico-
artístic. Aquesta riquesa patrimonial requereix una aten-
ció especial de restauració, consolidació i gestió.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Elaborar, en el termini màxim d’un any, un Pla espe-
cial de restauració i gestió dels monuments declarats
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d’interès històrico-artístic en el conjunt de les comar-
ques de l’Alt Pirineu».

Palau del Parlament, 27 de juny de 2000

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Antoni
Siurana i Zaragoza, Ramon Vilalta i Oliva, Marta
Camps i Torrens

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla especial de restauració i ges-
tió dels monuments declarats d’interès
historicoartístic a les comarques de
ponent
Tram. 250-00864/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 10881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Antoni
Siurana Zaragoza, Ramon Vilalta i Oliva, Marta Camps
i Torrents, diputats i diputades 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 Proposició no de Llei.

En el conjunt de les comarques de ponent hi ha un bon
nombre de monuments declarats d’interès històrico-
artístic. Aquesta riquesa patrimonial requereix una
atenció especial de restauració, consolidació i gestió.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Elaborar, en el termini màxim d’un any, un Pla espe-
cial de restauració i gestió dels monuments declarats
d’interès històrico-artístic en el conjunt de les comar-
ques de ponent».

Palau del Parlament, 27 de juny de 2000

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Antoni
Siurana i Zaragoza, Ramon Vilalta i Oliva, Marta
Camps i Torrens

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de llei que reguli les in-
demnitzacions per a les persones
afectades pels supòsits determinats
per la Llei 46/1977, del 15 d’octubre,
d’amnistia, i excloses dels beneficis
de la llei de l’Estat
Tram. 250-00865/06

Presentació: Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 10882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Galceran i
Margarit, Àlex Masllorens i Escubós, Josep Ma. Vallès
i Casadevall, Marta Camps i Torrens i Félix Sogas i
Mascaró, 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, presen-
ten per a la seva tramitació, la següent Proposició no de
Llei.

Atès que la Llei de pressupostos generals de l’Estat per
a 1990, en la seva disposició addicional 18ª, va estipu-
lar la concessió d’una sèrie d’indemnitzacions a favor
d’aquelles persones que van patir presó com a conse-
qüència dels supòsits regulats a la Llei 46/ 1977, de 15
d’octubre, d’amnistia.

Atesa la Resolució del Parlament de Catalunya per la
qual es manifesta la seva voluntat d’ampliar les cober-
tures d’aquelles indemnitzacions a persones residents a
Catalunya que, havent patit privació de llibertat en els
supòsits previstos en la Llei 46/1977, no compleixin els
requisits exigits en la disposició 18ª. abans menciona-
da , quan a temps de privació de llibertat.

Atesa aquesta mateixa resolució per la qual s’instava el
Govern de la Generalitat a elaborar un estudi sobre el
nombre de catalans i de catalanes afectats pels matei-
xos supòsits de la Llei 46 /1977 i exclosos dels benefi-
cis de l’esmentada llei i amb la finalitat de preparar i
presentar un Projecte de Llei de reparació d’indemnit-
zació per a les dites persones afectades.

Atesa la Resolució del Govern de la Generalitat
(DOGC 2969,11781-11782 del 7/9/99) de l’1 de se-
tembre del 1999 , pel qual es va obrir un període de tres
mesos per a la presentació de documentació acreditati-
va de les diverses situacions abans citades amb l’objec-
te de preparar el corresponent projecte de llei.

Atès que aquest període de presentació de documents
va cloure a principis del mes de gener d’enguany.

Atès el caràcter d’atenció social prioritària del col·lectiu
afectat, així com de la significació moral i de reconei-
xement de drets que significa per a un col·lectiu que ha
destacat en la defensa dels valors de la democràcia, de
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la llibertat, de la justícia social, dels drets humans i de
les institucions més representatives del poble de Cata-
lunya.

Atès el dany irreparable que la demora en el reconeixe-
ment dels seus drets pot causar al col·lectiu afectat.

Atès que l’experiència d’aquest col·lectiu, la seva herèn-
cia política, el seu saber fer i la seva capacitat de testi-
moniatge social, constitueixen part fonamental del pa-
trimoni històric de la societat catalana actual.

Els diputats i les diputades sotasignants presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a :

1. Presentar, en el termini de tres mesos, el Projecte de
llei sobre les indemnitzacions per a les persones afec-
tades pels supòsits determinats per la Llei 46/1977, de
15 d’octubre, d’amnistia, i excloses dels beneficis de la
Llei de l’Estat.

2. Establir els mecanismes necessaris per a garantir
l’accés als ajuts a totes les persones afectades que pu-
guin acollir-se a la legislació que s’estableixi.

Parlament de Catalunya, 3 de juliol de 2000

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Galceran i
Margarit, Àlex Masllorens i Escubós, Josep Ma. Vallès
i Casadevall, Marta Camps i Torrens, Félix Sogas i
Mascaró

Proposició no de llei sobre l’eix del
coll de Bracons
Tram. 250-00866/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 10907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, Pere Vigo i Sa-
llent, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Proposició no de llei sobre l’Eix
del Coll de Bracons.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des del set-cents es constata que l’existència de la in-
dústria a la comarca de la Garrotxa és un miracle si ens
atenem a les seves males comunicacions. Aquest aïlla-
ment tradicional i secular no ha estat pas resolt ni du-
rant el període del govern democràtic, ni amb el poder
polític de la Generalitat.

En ares de la veritat, avui, cal reconèixer que s’ha fet un
nou accés des del Ripollès pel túnel de Collabós, però
no ha estat aquesta una solució global a la natural co-
municació de la Garrotxa amb una visió integral i
intercomarcal.

Les mancances són les següents: tenim per una banda que
la carretera C - 152 Olot - Santa Coloma de Farners amb
5.638 d’IMD no es pot considerar via ràpida i continua
considerant-se popularment com a «carretera de la vergo-
nya». Per una banda, la C - 152 Olot - Sant Joan de les
Abadesses - Ripoll encara està en una situació de no ad-
metre trànsit gaire intens, ni de gran tonatge, atès que cal
resoldre els problemes de comunicació ràpida de Sant
Joan, Ripoll i Vic, i no cal dir que és urgent les variants de
Montesquiu i St. Quirze de Besora. Tampoc no s’ha adap-
tat a les exigències de la comarca d’Olot la que comuni-
ca la capital de la comarca amb Banyoles passant per
Mieres, la qual amb el concepte modern podria ser una
perfecte alternativa a la de Castellfollit. No podem obli-
dar tampoc el que manca d’ampliació de carretera entre
Banyoles i Besalú, i tot el que el Ministeri de Foment li
pertoca a l’Eix Pirinenc.

Fent un esforç a favor de la Garrotxa com a compensació
a tants i tants anys d’aïllament, i realitzant totes aquestes
obres de modernització, de forma que Olot pogués estar
comunicada amb normalitat, aleshores podria ser el mo-
ment per estudiar la situació viària amb objectivitat. Hom
no pot considerar correcte encarregar un estudi científic
com el suara aparegut de «L’impacte socio-econòmic del
nou Eix de Bracons», el qual amb prejudicis va a la recer-
ca de conclusions predeterminades estudiant exclusiva-
ment la incidència del túnel de Bracons, sense estudiar
cap alternativa, com podia ser la de tenir vies ràpides
d’Olot vers a les comarques veïnes i resoltes les mancan-
ces abans esmentades. Hom no pot afirmar la urgència del
Túnel de Bracons, ni establir-ne la seva necessitat, si prè-
viament no s’han modernitzat les actuals vies de comu-
nicació que no suporten ni la intensitat del trànsit, ni el
volum dels vehicles.

Hom veu en a planificació de l’Eix de Bracons uns in-
teressos que no tenen res a veure amb la comunicació
normal de la comarca de la Garrotxa, sinó que més
aviat s’entreveu un interès en desdoblar l’Eix Transver-
sal que s’ha quedat petit, considerant la comarca
garrotxina com una terra de pas, i no de destí.

Per tot això, formulem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a realitzar una planificació integral de totes les
actuals infraestructures viàries de la comarca de La
Garrotxa per modernitzar-les i tenir-les com a vies rà-
pides per sortir del seu aïllament secular i tradicional.

Aquesta planificació cal elaborar-la amb el màxim con-
sens de tots els sectors i agents econòmics i socials de
la Comarca i fixar un calendari d’actuacions execució
material dins del termini més curt possible.

Mentre no s’hagin modernitzat i millorat totes les vies
de comunicació actuals, deixar en suspens la iniciativa
de construcció del Túnel de Bracons, atès que la seva
necessitat no es pot precisar sense tenir-ne en compte
les alternatives.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2000

Francesc Ferrer i Gironès, Pere Vigo i Sallent, Josep
Bargalló Valls, Portaveu adjunt
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de salut a les presons per als
anys 2000-2004
Tram. 250-00867/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 10919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que es preveu als articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenta la següent Pro-
posició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les polítiques penitenciàries han d’apuntar cap a una
efectiva integració social de l’infractor, i aportin un
interconnexió amb les altres polítiques existents: polí-
tica social, educativa, laboral i sanitària.

Pel que fa a aquesta darrera, la política sanitària, ha de
ser potenciada dins dels centres penitenciaris de Cata-
lunya. No es pot tancar els ulls a la realitat del sistema
sanitari en aquests centres, que sovint implica una molt
feble política preventiva de la salut dels interns i de les
internes.

Cal que s’elabori urgentment un Pla d’Instal·lacions
Penitenciàries, el qual ha de permetre la construcció a
curt i mig termini de nous centres penitenciaris de di-
mensió mitjana i petita (de 300 a 400 places amb mò-
duls de 40 a 60 interns o internes), el dret a la salut real
i efectiva, hauria d’estar implícit en aquesta remo-
delació penitenciària.

Mentrestant, cal aplicar les mesures adients per a l’im-
puls efectiu d’aquest dret a la salut. Dos aspectes espe-
cialment sensibles que cal impulsar són les drogo-
dependències i la SIDA. Actualment, al voltant d’un
70% dels assumptes penals estan relacionats directa-
ment amb les drogues: el consum de drogues dins dels
centres penitenciaris ha de ser afrontat amb valentia per
part de les administracions públiques competent, les
quals han de buscar solucions alternatives a l’actual
situació.

Per tot això presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Constituir una Comissió Mixta per a la Salut als
Centres Penitenciaris de Catalunya, adscrita al Depar-
tament de Justícia, i formada per representants dels
col·legis competents –metges i metgesses, psicòlegs i
psicòlogues, terapeutes, etc.-, dels departaments de
Sanitat, Benestar Social i Justícia de la Generalitat de
Catalunya, amb l’objectiu d’afrontar decididament la
formulació i aplicació d’un Pla de Salut a les Presons
2000-2004.

2. Aquest Pla de Salut a les Presons 2000-2004 ha de
posar l’accent en tractaments efectius de rehabilitació
de toxicòmans, potenciant els tractaments en centres
oberts, i amb assistència psicològica permanent, i
afrontant amb fermesa la problemàtica permanent de
les drogodependències, i dels seus efectes físics i psí-
quics en els intern i internes.

3. Com a element a incloure en el Pla, s’ha de conside-
rar l’habilitació i construcció dels centres psiquiàtrics
penitenciaris necessaris.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2000

Rafael Ribó
President

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla estratègic pel foment del tre-
ball i la formació ocupacional als cen-
tres penitenciaris de Catalunya
Tram. 250-00868/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 10920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.07.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que es preveu als articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenta la següent Pro-
posició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació laboral a les presons catalanes avui en dia
no complimenta el dret a un treball digne dels interns
i internes, ni a una formació ocupacional correcta. La
Generalitat de Catalunya, i especialment el departament
de Justícia, no estan planificant ni desenvolupament
veritables polítiques penitenciàries d’impuls i millora
del dret al treball productiu tant extern com intern, de
la retribució d’un salari digne, així com de polítiques
formatives i ocupacionals, amb la finalitat de poder
oferir una adequada reinserció laboral i socials.

En la compareixença davant la Comissió de Justícia del
Parlament de Catalunya, del Director General de Cen-
tres Penitenciaris, en sessió de 18 de març de 1999,
manifestava literalment, la situació del treball a les pre-
sons: “Es veritat que el treball productiu, i no hem
amagat mai, n’hi ha, però no n’hi ha suficient..... L’es-
forç de captació d’empreses, el CIRE em consta que el
fa, el que passa és que no és una qüestió que esdevin-
gui fàcil. I el treball que hi ha, que ha augmentat en
aquestes darrers anys, hi ha aproximadament un 20%
de la població que està treballant en horari de 4 hores
tres quarts, 4 hores i mitja, si bé es veritat que treballen
en que se’n pot dir a preu fet en relació a salari mínim
interprofessional...Certament, és una qüestió que el
treball penitenciari es preocupant, que hem augmentat,
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però que hem de seguir treballant perquè això variï i
modifiqui”.

Actualment, els sous dels interns i internes pels treballs
productius oscil·len entre 10.000 i 20.000 pessetes men-
suals, amb treballs de 4 hores i mitja diària, de dilluns
a divendres. Es a dir, son sous absolutament baixos i
desajustats i no faciliten la possibilitat d’incentivar la
formació ocupacional.

Cal afegir també, que la majoria dels treballs productius
–no inclosos dins del tallers- que es realitzen en els
centres, no tenen un mínim de qualitat ni d’interès la-
boral. Son treballs molt simples i reiteratius que no
conformen cap tipus d’aprenentatge laboral o professi-
onal. Les pròpies hores de treball prevista actualment
en els centres, fan quasi impossible l’assistència dels
interns o internes interessats de manera continuada als
llocs de treball externs.

Hem de manifestar també que la pròpia Constitució
Espanyola, en el seu article 25-2, preveu expressament
com a principi constitucional, el dret a un treball remu-
nerat. Entre tots ho hem de fer-ho viable.

Per tot l’anterior, presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Constituir de manera immediata una Comissió amb
finalitat d’impulsar el dret al treball als centres peniten-
ciaris, adscrita a la Conselleria de Justícia, i formada
per representants dels departament de Justícia, Treball
i Consum, Economia i Hisenda, Benestar Social, i re-
presentants de Foment de Treball, PIME, dels sindicats
més representatius i de les associacions de suport a in-
terns i internes.

2. Impulsar l’elaboració pels membres de l’esmentada
Comissió, d’un “Pla Estratègic pel foment del treball i
formació ocupacional als Centres penitenciaris de
Catalunya”, pels períodes 2001-2004.

3. Incloure, dins de les determinacions del Pla, per un
costat la retribució mínima mensual dels interns, que
haurà d’anar avançat cap al salari mínim interpro-
fessional, i per altre un règim d’inspecció de treball per
assegurar les condicions, la formació i rendibilitats la-
borals.

4. Un cop formulat el Pla Estratègic, presentar-ho da-
vant la Comissió de Justícia del Parlament de Catalu-
nya, adoptant el compromís de donar comptes anual-
ment, dels seus resultats davant l’esmentada Comissió
parlamentaria.

5. Preveure les partides pressupostàries necessàries en
els propers Pressupostos Generals de la Generalitat de
Catalunya, pel correcte desenvolupament i execució de
les previsions del Pla Estratègic.

Barcelona, 21 de juliol del 2000

Rafael Ribó
President

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra el
capítol V, Comerç interior, del títol IV,
Altres mesures liberalitzadores, del
Reial decret llei 6/2000, del 23 de juny,
de mesures urgents d’intensificació de
la competència en mercats de béns i
serveis
Tram. 212-00001/06

Proposta de resolució presentada pels
grups parlamentaris de Convergència i
Unió, Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
d’Esquerra Republicana de Catalunya i
d’Iniciativa per Catalunya - Verds
Reg. 10928 / Admissió tràmit: Presidència del
Parlament, sessió del 21.07.2000

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que
es preveu a l’article 10 de la Llei del Consell Consul-
tiu i d’acord amb el que estableix l’article 142 del Re-
glament d’aquesta Cambra fan avinent la sol·licitud de
convocatòria d’un Ple específic per tal que sigui sotme-
sa a votació la Proposta de resolució d’interposició
d’un recurs d’inconstitucionalitat, contra la disposició
final segona del Reial decret llei 6/2000, en allò que fa
referència al caràcter bàsic del capítol V del títol IV de
l’esmentat Reial decret-llei, comprensiu de l’article 43
i aquest mateix article.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2000

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del GP de CiU;
Joaquim Nadal i Farreras, Portaveu del GP PSC-CpC;
Josep Huguet i Biosca, Portaveu del GP d’ERC; Joan
Boada i Masoliver, Portaveu del GP d’IC-V

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra el
Reial decret llei 4/2000, del 23 de juny,
de mesures urgents de liberalització
en el sector immobiliari i transports
Tram. 212-00002/06

Proposta de resolució presentada pels
grups parlamentaris Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, d’Esquerra Republicana
de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya
- Verds
Reg. 10912 / Admissió tràmit: Presidència del
Parlament, sessió del 21.07.2000

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que
es preveu a l’article 10 de la Llei del Consell Consul-
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tiu i l’article 142.1 del Reglament del Parlament, fan
avinent la sol·licitud un Ple específic perquè sigui sot-
mesa a votació la interposició d’un recurs d’inconsti-
tucionalitat contra l’article 1 i la disposició final prime-
ra del Reial decret llei 4/2000, de 23 de juny, de mesu-
res urgents de liberalització en el sector immobiliari i
transports.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2000

Joaquim Nadal i Farreras, GP SOC-CpC; Josep Lluís
Carod-Rovira, GP d’ERC; Joan Boada i Masoliver, GP
d’IC-V

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/06

Elecció del secretari primer de la Mesa de
la Diputació Permanent

DIPUTACIÓ PERMANENT

La Diputació Permanent, en sessió tinguda el dia 25 de
juliol de 2000, d’acord amb l’article 37.2 del Regla-
ment del Parlament, ha elegit secretari primer el Sr.
Isidre Gavín i Valls per cobrir la vacant deixada pel Sr.
Francesc Codina i Castillo.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2000

El secretari segon El president del Parlament
Josep Huguet i Biosca Joan Rigol i Roig

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció 4/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la
inversió comarcal a Catalunya
Tram. 340-00004/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 10793 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
25.07.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 4/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la inversió comarcal a Catalunya
(BOPC núm. 23, del 21 de febrer de 2000) us informo
el següent:

b) La política de contenció pressupostària aplicada per
tot el sector públic en els darrers anys ha afectat tam-
bé els plans comarcals de muntanya que van patir una
davallada del volum de la despesa realitzada i, en con-
seqüència, dels nivells de compliment respecte a la pro-
gramació inicial. Aquest fet és especialment palès en
l’exercici 1996 que els plans comarcals van assolir el
llindar mínim, 12.857,71 MPTA de despesa realitzada,
i un biaix notable respecte als 18.373,10 MPTA de des-
pesa programada.

Tanmateix, en anys posteriors, s’han anat recuperant
progressivament les xifres de despesa realitzada (v.
quadre) fins arribar als 21.240,39 MPTA de l’exercici
1999 que superen àmpliament la programació inicial.

4.45.
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Any Despesa programada Despesa realitzada

No anual 4.229,00 –
1995 17.646,03 16.034,76
1996 18.373,10 12.857,71
1997 18.249,35 16.162,10
1998 15.996,60 17.363,57
1999 16.498,46 21.240,39

Total 90.992,54 83.658,53

Aquest increment del ritme d’inversió ha permès que el
balanç actual dels plans comarcals de muntanya sigui
pràcticament equilibrat, amb un nivell de compliment
del 92%.

Aquestes xifres reflecteixen l’esforç del Govern per
garantir el compliment de les actuacions programades
en els plans comarcals tot i el retard sofert en la seva
execució. En són bon exemple les nombroses actuaci-
ons ja iniciades o a punt de fer-ho, enguany i que tin-
dran el seu reflex pressupostari en el seguiment de
l’any 2000. Tot seguit se’n detallen les més rellevants:

Comarca Actuació Observacions

Alta Ribagorça Camí d’accés a Durro Pla de camins de muntanya
Alta Ribagorça Pla de Sanejament En execució depuradores de

Barruera i Boi
Alta Ribagorça Escola Natura a la Vall de Boi Previst inici el 2000
Alt Urgell Xarxa de reg a Oliana Previst pressupost 2000
Alt Urgell Condicionament C-1313 entre Oliana

i Coll de Nargó Projecte en redacció; previst
inici el 2001

Alt Urgell Camí de Montferrer a Castelllbò Obra licitada
Alt Urgell Col·legiata Sta. Maria Castellbò Previst any 2000
Berguedà Condicionaments i variants de la B-402 Inclòs al Pla MINER
Berguedà IES de Puigreig Previst encàrrec a GISA
Cerdanya Camí d’accés a Talltendre Obra adjudicada
Cerdanya Estació d’autobusos Puigcerdà Pla Millora Transport

2000-2003
Garrotxa Variant de la C-150 a Besalú Redacció estudi informatiu.

Coordinació Mto. Fomento
Garrotxa Camí Oix-Beget Pla de camins de muntanya
P. Jussà Condicionament C-1412 entre Figuerola

d’Orcau i Biscarri Licitació prevista 2000
P. Jussà Variant dels Escablons Continuació de l’anterior
P. Sobirà Variant d’Alòs d’Isil Projecte en redacció
P. Sobirà Camí de Gerri de la Sal - la Pobleta de Bellvei Pla de camins de muntanya
Ripollès Variant de Camprodon, enllaç amb C-151 Conveni amb Diputació de

Girona pel 2000
Ripollès Millora GI-401 i GI-402 Previst al pla MINER
Val d’Aran Variant de la C-142 a Salardu Projecte de condicionament

de la travessera en redacció
Val d’Aran Ampliació CEIP de es Bordes Previst pressupost 2000

Tot plegat permet considerar que s’ha donat compli-
ment a la Moció.

c) L’import que GISA preveu executar durant al llarg
de tot l’any 2000 quant a obres i projectes (segons el
pla economicofinancer vigent) és de 67.311 MPTA.

e) El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques està portant a terme diverses gestions per assolir
de forma efectiva el traspàs de la xarxa viària de les
diputacions provincials a la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb la previsió i en compliment al que s’esta-
bleix en la Llei de Carreteres de Catalunya.

En aquesta direcció s’han portat a terme diverses reu-
nions amb els representants de cadascuna de les dipu-
tacions provincials en el si de les comissions de treball
que s’han constituït de forma independent i diferenci-
ada.

Cal remarcar les diferents propostes que especialment
s’han fet i s’estan estudiant en el si de les corresponents
comissions, respecte la xarxa viària de Barcelona, adre-
çades a concretar les carreteres que inicialment es po-
dria considerar el seu traspàs, així com els mitjans per-
sonals i econòmics annexos, d’acord amb l’estat de les
carreteres i l’avaluació de la seva conservació ordinà-
ria i extraordinària, de la mateixa forma que ja es va
considerar amb l’acord entre totes dues administra-
cions, de 21 de juliol de 1994 (Decret 221/1994, de 26
de juliol).

f) Pel que fa al compliment d’aquest punt, adjuntem
documentació al respecte, com a annex.

Barcelona, 21 de juny de 2000

Pere Macias i Arau
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N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller de
Política Territorial i Obres Públiques pot ésser consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 87/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la no-incorporació a la Unió Eu-
ropea dels països que no han despe-
nalitzat l’homosexualitat
Tram. 340-00040/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 10924 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
25.07.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 87/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la no-incorporació a la Unió Europea
dels països que no han despenalitzat l’homosexualitat
em plau d’informar-vos el següent:

Als efectes de donar compliment al que disposa el text
de la Resolució 87/VI del Parlament de Catalunya, el
Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant es-
crit del Conseller de Governació i Relacions Instituci-
onals, s’ha dirigit al Govern de l’Estat per instar-lo a
adoptar les mesures adequades en els termes previstos
en l’esmentada resolució (s’adjunta l’escrit en annex).

Barcelona, 18 de juliol de 2000

Josep Antoni Duran i Lleida
Conseller de Governació i Relacions Institucionals

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller de
Governació i Relacions Institucionals pot ésser consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 129/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la ratificació de l’Estatut del Tri-
bunal Penal Internacional
Tram. 340-00041/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 10925 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
25.07.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 129/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la ratificació de l’Estatut del Tribu-
nal Penal Internacional, em plau d’informar-vos el se-
güent:

Pel que fa al primer punt de la Resolució, en data de 29
de juny de 2000 el Congrés dels Diputats va aprovar el
projecte de llei orgànica per a la ratificació de l’Estatut
del Tribunal Penal Internacional.

Als efectes de donar compliment la resta de punts, el
Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant es-
crit del Conseller de Governació i Relacions Instituci-
onals, s’ha dirigit al Govern de l’Estat per instar-lo a
adoptar les mesures adequades en els termes previstos
en l’esmentada resolució (s’adjunta l’escrit en annex).

Barcelona, 18 de juliol de 2000

Josep Antoni Duran i Lleida
Conseller de Governació i Relacions Institucionals

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller de
Governació i Relacions Institucionals pot ésser consul-
tada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 86/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el reforçament de l’estructura
organitzativa de la Generalitat i del
Consell Assessor de Cooperació al
Desenvolupament
Tram. 340-00042/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 10926 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
25.07.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 86/VI del Parlament de
Catalunya, el reforçament de l’estructura organitzativa
de la Generalitat i del Consell Assessor de Cooperació
al Desenvolupament, em plau d’informar-vos el se-
güent:

El Govern va presentar el Projecte de Llei de Coopera-
ció al Desenvolupament al Parlament de Catalunya en
data 1 de juny de 2000 i va ser publicat el 13 de juny de
2000 (BOPC núm. 69).

Pel que fa al punt a de la Resolució, sobre el reforça-
ment de l’estructura organitzativa de la Generalitat de
Catalunya amb els mitjans materials i personals neces-
saris per assegurar l’acompliment dels objectius, els
principis i les prioritats establertes al projecte de llei, és
d’assenyalar que aquest reforçament consta efectuat al
capítol III del projecte de llei, en el disseny l’estructu-
ra de l’organització de la cooperació al desenvolupa-
ment. Del redactat d’aquests articles es desprèn un re-
forçament suficient de l’estructura organitzativa de la
Generalitat de Catalunya atès que les tasques i funcions
atorgades als òrgans rectors de la política de coopera-
ció al desenvolupament, els quals consten definits i
delimitats adequadament, es consideren suficients per
assolir els objectius encomanats en matèria de coope-
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ració. Aquests òrgans són: el Parlament, el Govern de
la Generalitat, el Conseller de Governació i Relacions
Institucionals, altres departaments i la Direcció Gene-
ral de Relacions Exteriors.

Igualment respecte els òrgans de coordinació, col·labo-
ració i consultius, que són: la comissió Interdeparta-
mental de Cooperació al desenvolupament, la Comis-
sió de Coordinació amb els ens locals de Catalunya i el
Consell de Cooperació al Desenvolupament.

Quant al punt b de la resolució, sobre el reforçament
del Consell Assessor de Cooperació al Desenvolupa-
ment com a òrgan consultiu i de participació de la so-
cietat catalana en aquest àmbit, és d’assenyalar que el
projecte de llei de Cooperació al Desenvolupament, a
l’article 24, defineix el consell com un òrgan consultiu
i de participació de la comunitat catalana en les actua-
cions de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament, amb la finalitat de fa-
cilitar el diàleg i realitzar tasques de pont entre la Ge-
neralitat i els agents socials que actuen a Catalunya en
l’àmbit de la cooperació internacional. L’article 29 de
mateix text legal preveu el foment de les iniciatives i
capacitats socials de la societat catalana i, per aquesta
raó, les actuacions de la Generalitat de Catalunya, en
matèria de cooperació al desenvolupament, s’ordenen
des dels principis d’associació i de complementarietat
amb la iniciativa dels agents de cooperació. L’article 24
fixa la composició i les funcions del Consell de coope-
ració de les quals es desprèn el seu reforçament.

La seva composició és la següent: representants de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les
Organitzacions No Governamentals de Desenvolupa-
ment i altres institucions, entitats i personalitats relle-
vants reconegudes com membres destacats de la comu-
nitat catalana per al desenvolupament.

Barcelona, 18 de juliol de 2000

Josep Antoni Duran i Lleida
Conseller de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolu-
ció 175/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la creació d’una taula sectorial
d’universitat
Tram. 340-00043/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 10927 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
25.07.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 175/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la creació d’una taula sectorial
d’universitats, em plau comunicar-vos el següent:

L’Acord General de condicions de treball signat el 12
de juliol d’enguany entre l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i les organitzacions sindicals que

formen part de la Mesa General de Negociació (CCOO,
IAC, CEMSATSE, UGT i CSI-CSIF) contempla, en el
seu punt 19, l’impuls, per part de la Generalitat de Ca-
talunya, de la constitució de la Mesa de negociació del
personal de les universitats catalanes.

Barcelona, 20 de juliol de 2000

Josep Antoni Duran i Lleida

4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del rector
de la Universitat Oberta de Catalunya
davant la Comissió per a la Societat de
la Informació perquè informi sobre les
activitats de la Universitat
Tram. 356-00151/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi; Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds; Sr. Pere
Vigo i Sallent, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya; Grup Parlamentari Popular (reg.
10148).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent de
Legislatura per a la Societat de la Informació, sessió del
04.09.2000.

Sol·licitud de compareixença de les
entitats Coast Wash, Greenpeace i
WWF davant la Comissió de Política
Territorial perquè informin de l’estat
actual de la mar Mediterrània i la seva
costa
Tram. 356-00157/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Xavier Vendrell i Segura, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
10856).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 25.07.2000.
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Sol·licitud de compareixença d’un
membre del Govern de la Generalitat
davant la Comissió sobre la Unió Euro-
pea i d’Actuacions Exteriors, Coopera-
ció i Solidaritat perquè doni compte de
les informacions aparegudes sobre
presumptes irregularitats en el funcio-
nament de l’Institut Català de la Medi-
terrània
Tram. 356-00158/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Marc López i Plana, juntament amb un
altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 10879).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 25.07.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

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 de
Governació i Relacions Institucionals
al conseller de la Presidència
Tram. 330-00029/06

Presentació: President de la Generalitat
de Catalunya
Reg. 10785 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 21.07.2000

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
de Governació i Relacions Institucionals, senyor Josep
Antoni Duran i Lleida, des del dia 18 fins al 20 de ju-
liol de 2000, s’encarregarà del despatx del seu Depar-

tament el conseller de la Presidència, senyor Joaquim
Triadú i Vila-Abadal.

Ben cordialment,

Barcelona, 14 de juliol de 2000

Jordi Pujol

N. de la R.: El Decret 231/2000, de 14 de juliol, d’en-
càrrec del despatx del conseller de Governació i Rela-
cions Institucionals, senyor Josep Antoni Duran i Llei-
da, al conseller de la Presidència, senyor Joaquim
Triadú i Vila-Abadal, des del dia 18 fins al 20 de juli-
ol de 2000, és publicat al DOGC 3186, del 19 de juli-
ol de 2000.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN-
TERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat contra el
capítol V, Comerç interior, del títol IV,
Altres mesures liberalitzadores, del
Reial decret llei 6/2000, del 23 de juny,
de mesures urgents d’intensificació de
la competència en mercats de béns i
serveis
Tram. 380-00001/06

Designació de la representació processal

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.07.2000

En compliment de la Resolució 215/VI, del Parlament
de Catalunya, de 27 de juliol de 2000, d’acord amb els
articles 82.1 i concordants de la Llei Orgànica 2/1979,
de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional i 10.g) dels
Estatuts del règim i el govern interiors, es designen lle-
trats perquè exerceixin la representació processal i la
direcció lletrada davant el Tribunal Constitucional, de
conformitat amb l’article 447.2 de la Llei Orgànica 6/
1985, de l’1 de juliol, del poder judicial.

Lletrats designats: Sr. Vicenç Santaló i Burrull i Sra.
Esther Andreu i Fornós.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir temporalment el
lloc de treball de cap de l’Oficina de
Suport als Òrgans Parlamentaris del
Parlament de Catalunya
Tram. 500-00009/06

Nomenament de l’òrgan qualificador

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 de
juliol de 2000, d’acord amb la base tercera del concurs
per a la provisió temporal del lloc de treball de cap de
l’Oficina de Suport als Òrgans Parlamentaris del Parla-
ment de Catalunya i l’article 26 dels Estatuts del règim
i el govern interiors del Parlament, i considerada la pro-
posta del Consell de Personal, ha nomenat per al tribu-
nal que ha de qualificar el dit concurs el Sr. Ernest
Benach i Pascual, secretari segon de la Mesa del Parla-
ment; el Sr. Xavier Muro i Bas, director de Govern In-
terior, i el Sr. Vicenç Santaló i Burrull, en representació
del personal.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2000

Imma Folchi i Bonafonte

Oficiala major

Declaració en situació de serveis es-
pecials d’una funcionària

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 de
juliol de 2000, un cop vist l’informe del director de
Govern Interior i escoltada l’oficiala major, i a l’empara
de l’article 37.1.b dels Estatuts del règim i el govern
interiors, ha acordat de declarar la Sra. Montserrat
Ordeig i Solé en situació administrativa de serveis es-
pecials, amb efectes del dia 1 de setembre de 2000, en
el cos d’uixers/es del Parlament de Catalunya, atès que
ha estat nomenada secretària del president del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2000

Imma Folchi i Bonafonte

Oficiala major

Renúncia de l’oïdor de Comptes del
Parlament de Catalunya i nomenament
interí del nou càrrec d’oïdor de Comp-
tes

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 de
juliol de 2000, un cop considerat l’escrit presentat pel
Sr. Joan Masana i Argerich i d’acord amb l’article 33.a
dels Estatuts del règim i el govern interiors, ha accep-
tat la renúncia del càrrec d’oïdor de Comptes del Par-
lament de Catalunya, amb efectes de l’1 de setembre de
2000, tot agraint-li els serveis i la col·laboració prestats
en l’exercici de les seves funcions, de tan elevada res-
ponsabilitat.

Així mateix, d’acord amb l’article 29.1 dels Estatuts del
règim i el govern interiors, ha acordat nomenar el Sr.
David Pol i Torrella perquè ocupi interinament el lloc
d’oïdor de Comptes del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Nomenament interí de la cap del De-
partament de Recursos Humans

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 de
juliol de 2000, d’acord amb l’article 29.1 dels Estatuts
del règim el govern interiors i l’article 125.2 del text
refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’oc-
tubre, ha acordat nomenar la Sra. Begoña Benguría i
Calera, funcionària interina, tècnica superior d’admi-
nistració parlamentària, perquè ocupi el lloc de cap del
Departament de Recursos Humans, amb efectes del 15
de setembre de 2000, amb els drets i el contingut fun-
cional que corresponen a aquest lloc segons la classifi-
cació de llocs de treball.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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4.95. ALTRES INFORMACIONS

Acta de la presa de possessió d’un
membre del Consell d’Administració
de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió

Al Palau del Parlament, el dia 17 de juliol de 2000, a
dos quarts de dues del migdia, sota la presidència del
Sr. Joan Rigol i Roig, president del Parlament, en pre-
sència de membres de la Mesa del Parlament, de mem-
bres de la Junta de Portaveus del Parlament, de mem-
bres de la Comissió de Control Parlamentari de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i
d’alts càrrecs de la Corporació, ha pres possessió del
càrrec de conseller del Consell d’Administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió el senyor
Carmel Mòdol i Bresolí.

L’oficiala major ha fet lectura de la Resolució 213/VI
del Ple del Parlament, del 28 de juny de 2000, per la
qual es designa un conseller del Consell d’Administra-
ció de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. El
president del Parlament ha lliurat la credencial que
n’acredita el nomenament. Després d’ésser presentat
pel president del Parlament, el Sr. Carmel Mòdol i
Bresolí s’ha adreçat als assistents per expressar la vo-
luntat de complir les funcions que la Llei encomana als
consellers, per a l’exercici de les quals han estat desig-
nats pel Parlament. El president del Parlament ha clos
l’acte adreçant-se al conseller i desitjant-li una tasca
plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a dos quarts de dues del migdia i deu
minuts.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2000

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