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

1.10. Resolucions

Resolució 267/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el desenvolupament i el compli-
ment de la Llei 2/1995, de la iniciativa legislativa
popular (tram 250-00341/06). Adopció en comissió. 8

Resolució 268/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la concertació de convenis amb
altres comunitats autònomes per a facilitar la mobi-
litat del personal laboral de l’Administració (tram.
250-00661/06). Adopció en comissió. 8

Resolució 269/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les ajudes de la fundació alema-
nya Record, Responsabilitat i Futur a les víctimes
del nazisme (tram. 250-00592/06). Adopció en co-
missió. 8

Resolució 274/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de jutjats especialitzats
en violència de gènere (tram. 250-00477/06, 250-
00480/06, 250-00481/06, 250-00482/06, 250-
00483/06, 250-00484/06). Adopció en comissió. 9

Resolució 275/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reagrupament familiar en els
termes establerts per la Unió Europea (tram. 250-
00629/06). Adopció en comissió. 9

Resolució 276/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació d’un grup de treball per
a estudiar el marc legal relatiu a la seguretat viària
(tram. 250-00643/06). Adopció en comissió. 10

Resolució 277/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la reforma de la legislació relativa
a la seguretat viària (tram. 250-00644/06). Adopció
en comissió. 10

Resolució 278/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la seguretat viària (tram. 250-
00645/06). Adopció en comissió. 11

Resolució 279/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació del Projecte de llei
de seguretat de Catalunya (tram. 250-00675/06).
Adopció en comissió. 11

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏ-
MENT

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la designa-
ció dels membres del Consell Comarcal de la Cer-
danya (tram. 250-00571/06). Rebuig. 12

Proposta de resolució per la qual es
crea el Grup de Treball d’Avaluació dels Resultats
de l’Aplicació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
(tram. 250-00606/06). Retirada. 12

Proposició no de llei sobre la contami-
nació produïda per les centrals tèrmiques de carbó
(tram. 250-00609/06). Rebuig. 12

Proposició no de llei sobre la situació
dels jutjats de Badalona (Barcelonès) (tram. 250-
00620/06). Retirada. 12

Proposició no de llei sobre el desplega-
ment de les instal·lacions d’antenes de telefonia
mòbil (tram. 250-00657/06). Retirada. 12

Proposició no de llei sobre l’adequació
de les concessions fetes al sector hidroelèctric a la
realitat econòmica actual de les comarques pirinen-
ques afectades (tram. 250-00736/06). Rebuig. 12

Proposició no de llei sobre el dret a
l’autodeterminació dels pobles indígenes i el suport
a la nació maputxe (tram. 250-00876/06). Retirada. 12

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

altres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’acolliment de perso-
nes grans (tram. 200-00011/06). Ponència per a
elaborar l’Informe. 13

Projecte de llei de fundacions privades
(tram. 200-00012/06). Ponència per a elaborar l’In-
forme. 13

Projecte de llei d’aeroports de Catalu-
nya (tram. 200-00013/06). Ponència per a elaborar
l’Informe. 13

Projecte de llei de mediació familiar de
Catalunya (tram. 200-00016/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 14
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Projecte de llei sobre publicitat institu-
cional (tram. 200-00017/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 14

Projecte de llei reguladora de l’estaci-
onament temporal de vehicles de motor (tram. 200-
00018/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 14

Projecte de llei d’equipaments comer-
cials (tram. 200-00021/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 14

Projecte de llei d’arxius i de docu-
ments de Catalunya (tram. 200-00023/06). Text
presentat. Antecedents. 14

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de foment de la pau
(tram. 202-00009/06). Ponència per a elaborar l’in-
forme. 23

Proposició de llei de modificació de
l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989, del 14
de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya (tram. 202-00028/06). Ponència per a elabo-
rar l’informe. 23

Proposició de llei sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’autonomia del paci-
ent, i documentació clínica (tram. 202-00070/06).
Presa en consideració. Tramitació pel procediment
d’urgència. Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 24

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

3.10.15. Designacions de síndics de la Sin-
dicatura de Comptes

Designació de tres síndics de la Sindi-
catura de Comptes (tram. 282-00001/06). Pròrroga
del termini de presentació de candidats. Propostes
de candidats. 24

3.10.20. Altres designacions o eleccions

Designació dels diputats que han de
defensar davant el Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de creació d’un fons per a l’homogene-
ïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges
(tram. 271-00008/06). Propostes de candidats. 25

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’ordenació urbanística del Pirineu i del
Prepirineu i de regulació de les pistes d’esquí (tram.
250-00751/06). Esmenes presentades. 25

Proposició no de llei sobre els siste-
mes de protecció lateral a les carreteres (tram. 250-
00753/06). Esmenes presentades 26

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de reaprofitament dels equips infor-
màtics en desús dels departaments de la Genera-
litat (tram. 250-00754/06). Esmenes presentades. 26

Proposició no de llei sobre el traçat de
la nova carretera entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls
(Gironès), del pont sobre el riu Ter i d’un estudi de
viabilitat per a suprimir el pas a nivell de Flaçà
(tram. 250-00758/06). Esmenes presentades. 26

Proposició no de llei sobre la canalit-
zació de la riera de Sant Vicenç de Castellet

(Bages) (tram. 250-00760/06). Esmenes presenta-
des. 27

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
de les autopistes en els trams utilitzats com a vies
alternatives en situacions excepcionals (tram. 250-
00763/06). Esmenes presentades. 27

Proposició no de llei sobre el foment
de l’escola pública a Gavà (Baix Llobregat) (tram.
250-00774/06). Esmenes presentades. 27

Proposició no de llei sobre la carrete-
ra C-1411 al seu pas per Sant Fruitós de Bages
(tram. 250-00776/06). Esmenes presentades. 27

Proposició no de llei sobre la cobertu-
ra dels serveis de telefonia mòbil, especialment als
municipis que últimament s’han vist afectats per
catàstrofes naturals (tram. 250-00777/06). Esme-
nes presentades. 28

Proposició no de llei sobre el dret a
l’autodeterminació dels pobles indígenes i el suport
a la nació maputxe (tram. 250-00786/06). Esmenes
presentades. 28

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la carretera comarcal C-246 al seu pas pel
municipi de Sant Pere de Ribes (Garraf) (tram. 250-
00794/06). Esmenes presentades. 28

Proposició no de llei sobre la renova-
ció de la xarxa d’aigua potable de Vilallonga del
Camp (Tarragonès) (tram. 250-00800/06). Esme-
nes presentades. 29

Proposició no de llei sobre la nova
carretera de Solsona a Guissona (tram. 250-00802/
06). Esmenes presentades. 29

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un nou pla de rieres del Maresme (tram. 250-
00803/06). Esmenes presentades. 29

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera C-147 al seu pas pel Doll, entre
Camarasa i el congost de Terradets (tram. 250-
00810/06). Esmenes presentades. 29

Proposició no de llei sobre sectes,
grups i associacions de caràcter destructiu (tram.
250-00814/06). Esmenes presentades. 30

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un nou projecte de traçat de l’enllaç de la carre-
tera N-340 amb l’autovia del Llobregat al seu pas
per Pallejà (Baix Llobregat) (tram. 250-00827/06).
Esmenes presentades. 30

Proposició no de llei sobre l’arribada
del senyal per a l’ús de telefonia mòbil a tot Cata-
lunya i concretament a la zona de la Conca de
Barberà (tram. 250-00829/06). Esmenes presenta-
des. 30

Proposició no de llei sobre la situació
de les llengües catalana i castellana a Catalunya
(tram. 250-00833/06). Esmenes presentades. 30

Proposició no de llei sobre la situació
de les estacions de Renfe que no estan gestiona-
des pel Servei de Rodalia, per la Unitat de Negoci
d’Estacions Comercials o per la xarxa d’Alta Velo-
citat (tram. 250-00839/06). Esmenes presentades. 31

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de la línia elèctrica que travessa el municipi
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de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-
00843/06). Esmenes presentades. 31

Proposició no de llei sobre la delimita-
ció del domini públic hidràulic per a la prevenció
dels riscos d’inundació (tram. 250-00847/06). Es-
menes presentades. 32

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de nous accessos de l’autopista A-19 al muni-
cipi de Mataró (Maresme) (tram. 250-00857/06).
Esmenes presentades. 32

Proposició no de llei sobre els aboca-
ments industrials (tram. 250-00858/06). Esmenes
presentades. 32

Proposició no de llei sobre l’eix del coll
de Bracons (tram. 250-00866/06). Esmenes pre-
sentades. 33

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de salut a les presons per als anys 2000-
2004 (tram. 250-00867/06). Esmenes presentades. 33

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla estratègic pel foment del treball i la forma-
ció ocupacional als centres penitenciaris de Cata-
lunya (tram. 250-00868/06). Esmenes presentades. 33

Proposició no de llei sobre el dret a
l’autodeterminació dels pobles indígenes i el suport
a la nació maputxe (tram. 250-00876/06). Esmenes
presentades. 34

Proposició no de llei sobre la finalit-
zació de les obres de la carretera de Guissona (Se-
garra) a Solsona (Solsonès) (tram. 250-00877/06).
Esmenes presentades. 34

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una carretera de connexió entre Cunit i l’Arboç
(Baix Penedès) (tram. 250-00883/06). Esmenes
presentades. 34

Proposició no de llei sobre la millora
de la seguretat vial a la variant del Vendrell de la
carretera C-51 (Baix Penedès) (tram. 250-00884/
06). Esmenes presentades. 34

Proposició no de llei sobre el parc
mòbil de bombers de les comarques nord-orientals
(tram. 250-00886/06). Esmenes presentades. 35

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un nou Pla de protecció contra les avingudes a la
comarca del Maresme (tram. 250-00890/06). Es-
menes presentades. 35

Proposició no de llei sobre la neteja de
les rieres a la comarca del Maresme (tram. 250-
00892/06). Esmenes presentades. 35

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de les xarxes viària i ferroviària a la
comarca del Maresme (tram. 250-00893/06). Es-
menes presentades. 36

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una rotonda i un pas de vianants subterrani a
Palafolls (Maresme) (tram. 250-00894/06). Esme-
nes presentades. 36

Proposició no de llei sobre el desblo-
catge del projecte de construcció de la segona fase
del passeig marítim de Malgrat de Mar (Maresme)
(tram. 250-00895/06). Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre la percep-
ció d’honoraris en l’assistència jurídica gratuïta
(tram. 250-00903/06). Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre l’accés de
les persones amb mobilitat reduïda a l’estació de
metro d’Urquinaona, de Barcelona (tram. 250-
00906/06). Esmenes presentades. 37

Proposició no de llei sobre la millora
de les infraestructures de les línies I, III i V del
metro de Barcelona (tram. 250-00907/06). Esme-
nes presentades. 37

Proposició no de llei sobre les obres
de condicionament de la variant de la carretera N-
260-Nacional II, a Borrassà i Ordis (Alt Empordà)
(tram. 250-00909/06). Esmenes presentades. 37

Proposició no de llei sobre les obres
de la variant oest de Camprodon (Ripollès) (tram.
250-00910/06). Esmenes presentades. 38

Proposició no de llei sobre les infraes-
tructures de l’anomenat metro lleuger, entre la Tri-
nitat Nova, la Torre del Baró, Vallbona, la Ciutat
Meridiana i Can Cuiàs, a Barcelona (tram. 250-
00911/06). Esmenes presentades. 38

Proposició no de llei sobre les obres
de la variant de la carretera C-240, a Reus (Baix
Camp) (tram. 250-00912/06). Esmenes presenta-
des. 38

Proposició no de llei sobre les obres
de millora de la carretera T-3450, entre Camarles
(Baix Ebre) i l’illa de Buda, a Sant Jaume d’Enveja
(Montsià) (tram. 250-00913/06). Esmenes presen-
tades. 38

Proposició no de llei sobre les obres
de millora de la carretera N-152 (C-17) entre la
Garriga i Tagamanent (Vallès Oriental) (tram. 250-
00914/06). Esmenes presentades. 39

Proposició no de llei sobre les obres
de la carretera entre Biosca (Segarra) i Hostalnou,
de Llobera (Solsonès) (tram. 250-00915/06). Esme-
nes presentades. 39

Proposició no de llei sobre ajuts eco-
nòmics als pescadors en atur biològic (tram. 250-
01031/06). Presentació. 39

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció universitària (tram. 250-01032/06). Presentació. 40

Proposició no de llei sobre la tutela
administrativa que exerceix la Comissió Executiva
de la Comissió Interministerial de Retribucions so-
bre els ports catalans (tram. 250-01033/06). Pre-
sentació. 41

Proposició no de llei sobre la protecció
de la zona IBA del delta del Llobregat (tram. 250-
01034/06). Presentació. 41

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de l’Eix Transversal per a evitar la sinistralitat
mortal (tram. 250-01035/06). Presentació. 43

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de la legislació lingüística a l’Administració perifè-
rica de l’Estat (tram. 250-01036/06). Presentació. 43

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un pla d’ajuts per a l’adequació d’allotja-
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ments per a treballadors en activitats agropecuàries
a Catalunya (tram. 250-01037/06). Presentació. 44

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un casal per a gent gran al municipi de
Camarasa (Noguera) (tram. 250-01038/06). Pre-
sentació. 44

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a subsidiar l’increment dels tipus
d’interès de les hipoteques de famílies econòmica-
ment desfavorides (tram. 250-01039/06). Presenta-
ció. 45

Proposició no de llei sobre la protecció
de la vall d’Àrreu davant el projecte d’ampliació de
l’estació d’esquí de Vaquèira-Beret (tram. 250-
01040/06). Presentació. 45

Proposició no de llei sobre les mesu-
res de correcció de l’alça de preus a Catalunya
(tram. 250-01041/06). Presentació. 46

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons permanent d’habitatges de control públic
(tram. 250-01042/06). Presentació. 47

Proposició no de llei sobre les millores
proposades per l’Ajuntament de Cervelló (Baix Llo-
bregat) al projecte de construcció de la variant de
Cervelló i la connexió amb l’autovia del Baix Llobre-
gat, carretera N-340 de Cadis a Barcelona (tram.
250-01043/06). Presentació. 48

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla d’implantació de les energies renovables a
Catalunya 2001-2010 (tram. 250-01044/06). Pre-
sentació. 50

Proposició no de llei sobre el cànon
del minitransvasament de l’aigua del delta de l’Ebre
a Tarragona (tram. 250-01045/06). Presentació. 52

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa d’inversions en infraestructures hi-
dràuliques amb càrrec al cànon del
minitransvasament d’aigua del delta de l’Ebre a
Tarragona (tram. 250-01046/06). Presentació. 52

Proposició no de llei sobre la moder-
nització dels regadius (tram. 250-01047/06). Pre-
sentació. 53

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla plurianual per a cobrir el cost dels llibres i
el material curricular dels alumnes d’ensenyament
obligatori (tram. 250-01048/06). Presentació. 54

Proposició no de llei sobre el Mapa
escolar de Catalunya (tram. 250-01049/06). Pre-
sentació. 55

Proposició no de llei sobre la definició
d’una Carta dels drets culturals i d’un Mapa d’equi-
paments i infraestructures culturals de Catalunya
(tram. 250-01050/06). Presentació. 56

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla pilot de parc cultural entre el baix Ter i el
baix Fluvià, a l’Empordà (tram. 250-01051/06). Pre-
sentació. 57

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Mapa d’escoles bressol i de serveis socioedu-
catius de l’àrea del Pirineu (tram. 250-01052/06).
Presentació. 58

Proposició no de llei sobre les mesu-
res de conciliació de la vida laboral i familiar dels
progenitors amb fills de menys de tres anys a l’àrea
del Pirineu (tram. 250-01053/06). Presentació. 59

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre cultural a Almacelles (Segrià) (tram.
250-01054/06). Presentació. 59

Proposició no de llei sobre el trasllat
de la central transformadora d’electricitat de Sant
Vicenç de Castellet (Bages) a fora del nucli urbà
(tram. 250-01055/06). Presentació. 60

Proposició no de llei sobre la fi de la
violència contra el poble palestí i el restabliment del
procés de pau que preveu la Resolució 242 del
Consell de Seguretat de les Nacions Unides (tram.
250-01056/06). Presentació. 60

Proposició no de llei sobre la construc-
ció per Autopistas Concesionaria Española, SA de
passos de vianants entre les poblacions d’Arenys
de Mar i Arenys de Munt (Maresme) (tram. 250-
01057/06). Presentació. 61

Proposició no de llei sobre l’estudi de
la presència de partícules tòxiques a la sang en la
població catalana (tram. 250-01058/06). Presenta-
ció. 61

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de l’inventari de camins previst per la Llei 9/1995,
de regulació de l’accés motoritzat al medi natural
(tram. 250-01059/06). Presentació. 62

Proposició no de llei sobre la situació
del mercat laboral pel que fa a la demanda de per-
sonal format en les tecnologies de la informació i
les comunicacions (tram. 250-01060/06). Presenta-
ció. 63

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de titulacions universitàries d’engi-
nyeries tècniques i superiors d’informàtica i teleco-
municacions (tram. 250-01061/06). Presentació. 63

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Mapa de lectura pública de Catalunya i de l’es-
tudi econòmic corresponent (tram. 250-01062/06).
Presentació. 64

Proposició no de llei sobre el control
dels hàbits nutricionals i del consum en nutrició de
la població catalana (tram. 250-01063/06). Presen-
tació. 65

Proposició no de llei sobre les millores
urbanístiques i viàries del polígon industrial Riu
Clar, de Tarragona (tram. 250-01064/06). Presen-
tació. 65

Proposició no de llei sobre el dret a
l’autodeterminació dels pobles indígenes i el suport
a la nació maputxe (tram. 250-01065/06). Presen-
tació. 66

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un informe relatiu al pluralisme informatiu a les
ràdios i les televisions públiques de Catalunya
(tram. 250-01066/06). Presentació. 68

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu al sector de l’audiovisual (tram.
250-01067/06). Presentació. 68

Proposició no de llei sobre l’adscripció
d’un professor més a l’escola Sant Salvador, de
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Godall (Montsià) (tram. 250-01068/06). Presenta-
ció. 69

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a garantir la seguretat dels
professionals que tenen contacte amb els interns
dels centres penitenciaris (tram. 250-01069/06).
Presentació. 69

Proposició no de llei sobre el projecte
d’urbanització del sector 22b del Pla general d’or-
denació urbana de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre)
(tram. 250-01070/06). Presentació. 70

Proposició no de llei sobre l’abolició de
la pena de mort arreu del món (tram. 250-01076/
06). Presentació. Tramitació pel procediment d’ur-
gència. Tramesa a la Comissió. Termini de presen-
tació d’esmenes. 70

3.10.60. Procediments relatius a la memò-
ria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 30/1999-SM sobre les eleccions al Parla-
ment de Catalunya del 17 d’octubre de 1999 (tram.
256-00004/06). Obertura del procediment i encàr-
rec a la Comissió. 71

3.10.85. Propostes de resolució per a crear
comissions

Proposta de resolució per la qual es
crea la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern (tram. 252-00013/06). Presentació. 72

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el retard en l’aplicació de la
justícia (tram. 302-00046/06). Esmenes presenta-
des. 72

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la lluita contra la pobresa,
especialment pel que fa a la renda mínima d’inser-
ció (tram. 302-00047/06). Esmenes presentades. 73

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política lingüística en
l’àmbit del dret i de la justícia (tram. 302-00048/06).
Esmenes presentades. 75

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política cultural, especi-
alment pel que fa a la coordinació amb altres admi-
nistracions i amb entitats públiques i privades (tram.
302-00049/06). Esmenes presentades. 77

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el balanç del pacte per a
l’ocupació (tram. 302-00050/06). Esmenes presen-
tades. 77

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’assistència a la gent gran (tram. 300-00285/06).
Presentació. 78

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política cultural, especialment pel que fa al Mapa
de lectura pública (tram. 300-00288/06). Presenta-
ció. 78

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament de la sanitat (tram. 300-00289/06).
Presentació. 78

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la despesa farmacèutica (tram. 300-00290/06). Pre-
sentació. 79

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les llistes d’espera de visites mèdiques i de proves
de diagnòstic (tram. 300-00291/06). Presentació. 79

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la cooperació internacional per al desenvolupament
(tram. 300-00292/06). Presentació. 79

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les mesures penals alternatives (tram. 300-00293/
06). Presentació. 79

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment del dret constitucional a l’assistència
jurídica gratuïta (tram. 300-00294/06). Presentació. 80

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de salut pública, especialment pel que fa
a l’ús de l’amiant (tram. 300-00295/06). Presenta-
ció. 80

3.30. Altres tramitacions
3.30.06. Procediments relatius al compte

general de les corporacions locals
i a altres informes de la Sindicatu-
ra de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 8/1998-B sobre l’Ajuntament de Banyo-
les, exercici 1997 (tram. 258-00015/06). Obertura
del procediment i encàrrec a la Comissió. 80

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Delegació de funcions del president
del Parlament. Resolució. 81

Calendari de dies inhàbils per a l’any
2001 (tram. 395-00026/06). 81

Horari del Registre d’Oficialia Major i
pròrroga automàtica dels terminis d’esmenes (tram.
395-00027/06). 81

Declaració institucional de condemna
dels darrers atemptats terroristes (tram. 401-00013/
06) 81

Declaració institucional sobre la mar-
xa mundial de les dones contra la pobresa i contra
la violència (tram. 401-00014/06) 82

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Resolu-
ció 115/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
caràcter tradicional dels correbous a les terres de
l’Ebre (tram. 340-00058/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 82

Control del compliment de la Resolu-
ció 55/VI del Parlament de Catalunya, sobre la po-
lítica d’integració dels immigrants a Catalunya
(tram. 340-00059/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 83

Control del compliment de la Resolu-
ció 38/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
vies de comunicació i l’electrificació de la vall del
Bac (Garrotxa) (tram. 340-00060/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Resolució. 83
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Control del compliment de la Resolu-
ció 39/VI del Parlament de Catalunya, sobre el cen-
tre de control de l’empresa pública Red Eléctrica
Española, SA a Catalunya (tram. 340-00061/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 84

Control del compliment de la Resolu-
ció 41/VI del Parlament de Catalunya, sobre un pla
de millores en la xarxa elèctrica de l’Alt Empordà
(tram. 340-00062/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 85

Control del compliment de la Resolu-
ció 40/VI del Parlament de Catalunya, sobre la in-
clusió íntegra de la comarca del Berguedà com a
beneficiària dels fons d’ajut Miner (tram. 340-00063/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 85

4.53. Compareixences i sessions informa-
tives en les comissions

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la
Confederació de Comerç de Catalunya i de l’Agru-
pament de Botiguers i Comerciants davant la Co-
missió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme per-
què informin sobre els efectes de la liberalització
dels horaris d’obertura al públic en el sector del petit
i el mitjà comerç (tram. 356-00149/06). Acord sobre
la sol·licitud. 86

Sol·licitud de compareixença de la
Confederació d’Empreses Distribuïdores d’Alimen-
tació de Catalunya davant la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme perquè informin sobre
els efectes de la liberalització dels horaris d’obertu-
ra al públic en el sector del petit i el mitjà comerç
(tram. 356-00150/06). Acord sobre la sol·licitud. 86

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). Acord sobre la sol·licitud. 86

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Governació i Relacions Institucionals i del
president de Localret davant la Comissió per a la
Societat de la Informació perquè informin sobre el
contingut de l’acord institucional per a la promoció
i el desenvolupament de la societat de la informa-
ció a les administracions públiques catalanes (tram.
356-00162/06). Acord sobre la sol·licitud. 86

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor de la Fundació Catalana per a la Recerca da-
vant la Comissió per a la Societat de la Informació
perquè informi sobre les raons per les quals la fun-
dació es va desfer del cercador d’Internet anome-
nat Olé (tram. 356-00163/06). Acord sobre la sol·-
licitud. 86

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Governació i Relacions Institucionals da-
vant la Comissió d’Organització i Administració de
la Generalitat i Govern Local perquè informi sobre
les actuacions del seu departament pel que fa a la
possible congelació d’una part dels fons socials
europeus a Catalunya (tram. 356-00185/06). Sol·-
licitud i tramesa a la Comissió. 87

Sol·licitud de compareixença del se-
cretari general de l’Esport davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre la participació
d’esportistes catalans als Jocs Olímpics de Sidney
i sobre els plans de futur del Govern pel que fa a les
futures edicions dels Jocs Olímpics i la possible
participació d’esportistes catalans (tram. 356-
00186/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 87

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme davant la Co-
missió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme per-
què informi sobre les conseqüències de la fusió de
les empreses Endesa i Iberdrola en els consumi-
dors i les consumidores de Catalunya (tram. 356-
00187/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 87

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de Control Parlamentari de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
i de les Empreses Filials (tram. 356-00188/06).
Acord sobre la sol·licitud. 87

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Interior davant la Comissió de Justícia, Dret
i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre l’aplica-
ció del Pla d’Inundacions de Catalunya, pel que fa
als aiguats dels dies 21 i 22 d’octubre de 2000
(tram. 356-00189/06). Sol·licitud i tramesa a la Co-
missió. 87

4.53.10. Sessions informatives de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural, sol·licitada per la consellera d’En-
senyament, sobre l’inici del curs i les accions de
política educativa que es duran a terme durant el
curs 2000-2001 (tram. 355-00025/06). Substancia-
ció. 87

Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conse-
ller d’Economia, Finances i Planificació sobre l’es-
tructura i els propòsits de capteniment del seu De-
partament durant la VI Legislatura (tram. 355-
00035/06). Acord de tenir la sessió informativa. 88

4.53.15. Compareixences d’autoritats, de
funcionaris i d’altres persones

Compareixença del senyor Ignacio
Vidaurrázaga, director de l’empresa Al-pi, davant la
Comissió per a la Societat de la Informació perquè
informi sobre les activitats de la seva empresa a
Catalunya, especialment pel que fa a la xarxa de
fibra òptica (tram. 357-00043/06). Substanciació. 88

Compareixença del rector de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya davant la Comissió
per a la Societat de la Informació perquè informi
sobre les activitats de la universitat (tram. 357-
00093/06). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. 88

Compareixença del conseller de Go-
vernació i Relacions Institucionals i del president de
Localret davant la Comissió per a la Societat de la
Informació perquè informin sobre el contingut de
l’acord institucional per a la promoció i el desenvo-
lupament de la societat de la informació a les admi-
nistracions públiques catalanes (tram. 357-00094/
06). Acord de tenir la sessió de compareixença. 88

Compareixença del director de la Fun-
dació Catalana per a la Recerca davant la Comis-
sió per a la Societat de la Informació perquè infor-
mi sobre les raons per les quals la fundació es va
desfer del cercador d’Internet anomenat Olé (tram.
357-00095/06). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. 88

Compareixença de la Confederació de
Comerç de Catalunya i de l’Agrupament de Boti-
guers i Comerciants davant la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme perquè informin sobre
els efectes de la liberalització dels horaris d’obertu-
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NOTA:

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso-
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene-
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.

ra al públic en el sector del petit i el mitjà comerç
(tram. 357-00096/06). Acord de tenir la sessió de
compareixença. 88

Compareixença de la Confederació
d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Cata-
lunya davant la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme perquè informin sobre els efectes de
la liberalització dels horaris d’obertura al públic en
el sector del petit i el mitjà comerç (tram. 357-
00097/06). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. 88

Compareixença del Sr. Josep M.
Àlvarez, secretari general d’UGT de Catalunya, i del
Sr. Joan Coscubiela, secretari general de la CONC,
davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post, perquè informin sobre la posició dels respec-
tius sindicats pel que fa al sistema de finançament
autonòmic (tram. 357-00098/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença. 89

Compareixença del Sr. Guillem López
i Casasnovas i de la Sra. Esther Martínez i Garcia,
coautors de «La balança fiscal de Catalunya amb
l’Administració central (1995-1998)», davant la
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per-
què informin sobre els sistemes de finançament
autonòmic (tram. 357-00099/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença. 89

Compareixença dels representants del
Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria
i Navegació de Catalunya i del Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya davant la comissió corresponent
perquè informin sobre llur posició pel que fa al sis-
tema de finançament autonòmic (tram. 357-00100/
06). Acord de tenir la sessió de compareixença. 89

Compareixença de representants de
les patronals Foment del Treball Nacional i PIMEC-
SEFES davant la comissió corresponent perquè

informin sobre llur posició pel que fa al sistema de
finançament autonòmic (tram. 357-00101/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 89

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comis-
sió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió i de les Em-
preses Filials (tram. 357-00102/06). Acord de tenir
la sessió de compareixença. 89

4.85. Sindicatura de Comptes

Informe de fiscalització 30/1999-SM
sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del
17 d’octubre de 1999 (tram. 256-00004/06). 90

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de corrector/a-redactor/a del
Departament de Serveis Lingüístics del Parlament
de Catalunya (tram. 500-00010/06). Adscripció. 104

Concurs per a la provisió d’un lloc de
treball de gestor/a parlamentari/ària del Departa-
ment de Gestió Parlamentària del Parlament de
Catalunya (tram. 500-00011/06). Adscripció. 104

Concurs per a la provisió d’un lloc de
treball de gestor/a parlamentari/ària del Departa-
ment de Gestió Parlamentària del Parlament de
Catalunya (tram. 500-00012/06). Adscripció. 104

Nomenament del Sr. Josep Escudé i
Pont 104

Nomenament del Sr. Carlos Arteche i
González 104

Dimissió del Consell de Personal 105
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 267/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el desenvolupament i el
compliment de la Llei 2/1995, de la ini-
ciativa legislativa popular
Tram. 250-00341/06

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 9, 18.10.2000, DSPC-C 84

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 18
d’octubre de 2000, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre la redacció de les disposicions neces-
sàries per al desenvolupament i el compliment de la
Llei 2/1995, del 6 d’abril, de la iniciativa legislativa
popular (tram. 250-00341/06), presentada pel Sr. Joan
Ridao i Martí, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i de l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 4924).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dictar, en
el termini de sis mesos, les disposicions necessàries per
a desenvolupar i facilitar el compliment de la Llei 2/
1995, del 6 d’abril, de la iniciativa legislativa popular,
fent ús de l’autorització que li confereix la disposició
final primera d’aquesta Llei.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

La presidenta de la Comissió El secretari
M. Eugènia Cuenca i Valero Joan Ridao i Martín

Resolució 268/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la concertació de con-
venis amb altres comunitats autòno-
mes per a facilitar la mobilitat del per-
sonal laboral de l’Administració
Tram. 250-00661/06

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 9, 18.10.2000, DSPC-C 84

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 18
d’octubre de 2000, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre l’establiment de convenis de trasllats
per al personal laboral de l’Administració de la Gene-
ralitat amb altres administracions autonòmiques (tram.
250-00661/06), presentada pel Sr. Francesc Xavier
Boya i Alós, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes -Ciutadans pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Concertar convenis amb altres comunitats autòno-
mes per tal de facilitar la mobilitat del personal laboral
contractat per l’Administració de la Generalitat.

b) Informar, en el termini d’un any, la comissió corres-
ponent del nombre de convenis signats i dels seus efec-
tes.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

La presidenta de la Comissió El secretari
M. Eugènia Cuenca i Valero Joan Ridao i Martín

Resolució 269/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les ajudes de la funda-
ció alemanya Record, Responsabilitat
i Futur a les víctimes del nazisme
Tram. 250-00592/06

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 9, 18.10.2000, DSPC-C 84

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 18
d’octubre de 2000, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre les ajudes de la fundació alemanya

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Record, Responsabilitat i Futur a les víctimes del nazis-
me (tram. 250-00592/06) presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar
al Govern de l’Estat que exerceixi les accions adequa-
des davant les autoritats alemanyes perquè les víctimes
del nazisme catalanes i espanyoles supervivents, o al-
trament els seus hereus, puguin beneficiar-se de les aju-
des de la Fundació Record, Responsabilitat i Futur.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

La presidenta de la Comissió El secretari
M. Eugènia Cuenca i Valero Joan Ridao i Martín

Resolució 274/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació de jutjats es-
pecialitzats en violència de gènere
Tram. 250-00477/06, 250-00480/06, 250-00481/
06, 250-00482/06, 250-00483/06, 250-00484/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 9, 19.10.2000, DSPC-C 85

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la creació de
jutjats especialitzats en violència de gènere a la comar-
ca del Garraf (tram. 250-00477/06) i l’esmena presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 6897); la Proposició no de llei sobre la creació de
jutjats especialitzats en violència de gènere (tram. 250-
00480/06) i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 6635) i
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
6898); la Proposició no de llei sobre la creació de jut-
jats especialitzats en violència de gènere a la comarca
del Baix Llobregat (tram. 250-00481/06) i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 6888); la Proposició no de llei sobre la cre-
ació de jutjats especialitzats en violència de gènere a
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-
00482/06) i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 6890); la Proposició no de
llei sobre la creació de jutjats especialitzats en violèn-
cia de gènere a la comarca de l’Alt Penedès (tram. 250-
00483/06) i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 6892), presentades per la
Sra. Carme Porta i Abad, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i la Proposició no de llei sobre la cre-
ació de jutjats especialitzats en violència de gènere a la
comarca del Maresme (tram. 250-00484/06), presenta-
da pel Sr. Jaume Oliveras i Maristany, juntament amb

quatre altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6894).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer els trà-
mits necessaris davant el Consell General del Poder
Judicial perquè aquest estudiï la necessitat d’especialit-
zar jutjats en violència de gènere als partits judicials de
Catalunya o la concentració d’aquests casos en deter-
minats òrgans judicials per tal de donar resposta als
procediments civils i penals que comporta la
judicialització dels casos de violència contra les dones.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

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

Resolució 275/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el reagrupament famili-
ar en els termes establerts per la Unió
Europea
Tram. 250-00629/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 9, 19.10.2000, DSPC-C 85

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la inclusió de les
parelles de fet residents a Catalunya en la normativa
comunitària i de l’Estat pel que fa a reagrupament fa-
miliar, presentada pel Sr. Àlex Masllorens i Escubós
(tram. 250-00629/06), i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9926).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a
terme les gestions necessàries perquè el Govern de
l’Estat, un cop aprovada la Directiva del Consell de la
Unió Europea sobre reagrupament familiar, procedei-
xi a fer-ne la transposició, amb l’objectiu de facilitar el
reagrupament familiar en els termes que estableixi la
Unió Europea, tot respectant la Llei 10/1998, de 15 de
juliol, d’unions estables de parella.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

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

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 276/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació d’un grup de
treball per a estudiar el marc legal re-
latiu a la seguretat viària
Tram. 250-00643/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 9, 19.10.2000, DSPC-C 85

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la creació d’un
grup de treball sobre seguretat viària, presentada pel Sr.
Martí Sans i Pairutó (tram. 250-00643/06), i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 9551) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9801).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, dins
el Servei Català de Trànsit, un grup de treball, amb la
participació de l’Administració de la Generalitat, del
Parlament de Catalunya, de les entitats municipalistes
i de la societat civil, especialment les entitats assegura-
dores, els operadors jurídics, les entitats de prevenció
d’accidents de trànsit, de suport a les seves víctimes i de
suport als conductors i experts en aquesta matèria, en-
caminat 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
circulació de vehicles de motor, la circulació viària, el
funcionament de l’Administració de justícia o la impru-
dència punible, i també les altres normes que s’hi rela-
cionen, i proposar-ne, si escau, la modificació, la qual,
un cop aprovada pel mateix Parlament, ha d’ésser pre-
sentada a les Corts Generals.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

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

Resolució 277/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la reforma de la legisla-
ció relativa a la seguretat viària
Tram. 250-00644/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 9, 19.10.2000, DSPC-C 85

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’atenció a les
víctimes d’accidents de trànsit, presentada pel Sr.
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament amb
deu altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (tram. 250-00644/06), i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 9552) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9926).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar els treballs i el debat, dins el Servei Català
de Trànsit, i molt especialment del grup de treball espe-
cífic creat al seu si amb representació de les entitats
asseguradores, de les associacions de conductors i víc-
times d’accidents i d’experts en aquesta matèria, per tal
d’elaborar una reforma de la legislació i la normativa
actuals relacionades amb la seguretat viària que respon-
gui millor a la problemàtica actual i ofereixi millors
garanties de seguretat i d’atenció als ciutadans, en es-
pecial pel que fa a la imprudència punible derivada de
la circulació de vehicles de motor i de la responsabili-
tat civil que en dimana i pel que fa als drets de les víc-
times dels accidents de trànsit i els seus familiars.

b) Propiciar la representació de les entitats que treballen
a favor dels afectats per accidents de trànsit en els grups
de treball i les comissions que s’han creat dins l’Admi-
nistració de la Generalitat, en l’àmbit de la prevenció de
la sinistralitat i en el relatiu a les prestacions mèdiques
i assistencials per a les víctimes.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

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

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 278/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la seguretat viària
Tram. 250-00645/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 9, 19.10.2000, DSPC-C 85

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la promoció de
la seguretat viària, presentada pel Sr. Martí Sans i
Pairutó, juntament amb deu altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-00645/06), i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9799).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prosseguir la campanya divulgativa sobre seguretat
vial empresa pel Govern de la Generalitat.

b) 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 ade-
quat i racional de les potencialitats dels vehicles.

c) Cercar la col·laboració de la indústria de l’automòbil
i del ciclomotor perquè les seves campanyes publicità-
ries ajudin a difondre els valors de la seguretat viària.

d) Aprofundir en l’estudi d’interrelació entre el factor
de la intensitat del trànsit i el de l’índex de sinistralitat.

e) Intensificar els controls policíacs de la conducció
sota els efectes de drogues o substàncies estupefaents
i de l’alcohol.

f) Avançar en el Pla d’inversions per a la millora dels
trams amb concentració d’accidents de la xarxa viària
catalana.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

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

Resolució 279/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la presentació del Pro-
jecte de llei de seguretat de Catalunya
Tram. 250-00675/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 9, 19.10.2000, DSPC-C 85

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la presentació
del projecte de llei de seguretat de Catalunya, presen-
tada pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-00675/
06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 12127).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar
el Projecte de llei de seguretat de Catalunya durant
l’any 2001.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

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

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la designa-
ció dels membres del Consell Comar-
cal de la Cerdanya
Tram. 250-00571/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Administra-
ció de la Generalitat i Govern Local en la sessió núm.
8, tinguda el dia 18.10.2000 (DSPC-C 84).

Proposta de resolució per la qual es
crea el Grup de Treball d’Avaluació
dels Resultats de l’Aplicació de l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya
Tram. 250-00606/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat i Govern Local,
tinguda el dia 18.10.2000 (DSPC-C 84).

Proposició no de llei sobre la contami-
nació produïda per les centrals tèrmi-
ques de carbó
Tram. 250-00609/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 9, tinguda el dia
19.10.2000 (DSPC-C 87).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia 19.10.2000
(DSPC-C 85).

Proposició no de llei sobre el desple-
gament de les instal·lacions d’antenes
de telefonia mòbil
Tram. 250-00657/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme, tinguda el dia 19.10.2000
(DSPC-C 87).

Proposició no de llei sobre l’adequació
de les concessions fetes al sector hi-
droelèctric a la realitat econòmica ac-
tual de les comarques pirinenques
afectades
Tram. 250-00736/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 9, tinguda el dia
19.10.2000 (DSPC-C 87).

Proposició no de llei sobre el dret a
l’autodeterminació dels pobles indíge-
nes i el suport a la nació maputxe
Tram. 250-00876/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 13984 i 14105.

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
24.10.2000.

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’acolliment de perso-
nes grans
Tram. 200-00011/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, atès l’acord
de la Mesa i de la Junta de Portaveus del 16 de maig de
2000, d’acord amb l’article 97.1 del Reglament del
Parlament, ha nomenat la Ponència que ha d’elaborar
l’Informe sobre el Projecte de llei d’acolliment de per-
sones grans, que resta constituïda pels membres se-
güents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sra. M. Concepció Tarruella i Tomàs

Grup Socialista al Parlament de Catalunya:

Sra. Pilar Malla i Escofet

Grup Parlamentari Popular:

Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich

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

Sr. Rafael Ribó i Massó

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sra. Carme Porta i Abad

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

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

Projecte de llei de fundacions privades
Tram. 200-00012/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 19 d’octubre de 2000, atès l’acord
de la Mesa i de la Junta de Portaveus del 16 de maig de
2000, d’acord amb l’article 97.1 del Reglament del
Parlament, ha nomenat la Ponència que ha d’elaborar

l’Informe sobre el Projecte de llei de fundacions priva-
des, que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Esteve Orriols i Sendra

Grup Socialista al Parlament de Catalunya:

Sr. Àlex Masllorens i Escubós

Grup Parlamentari Popular:

Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich

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

Sr. Rafael Ribó i Massó

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sra. Joan Ridao i Martín

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

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

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

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, d’acord amb l’article 97.1
del Reglament, ha nomenat la Ponència per a elaborar
l’Informe sobre el Projecte de llei d’aeroports de Cata-
lunya (tram. 200-00013/06) i les esmenes presentades,
la qual resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Josep Micaló i Aliu

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sr. Oriol Nel·lo i Colom

Grup Parlamentari Popular:

Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Carles Bonet i Revés

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

Sr. Joan Boada i Masoliver

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Projecte de llei de mediació familiar de
Catalunya
Tram. 200-00016/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 14065).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 25.10.2000 al 03.11.2000).

Finiment del termini: 06.11.2000; 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.10.2000.

Projecte de llei sobre publicitat institu-
cional
Tram. 200-00017/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 14065).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 25.10.2000 al 03.11.2000).

Finiment del termini: 06.11.2000; 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.10.2000.

Projecte de llei reguladora de l’estaci-
onament temporal de vehicles de mo-
tor
Tram. 200-00018/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 14060); Grup Parlamentari Popular
(reg. 14065).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 25.10.2000 al 03.11.2000).

Finiment del termini: 06.11.2000; 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.10.2000.

Projecte de llei d’equipaments comer-
cials
Tram. 200-00021/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 14061).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.11.2000 al 07.11.2000).

Finiment del termini: 08.11.2000; 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.10.2000.

Projecte de llei d’arxius i de docu-
ments de Catalunya
Tram. 200-00023/06

Text presentat
Reg. 14062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Triadú i Vila-Abadal, secretari del Govern,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 10 d’octubre de 2000, es va
prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a con-
tinuació:

«A proposta del Conseller de Cultura s’aprova l’Avant-
projecte de Llei d’arxius i de documents de Catalunya
i s’autoritza l’esmentat Conseller perquè el presenti al
Parlament».

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, l’onze d’octubre de dos mil.

Joaquim Triadú i Vila-Abadal

PROJECTE DE LLEI D’ARXIUS I DE DOCUMENTS DE

CATALUNYA

L’any 1985 el Parlament de Catalunya va aprovar la
Llei 6/1985, de 26 d’abril, d’arxius, que desenvolupa-
va les competències que en matèria de patrimoni docu-
mental i d’arxius reconeixen els apartats 5 i 6 de l’ar-
ticle 9 de l’Estatut d’Autonomia a la Generalitat de
Catalunya. L’esmentada Llei es proposava conservar,
inventariar i difondre el patrimoni documental de Ca-
talunya i fer compatible, quant a la documentació pri-
vada, el dret de propietat reconegut per la Constitució
amb les exigències de l’interès general.

Quan fou aprovada la Llei d’arxius, la situació dels ar-
xius i del patrimoni documental català posava de ma-

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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nifest uns dèficits crònics derivats de la insuficient ac-
tuació de l’Estat en aquesta matèria i de la inexistència
durant molts anys d’unes institucions de govern catala-
nes autònomes i, per tant, d’una política pròpia en
aquest àmbit. És un fet reconegut fora del nostre país
que Catalunya compta avui amb un bon desplegament
normatiu en la matèria i que s’ha dotat d’un sistema
genuí i innovador.

En el decurs dels quinze anys de vigència de la Llei
d’arxius de 1985, el país ha evolucionat institucional-
ment i s’ha dotat de nous organismes i infraestructures
culturals. En aquests anys gairebé s’ha multiplicat per
deu el nombre de arxius existents a Catalunya, fona-
mentalment a través de l’actuació desplegada per la
Generalitat i l’Administració local. La Generalitat de
Catalunya ha creat els arxius centrals dels seus depar-
taments i organismes, ha rebut el traspàs del arxius
provincials i ha desplegat pel territori la Xarxa d’Arxius
Històrics Comarcals. Al mateix temps les administraci-
ons locals han fet un esforç important de creació d’ar-
xius en els seus corresponents àmbits territorials i
competencials. L’Arxiu Nacional de Catalunya, creat
l’any 1980, ha esdevingut la principal infraestructura ar-
xivística del país. Encara resta pendent, però, adaptar al
marc estatutari el règim jurídic de l’anomenat Arxiu de la
Corona d’Aragó, que conté els fons més importants per
a la història de la Catalunya medieval i moderna.

Altres factors importants implicats en la transformació
del panorama arxivístic català dels darrers anys han
estat la progressiva implantació d’una política catalana
de patrimoni cultural, la renovació radical de l’arxivís-
tica catalana i la configuració d’una administració pú-
blica transparent i democràtica al servei dels ciutadans.
En aquest període les administracions públiques han
adquirit consciència plena de la importància de la ges-
tió documental i de la correcta organització dels arxius
com a elements clau de la gestió administrativa, dels
serveis que presten als ciutadans i de la conservació i
utilització social del patrimoni documental. Les admi-
nistracions han assumit l’existència dels arxius com un
òrgan més de la seva organització i com un ressort bà-
sic dels diversos serveis culturals que ofereixen als ciu-
tadans.

Les necessitats de l’Administració i les demandes pro-
vinents de la societat, del món de la investigació i dels
mateixos professionals dels arxius exigeixen l’aprova-
ció d’un nou text legal que, tot i reconeixent les princi-
pals aportacions de la Llei precedent, l’enriqueixi i creï
un marc jurídic adequat a la realitat d’avui. Aquesta
necessitat s’ha manifestat d’una manera especial a par-
tir de la promulgació de la Llei 9/1993, de 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català, concebuda com a
marc de referència de les diverses normes sectorials
d’ordenació de cada àmbit específic de la cultura cata-
lana.

La present Llei es proposa que la documentació de
Catalunya compleixi les funcions i els objectius que
interessen a la societat. Considera els documents com
a font d’informació. Molts d’aquests integren, o passa-
ran a integrar, el patrimoni documental català i consti-
tueixen, o constituiran, la memòria de la nació. Entén
també que molts documents acrediten drets i deures

dels ciutadans, de les entitats i de les administracions
públiques i en aquest sentit tenen un paper rellevant en
les seves relacions. I considera que per a les adminis-
tracions públiques la gestió correcta dels documents és
essencial per a la seguretat jurídica i per a actuar amb
eficàcia, de manera transparent i amb obertura a la par-
ticipació ciutadana.

Els eixos principals de la present Llei són el següents:

a) L’establiment del règim jurídic aplicable als docu-
ments públics i als documents privats.

b) El reconeixement de les actuacions de les diferents
administracions catalanes en matèria d’arxius. Tot i
respectant la competència superior que correspon a
l’Administració de la Generalitat, constitueix un objec-
tiu fonamental del present text legal la incorporació de
les diverses administracions públiques per tal que es
responsabilitzin i col·laborin en les tasques de protecció
i difusió del patrimoni documental.

c) La regulació dels diferents arxius existents a Catalu-
nya, fent especial referència als arxius de les adminis-
tracions públiques.

d) L’establiment d’una normativa bàsica i comuna de
tots els arxius del país.

e) La regulació del dret d’accés als documents inte-
grants del patrimoni documental català.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

L’objecte d’aquesta Llei és impulsar la gestió i garan-
tir la preservació de la documentació de Catalunya, tant
pública com privada i d’acord amb els seus valors, per
posar-la al servei dels interessos generals; establir els
drets i deures dels qui en són titulars i també dels ciu-
tadans en relació a l’esmentada documentació, i regu-
lar el Sistema d’Arxius de Catalunya.

ARTICLE 2. CONCEPTES

Als efectes d’aquesta Llei es considera:

a) Document: els béns definits a l’apartat 1 de l’article
19 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català.

b) Fons documental: el conjunt orgànic de documents
aplegats en un procés natural i que han estat generats o
rebuts per una persona física o jurídica, ja sigui públi-
ca o privada, al llarg de la seva existència i en l’exercici
de les activitats i funcions que li són pròpies.

c) Arxiu: l’organisme o institució des d’on es realitzen
específicament funcions d’organització, tutela, gestió,
descripció, conservació i difusió de documents i fons
documentals. També es considera arxiu el fons o el
conjunt de fons documentals.

d)Sistema de gestió documental: el conjunt d’operaci-
ons i tècniques, integrades en la gestió administrativa
general, basades en l’anàlisi de la producció, tramitació
i valors dels documents, que s’adrecen a la planificació,
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el control, l’ús, la conservació i l’eliminació o transfe-
rència a un arxiu dels documents, amb l’objectiu de
racionalitzar i unificar el seu tractament i aconseguir-ne
una gestió eficaç i rendible.

e) Patrimoni documental: integrat pels documents es-
mentats en els apartats 2, 3 i 4 de l’article 19 de la Llei
del patrimoni cultural català. Ho són també els docu-
ments de les institucions catalanes medievals i de l’an-
tic règim vinculades a la Corona i els de les administra-
cions de caràcter senyorial i jurisdiccional, singular-
ment els documents inclosos en els fons que pels pro-
cessos de desamortització són de propietat pública.

f) Documentació en fase activa: la documentació admi-
nistrativa que una unitat tramita o utilitza habitualment
per a la realització de les seves activitats.

g) Documentació en fase semiactiva: la documentació
administrativa que, un cop conclosa la seva tramitació
ordinària, no és utilitzada de manera habitual per la
unitat que l’ha produïda en el desenvolupament de les
seves activitats. En funció del seu ús, pot ser documen-
tació semiactiva d’ús freqüent o documentació semi-
activa d’ús infreqüent.

h) Documentació històrica: la documentació adminis-
trativa que, un cop conclosa la seva vigència adminis-
trativa immediata, posseeix valors primordialment de
caràcter cultural o d’informació.

ARTICLE 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ

1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei el formen tots els
documents de titularitat pública o privada que integren
o poden integrar el patrimoni documental català, i els
òrgans i arxius que configuren el Sistema d’Arxius de
Catalunya.

2. Els arxius de titularitat estatal, inclosos els integrats
al Sistema d’Arxius de Catalunya, es regeixen per la
legislació estatal.

ARTICLE 4. COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ

1. Totes les administracions públiques estan obligades
a col·laborar en la consecució dels objectius d’aquesta
Llei. Els diferents arxius integrants del Sistema d’Ar-
xius de Catalunya han de programar les seves actuaci-
ons tot considerant la seva pertinença al Sistema.

2. El Departament de Cultura ha de promoure la coor-
dinació dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya
i ha de proporcionar-los la informació necessària per a
facilitar aquesta coordinació.

3. En la mesura de les seves possibilitats, els diferents
arxius s’han de facilitar recíprocament l’ús de mitjans
tècnics, recursos i informació per aconseguir el grau
més elevat d’eficàcia i l’optimització dels recursos pú-
blics.

TÍTOL II

ELS DOCUMENTS

CAPÍTOL 1

ELS DOCUMENTS PÚBLICS

ARTICLE 5. ENUMERACIÓ DELS DOCUMENTS PÚBLICS

1. A efectes d’aquesta Llei són documents públics els
produïts o rebuts en l’exercici de les seves funcions per:

a) El president, el Govern i l’Administració de la Ge-
neralitat.

b) El Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, la
Sindicatura de Comptes i el Consell Consultiu.

c) Les administracions locals.

d) Els òrgans amb seu a Catalunya de l’Administració
general i dels poders de l’Estat.

e) Els òrgans amb seu a Catalunya de la Unió Europea
i d’institucions públiques internacionals.

f) Les entitats de dret públic o privat vinculades o de-
pendents de qualsevol de les administracions públiques.

g) Les empreses i institucions privades concessionàri-
es de serveis públics, en allò que faci referència a
aquestes concessions.

h) Els fedataris i registres públics.

i) Les corporacions privades de dret públic.

j) Les persones i entitats privades que exerceixen fun-
cions públiques, en allò que faci referència a aquestes
funcions.

k) Qualsevol entitat pública o entitat dependent d’una
entitat pública no inclosa en els apartats precedents.

2. Es consideren inclosos a l’enumeració de l’apartat 1
els documents produïts o rebuts per les persones físi-
ques que ocupen càrrecs polítics, sempre que aquests
documents tinguin relació amb les funcions administra-
tives o polítiques pròpies del càrrec.

ARTICLE 6. RESPONSABILITATS DELS TITULARS DE

DOCUMENTS PÚBLICS

1. Totes les administracions i entitats titulars de docu-
ments públics han de disposar d’un sistema de gestió
documental que garanteixi el correcte tractament dels
documents durant la seva utilització administrativa en
les fases activa i semiactiva.

2. Amb independència de les tècniques o suports utilit-
zats, tots els documents públics han de tenir garantides
la seva autenticitat i la integritat dels seus continguts.

3. Un cop acabada la fase activa, els documents públics
s’han de transferir a l’arxiu corresponent. Si es decideix
la seva conservació permanent, d’acord amb el que pre-
veu l’article 8, els documents s’han d’aplegar a l’arxiu
històric corresponent.

4. Les administracions i entitats titulars de documents
públics, i específicament els òrgans responsables de la
seva custòdia, han de fer-hi possible l’accés i lliurar-ne
còpia o certificat a les persones que en cada cas hi tin-
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guin dret. En qualsevol cas, cal garantir la reserva de les
dades que afectin el dret a la privacitat personal i fami-
liar i altres protegides per la llei.

5. Les administracions i entitats titulars de documents
públics han de destinar els recursos necessaris per
aconseguir el tractament dels seus documents en el ni-
vell que la llei exigeix i que els drets dels ciutadans
justifiquen.

6. En cas d’incompliment de les obligacions establer-
tes als apartats 1, 2 i 3, el Departament de Cultura pot
acordar l’ingrés temporal dels documents en un altre
arxiu públic, a costa de l’administració o entitat infrac-
tora.

ARTICLE 7. GESTIÓ DELS DOCUMENTS PÚBLICS

L’organització, l’avaluació, la conservació i l’accessi-
bilitat dels documents públics són responsabilitat direc-
ta dels seus titulars. En cas que les administracions o
entitats titulars de documents públics contractin amb
empreses privades tasques relatives a aquestes funcions
s’han de reservar el disseny del sistema de gestió docu-
mental i la direcció i la supervisió de l’activitat contrac-
tada.

ARTICLE 8. AVALUACIÓ DELS DOCUMENTS PÚBLICS

Un cop expirat el seu període d’utilització administra-
tiva, a tots els documents públics se’ls ha d’aplicar la
normativa d’avaluació, en base a la qual es determina
la seva conservació per raó del seu valor cultural o ju-
rídic o bé la seva eliminació. Cap document públic no
pot ser eliminat sense seguir la normativa i el procedi-
ment establerts reglamentàriament.

ARTICLE 9. TRASPÀS DE FUNCIONS ENTRE ADMINISTRACIONS

I CÀRRECS PÚBLICS

1. En cas de supressió o traspàs d’un ens o organisme
públic, els seus documents s’han d’incorporar a l’arxiu
de l’administració pública que n’assumeixi les funci-
ons. Si no hi ha cap administració que les assumeixi, els
documents s’han d’incorporar a un arxiu de l’adminis-
tració pública de la qual depenia l’organisme suprimit
o traspassat. Si no es dóna cap d’aquestes circumstàn-
cies, els documents han de passar a l’arxiu que determi-
ni el Departament de Cultura.

2. El traspàs parcial de funcions d’un ens o organisme
públic a un altre comporta també el traspàs dels docu-
ments corresponents que tinguin vigència administra-
tiva. El traspàs de documents s’ha de formalitzar mit-
jançant una acta.

3. Els documents produïts o rebuts pels càrrecs polítics
que, en cessar en les seves funcions, no es trobin a l’ar-
xiu corresponent han de ser lliurats al successor en el
càrrec o ingressats a l’arxiu de l’administració o ens
corresponent.

ARTICLE 10. PRIVATITZACIÓ D’ENTITATS PÚBLIQUES

Els organismes públics i els ens que en depenen, que
passin a ser de naturalesa privada o que perdin la seva
dependència pública, han de transferir els seus docu-
ments de conservació permanent a l’arxiu de l’adminis-

tració pública de la qual depenien, o bé al que determini
el Departament de Cultura.

ARTICLE 11. INALIENABILITAT, INEMBARGABILITAT I

IMPRESCRIPTIBILITAT

1. Els documents públics no poden ser alienats ni em-
bargats, i els drets dels seus titulars no prescriuen.

2. Quan els titulars de documents públics tinguin conei-
xement de l’existència de documents propis en posses-
sió de tercers han d’emprendre les mesures legals per
a recuperar-los.

CAPÍTOL 2

ELS DOCUMENTS PRIVATS

ARTICLE 12. RESPONSABILITATS DELS TITULARS DE

DOCUMENTS PRIVATS INTEGRANTS DEL PATRIMONI

DOCUMENTAL

Els titulars de documents privats que formin part del
patrimoni documental tenen, a més de les establertes a
la Llei del patrimoni cultural català, les obligacions
següents:

a) Tenir-los ordenats i inventariats. Una còpia de l’in-
ventari s’ha d’entregar al Departament de Cultura.

b) Conservar-los de manera íntegra i no desmembrar
els fons sense autorització prèvia del Departament de
Cultura.

c) Permetre’n l’accés a les persones que acreditin do-
cumentalment la seva condició d’investigador.

d) Comunicar prèviament al Departament de Cultura
qualsevol canvi en la titularitat o en la possessió dels
documents.

e) No eliminar-los sense autorització prèvia de la Co-
missió Nacional d’Avaluació i Tria de la Documenta-
ció, excepte en els supòsits que per reglament s’esta-
bleixi un altre procediment.

ARTICLE 13. DIPÒSIT DE DOCUMENTS PRIVATS EN ARXIUS

PÚBLICS

1. Els propietaris de documents privats els poden dipo-
sitar en un arxiu públic. Si en l’acord de dipòsit no
consta res en contrari, l’arxiu queda autoritzat a:

a) Tractar arxivísticament els documents, tot seguint els
processos i tècniques habituals del centre.

b) Facilitar la difusió dels documents amb finalitats
culturals.

c) Facilitar l’accés als documents en les condicions
generals aplicables a la documentació pública.

2. Les administracions públiques poden establir siste-
mes de compensació pel tractament arxivístic i dipòsit
de fons documentals privats, especialment si el titular
del fons rescindeix el dipòsit.

3. En cas d’incompliment de les obligacions establer-
tes a l’article 12, el Departament de Cultura pot acor-
dar l’ingrés temporal de documents privats en un arxiu
públic, per tal de garantir la preservació dels seus valors
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i assegurar el compliment de la seva funció social. En
aquests casos l’arxiu pot fer, sense necessitat d’autorit-
zació del titular del fons, les actuacions previstes a
l’apartat 1 del present article.

TÍTOL III

EL SISTEMA D’ARXIUS DE CATALUNYA

CAPÍTOL 1

L’ESTRUCTURA DEL SISTEMA I ELS SEUS ÒRGANS DE

DIRECCIÓ I D’ASSESSORAMENT

ARTICLE 14. DEFINICIÓ I ESTRUCTURA

1. El Sistema d’Arxius de Catalunya és el conjunt d’òr-
gans de l’Administració i d’arxius que, amb normes i
procediments, garanteixen una correcta gestió, conser-
vació, protecció, accessibilitat i difusió de la documen-
tació de Catalunya, d’acord amb els seus valors.

2. Formen part del Sistema d’Arxius de Catalunya:

a) L’òrgan del Departament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya que tingui assignades les funcions pre-
vistes a l’article 15, el Consell Nacional d’Arxius i la
Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de la Documen-
tació.

b) Els arxius descrits a l’article 18.

ARTICLE 15. FUNCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA

1. En relació amb el Sistema d’Arxius de Catalunya, el
Departament de Cultura exerceix les competències se-
güents:

a) Coordinar el Sistema d’Arxius de Catalunya i elabo-
rar la seva normativa.

b) Coordinar i impulsar la Xarxa d’Arxius Comarcals.

c) Dirigir funcionalment els arxius centrals administra-
tius de la Generalitat i impulsar-ne i coordinar-ne les
actuacions.

d) Promoure la formació permanent dels professionals
dels arxius i la informació i documentació especialitza-
des sobre el sector.

e) Impulsar l’acció del Consell Nacional d’Arxius i de
la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de la Docu-
mentació.

f) Establir programes d’actuació arxivística.

g) Inspeccionar el compliment de la normativa sobre
els arxius.

2. En exercici de la competència d’inspecció d’arxius,
corresponen al Departament de Cultura les funcions
següents:

a) La inspecció tècnica dels documents i els arxius de-
pendents de la Generalitat de Catalunya.

b) La inspecció tècnica dels documents i els arxius
ubicats a Catalunya dependents de qualsevol altra ad-
ministració, institució o entitat pública, sens perjudici
de les normes pròpies per les quals pugui regir-se.

c) La inspecció dels arxius privats que apleguen béns
integrants del patrimoni documental.

ARTICLE 16. EL CONSELL NACIONAL D’ARXIUS

1. El Consell Nacional d’Arxius és l’òrgan consultiu de
l’Administració de la Generalitat en matèria d’arxius.
La seva composició s’ha d’establir per reglament, el
qual ha de preveure que els membres del Consell siguin
persones de prestigi de l’àmbit dels arxius, la cultura,
l’Administració i les entitats socials.

2. Són funcions del Consell Nacional d’Arxius:

a) Proposar actuacions i iniciatives en matèria d’arxius.

b) Emetre informe sobre els projectes de disposicions
generals en matèria d’arxius.

c) Emetre informe sobre les normes tècniques bàsiques
a què s’han d’adequar els sistemes de gestió documen-
tal dels arxius que formen part del Sistema d’Arxius de
Catalunya.

d) Emetre informe previ a la incorporació d’un arxiu al
Sistema d’Arxius de Catalunya.

e) Emetre informe previ a la inclusió d’un document en
el patrimoni documental de Catalunya.

f) Emetre informe previ a l’aprovació del Mapa d’Ar-
xius de Catalunya i de les seves variacions.

g) Emetre informe sobre els programes globals d’actu-
ació arxivística.

h) Emetre informe sobre la memòria anual que ha
d’elaborar l’òrgan que té assignades les funcions del
Departament de Cultura en relació amb el Sistema
d’Arxius de Catalunya.

i) Emetre informe sobre les reclamacions dels ciutadans
i de les entitats públiques i privades que considerin
vulnerat el seu dret d’accés als documents.

j) Emetre informe sobre les derogacions singulars de la
normativa sobre accessibilitat als documents, en els
termes establerts a l’apartat 2 de l’article 32.

k) Promoure propostes per a l’estudi dels documents
informàtics, electrònics, magnètics i, en general, dels
llegibles per màquina, a fi de preveure la recuperació de
la informació que contenen.

l) Emetre informe sobre qualsevol assumpte relacionat
amb arxius que el director general competent en aques-
ta matèria sotmeti a la seva consideració.

ARTICLE 17. LA COMISSIÓ NACIONAL D’AVALUACIÓ I TRIA

DE LA DOCUMENTACIÓ

1. La Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de la Do-
cumentació és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic,
adscrit a la direcció general competent en matèria d’ar-
xius. La seva composició s’ha d’establir per reglament.

2. La Comissió exerceix les funcions següents:

a) Elaborar les taules d’avaluació documental, elevar-
les a l’aprovació del conseller de Cultura i controlar-ne
la correcta aplicació.

b) Resoldre les sol·licituds d’avaluació de documents
públics.
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c) Avaluar els documents privats integrants del patrimo-
ni documental que no hagin estat declarats d’interès
nacional ni inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultu-
ral Català i autoritzar-ne l’eliminació, si s’escau.

d) Les que es descriuen a l’apartat 3 de l’article 32 en
relació amb l’accessibilitat dels documents públics.

CAPÍTOL 2

ELS ARXIUS

SECCIÓ 1

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 18. ARXIUS QUE INTEGREN EL SISTEMA D’ARXIUS

DE CATALUNYA

1. El Sistema d’Arxius de Catalunya està integrat pels
arxius següents:

a) L’Arxiu de la Corona d’Aragó.

b) Els arxius de la Generalitat de Catalunya.

c) Els arxius de les diputacions provincials i els dels
municipis de més de 10.000 habitants.

d)L’arxiu històric de protocols de Barcelona.

e)Els arxius històrics provincials.

f) Els arxius diocesans i capitulars de l’Església Catò-
lica.

g) Els que hi siguin integrats d’acord amb el que esta-
bleix l’apartat 2.

2. Per resolució del conseller de Cultura, un cop com-
provat que compleixen els requisits establerts a l’apar-
tat 1 de l’article 19 i amb l’informe previ del Consell
Nacional d’Arxius, es poden integrar al Sistema d’Ar-
xius de Catalunya:

a) Els arxius de municipis de menys de 10.000 habi-
tants i els d’altres entitats públiques o d’entitats depen-
dents de les administracions públiques no previstos a
l’apartat 1.

b) Els arxius d’entitats o persones privades diferents
dels previstos a l’apartat 1.f).

3. Les administracions competents han de fomentar la
incorporació al Sistema dels arxius dels municipis
d’entre 5.000 i 10.000 habitants.

ARTICLE 19. REQUISITS I EFECTES DE LA PERTINENÇA AL

SISTEMA

1. Els arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya han de
complir els requisits tècnics que s’estableixin per regla-
ment i, en especial, els següents:

a) Aplicar el sistema de gestió de la documentació que
correspongui als fons que apleguen, d’acord amb les
normes tècniques bàsiques fixades per l’Administració
de la Generalitat.

b) Disposar del personal suficient, d’acord amb el que
estableix l’article 20.

c) Disposar de les instal·lacions i de l’horari d’obertu-
ra al públic necessaris per a garantir la preservació i
l’accés als fons documentals. L’horari d’obertura al
públic ha de ser d’un mínim de deu hores setmanals.

2. Els arxius integrats al Sistema poden:

a) Accedir, en les condicions que s’estableixin, als ser-
veis previstos a l’apartat 3 de l’article 25.

b) Accedir als ajuts i a les mesures de foment que pu-
gui establir l’Administració de la Generalitat, en els
termes previstos a l’article 54 de la Llei del patrimoni
cultural català.

3. Només els arxius integrats al Sistema poden rebre en
dipòsit documents d’administracions o entitats públi-
ques diferents de la titular de l’arxiu.

ARTICLE 20. EL PERSONAL

1. Els arxius integrants del Sistema d’Arxius de Cata-
lunya han de comptar amb el personal tècnic i qualifi-
cat suficient en nombre per a les necessitats de l’arxiu
i per tal d’assolir els objectius previstos en aquesta Llei.
Per reglament s’han de regular les titulacions, la forma-
ció i les condicions que ha de posseir el personal tècnic
dels arxius.

2. Les persones al servei de l’Administració pública i
adscrites a arxius integrants del Sistema d’Arxius de
Catalunya estan obligades a mantenir la confidencialitat
de les dades excloses de consulta pública de què tin-
guin coneixement per raó de llurs comeses.

ARTICLE 21. COORDINACIÓ EN LA CUSTÒDIA DE

DOCUMENTS

1. Els acords entre dues administracions o entitats pú-
bliques pels quals s’estableixi el dipòsit de la documen-
tació d’una d’elles a un arxiu de l’altra s’han de notifi-
car al Departament de Cultura.

2. Els arxius públics integrats al Sistema han de col·-
laborar en la salvaguarda del patrimoni documental
privat. L’ingrés de documents privats en arxius públics
ha de procurar respectar l’àmbit territorial de cada ar-
xiu.

ARTICLE 22. EL REGISTRE D’ARXIUS

1. El Registre d’Arxius, adscrit al Departament de Cul-
tura, és el repertori dels arxius que formen part del Sis-
tema d’Arxius de Catalunya.

2. La inclusió d’un arxiu al Sistema comporta necessà-
riament la seva inscripció d’ofici al Registre.

ARTICLE 23. EL MAPA D’ARXIUS DE CATALUNYA

1. El Mapa d’Arxius de Catalunya és l’instrument de
planificació i de gestió del Departament de Cultura per
al compliment de les funcions que aquesta Llei li assig-
na en relació amb el Sistema d’Arxius de Catalunya. Té
per objecte establir les prioritats per tal d’assolir els
objectius d’aquesta Llei a tot el territori.

2. Correspon al conseller o consellera de Cultura, amb
l’informe previ del Consell Nacional d’Arxius, aprovar
el Mapa d’Arxius de Catalunya i les seves variacions.

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



31 d’octubre de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 105

20

SECCIÓ 2

ELS ARXIUS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ARTICLE 24. ENUMERACIÓ

Constitueixen els arxius de la Generalitat de Catalunya:

a) L’Arxiu Nacional de Catalunya.

b)L’Arxiu del Parlament de Catalunya, l’Arxiu del Sín-
dic de Greuges, l’Arxiu de la Sindicatura de Comptes
i l’Arxiu del Consell Consultiu.

c) Els arxius centrals administratius dels departaments
de la Generalitat, de les delegacions territorials del
Govern de la Generalitat, de les empreses, entitats i ens
dependents de la Generalitat i de les entitats de dret
públic vinculades a la Generalitat.

d) Els arxius de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

e) Tots aquells que es puguin crear o incorporar en el
desenvolupament d’aquesta Llei.

ARTICLE 25. L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

1. L’Arxiu Nacional de Catalunya té les funcions se-
güents:

a) Rebre la documentació en fase semiactiva d’ús infre-
qüent i de conservació permanent, i la documentació
històrica dels òrgans centrals de l’Administració de la
Generalitat i de les entitats i empreses que en depenen,
preservar-la i tenir-la a disposició de l’Administració i
dels ciutadans.

b) Ingressar, conservar i difondre els fons i documents
privats que pel seu valor testimonial i referencial afec-
tin Catalunya i siguin d’especial rellevància.

2. L’Arxiu Nacional de Catalunya promou les activitats
de difusió del patrimoni documental que custodia, po-
dent establir els acords necessaris amb d’altres institu-
cions per tal de fomentar el seu tractament tècnic i la
seva difusió.

3. L’Arxiu Nacional de Catalunya presta, en les condi-
cions que s’estableixin, als arxius integrats al Sistema
d’Arxius de Catalunya serveis de preservació, restaura-
ció i reprografia.

ARTICLE 26. ELS ARXIUS CENTRALS ADMINISTRATIUS

1. Els arxius centrals administratius apleguen la docu-
mentació en fase semiactiva que utilitza més
freqüentment l’organisme o ens de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya que l’ha generat o rebut.

2. Pertoca a cada un dels arxius centrals administratius
analitzar les necessitats d’organització i de gestió de la
documentació administrativa del departament o ens, i
elaborar, aplicar i mantenir els elements del sistema de
gestió de la documentació administrativa d’acord amb
la normativa tècnica fixada pel Departament de Cultura
i amb les instruccions del/la secretari/a general o òrgan
directiu corresponent.

ARTICLE 27. LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS

1. La Xarxa d’Arxius Comarcals és una estructura bà-
sica del Sistema d’Arxius de Catalunya i s’organitza
com un conjunt d’arxius d’àmbit comarcal. Els arxius

que la integren actuen de manera coordinada per a ga-
rantir el compliment dels objectius d’aquesta Llei en tot
el territori i fer possible l’aplicació dels principis de
provinença i territorialitat en el tractament dels docu-
ments.

2. Hi ha d’haver un arxiu comarcal a cada comarca, que
ha d’estar situat al municipi capital de comarca.

3. La coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals és
competència del Departament de Cultura, el qual, amb
aquest objecte, pot elaborar programes comuns als ar-
xius de la Xarxa, establir directrius sobre la seva exe-
cució i controlar-ne l’aplicació.

4. El Departament de Cultura ha de prestar suport tèc-
nic i organitzatiu a la Xarxa d’Arxius Comarcals.

ARTICLE 28. FUNCIONS DELS ARXIUS COMARCALS

1. En els seus respectius àmbits territorials correspon
als arxius comarcals:

a) Col·laborar amb totes les administracions públiques
per aconseguir els objectius d’aquesta Llei.

b) Coordinar i dirigir els programes específics sobre el
patrimoni documental de la comarca.

c) Oferir serveis especialitzats complementaris i de
suport als altres arxius de la comarca.

d) Ingressar, custodiar i difondre la documentació que
estableix aquesta Llei.

e) Vetllar pel compliment de la normativa d’arxius.

2. Correspon als arxius comarcals rebre la documenta-
ció següent:

a) La documentació en fase semiactiva i històrica dels
òrgans o entitats dependents de l’Administració de la
Generalitat d’àmbit local o comarcal, del consell co-
marcal i, si s’escau, del municipi on l’arxiu té la seu.

b) La documentació històrica dels municipis de fins a
10.000 habitants, llevat dels que tinguin un arxiu pro-
pi integrat en el Sistema d’Arxius de Catalunya.

c) Els protocols notarials de més de cent anys, d’acord
amb la seva normativa.

d) La documentació de l’Administració de Justícia, dels
registres públics i dels serveis perifèrics de l’Estat cor-
responents a la comarca, en els termes que s’acordin.

3. També poden rebre, en les condicions que s’establei-
xin, la documentació següent:

a) Amb caràcter temporal, la documentació en fase
semiactiva i històrica dels ajuntaments de més de
10.000 habitants.

b) La documentació en fase semiactiva dels ajunta-
ments de fins a 10.000 habitants.

c) La documentació d’altres persones físiques o jurídi-
ques d’interès històric o cultural del seu àmbit territo-
rial.

d) Tota aquella altra documentació no ressenyada ante-
riorment que el Departament de Cultura o el consell
comarcal considerin oportú destinar-hi.
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SECCIÓ 3

DELS ARXIUS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

ARTICLE 29. ENTITATS OBLIGADES A DISPOSAR D’ARXIU

Les diputacions provincials i els ajuntaments de muni-
cipis de més de 10.000 habitants han de disposar d’un
arxiu propi que reuneixi les condicions a què fa referèn-
cia l’apartat 1 de l’article 19.

ARTICLE 30. ELS ARXIUS MUNICIPALS

1. Els arxius municipals gestionen els documents en
fase activa i gestionen i conserven els documents en
fase semiactiva i històrica que han estat produïts per
l’activitat política i administrativa de l’administració
municipal, les seves entitats autònomes, les empreses
municipals, els consorcis amb participació majoritària
del municipi i també tota la documentació generada per
organismes finançats majoritàriament amb càrrec als
pressupostos municipals. Poden acollir també, si l’ajun-
tament ho acorda amb el seu titular, documentació d’in-
terès històric o cultural d’altres persones físiques o ju-
rídiques relacionades amb el municipi.

2. Els arxius municipals han de vetllar per la conserva-
ció del patrimoni documental del seu àmbit territorial
i han de potenciar l’organització d’activitats de divul-
gació i de foment de la recerca.

ARTICLE 31. GESTIÓ DELS ARXIUS COMARCALS

La gestió dels arxius comarcals correspon als consells
comarcals. El consell comarcal i l’ajuntament del mu-
nicipi cap de comarca poden acordar la gestió conjun-
ta del centre, mitjançant la subscripció d’un conveni.
En aquest cas, l’arxiu fa les funcions d’arxiu comarcal
i d’arxiu municipal, i l’ajuntament s’ha de fer càrrec de
les despeses derivades de la conservació i gestió dels
fons municipals.

TÍTOL IV

L’ACCÉS ALS DOCUMENTS

ARTICLE 32. ACCESSIBILITAT ALS DOCUMENTS PÚBLICS

1. Amb caràcter general, tots els ciutadans tenen dret a
accedir als documents que formen part de procediments
administratius acabats. L’accés només pot ser denegat
en aplicació de les limitacions establertes en aquesta o
en d’altres lleis. Les denegacions d’accés s’han de fer
per escrit i han de ser motivades.

2. Excepcionalment, amb informe previ del Consell
Nacional d’Arxius, l’Administració de la Generalitat i
les administracions locals poden, respecte dels seus
documents:

a) Denegar l’accés a documents no exclosos de consul-
ta pública per les lleis, si és necessari per a preservar
l’interès general o per a protegir interessos de tercers
més dignes de protecció.

b) Permetre l’accés a documents exclosos de consulta
pública, si no es perjudiquen interessos protegits per la
llei i sempre i quan no es tracti de documents que con-

tinguin dades que puguin afectar la intimitat de les per-
sones.

3. La Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de la Do-
cumentació ha d’establir criteris sobre l’aplicació de la
normativa que regeix l’accessibilitat dels documents
públics. En resoldre les sol·licituds d’avaluació de do-
cuments públics, la Comissió ha de fer constar el règim
aplicable a l’accés als documents que s’hagin de con-
servar.

ARTICLE 33. VIGÈNCIA DE LES EXCLUSIONS DE CONSULTA

1. Amb caràcter general, les exclusions establertes le-
galment a la consulta de documents públics queden
sense efecte als trenta anys de la producció del docu-
ment, llevat que la legislació específica disposi una al-
tra cosa. Si es tracta de documents que contenen dades
personals que puguin afectar la seguretat, l’honor, la
intimitat o la imatge de les persones, com a norma ge-
neral, i llevat que la legislació específica disposi una
altra cosa, poden ser objecte de consulta pública amb el
consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-
cinc anys de la seva mort o, si no se’n coneix la data,
cinquanta anys des de la producció del document.

2. Per reglament es poden establir, respecte a classes
determinades de documents, terminis de vigència dife-
rents als previstos a l’apartat 1.

ARTICLE 34. ACCESSIBILITAT ALS DOCUMENTS PRIVATS

Els investigadors poden accedir als documents privats
integrants del patrimoni documental en els termes es-
tablerts a l’article 12.c), sempre i quan això no afecti el
dret a la intimitat de les persones i no es tracti de docu-
ments exclosos de consulta pública per les lleis.

ARTICLE 35. EXERCICI DEL DRET D’ACCÉS

1. Les administracions públiques i els arxius integrants
del Sistema d’Arxius de Catalunya s’han de dotar dels
recursos i mitjans tècnics necessaris per facilitar als
ciutadans l’exercici de l’accés als documents, sigui
quina en sigui la naturalesa o el suport.

2. En cas que l’exercici del dret d’accés pugui perjudi-
car la correcta conservació dels documents, s’ha de
facilitar al sol·licitant la consulta d’una reproducció.

TÍTOL V

INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 36. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES

1. Constitueixen infracció administrativa les vulneraci-
ons de les prescripcions d’aquesta Llei que es descriuen
en els apartats següents.

2. Són infraccions lleus:

a) L’obstrucció a l’exercici de les funcions de la inspec-
ció d’arxius, ja sigui per la negativa d’accés als arxius
o documents, o per l’obstaculització de les funcions
inspectores.

b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions es-
tablertes als epígrafs a) i c) de l’article 12.
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c) L’incompliment de les obligacions establertes a
l’epígraf b) de l’article 12, quan el valor del bé objec-
te de l’incompliment no superi els 3.000.000 de pesse-
tes.

3. Són infraccions greus:

a) L’incompliment de les obligacions establertes a l’ar-
ticle 7, sempre que no es posi en perill immediat la in-
tegritat dels documents o no es faci impossible la seva
recuperació.

b) L’incompliment de l’obligació establerta a l’epígraf
b) de l’article 12 quan el valor del bé superi els
3.000.000 de pessetes.

c) La destrucció de documentació contravenint l’article
8 o l’epígraf e) de l’article 12 quan el valor del bé no
superi els 10.000.000 de pessetes.

d) La difusió no autoritzada de documents sotmesos a
un període d’exclusió de consulta.

e) La comissió reiterada d’una mateixa infracció lleu.

4. Són infraccions molt greus:

a) L’incompliment de les obligacions establertes a l’ar-
ticle 7, quan es posi en perill immediat la integritat dels
documents o es faci impossible la seva recuperació.

b) La destrucció de documentació contravenint l’article
8 o l’epígraf e) de l’article 12, quan el valor del bé su-
peri els 10.000.000 de pessetes.

c) La comissió reiterada d’una mateixa infracció greu.

5. La fixació dels valors dels documents als efectes pre-
vistos en el present article correspon a la Junta de Qua-
lificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimo-
ni Cultural de Catalunya.

ARTICLE 37. SANCIONS

1. Les infraccions lleus es sancionen en una escala que
comprèn de l’apercebiment fins a la multa de 500.000
pessetes; les greus amb multa de 500.001 a 10.000.000
de pessetes, i les molt greus amb multa de 10.000.001
a 50.000.000 de pessetes.

2. Les quanties establertes a l’apartat 1 s’han d’incre-
mentar, si escau, fins a cobrir el benefici obtingut com
a conseqüència de la infracció.

ARTICLE 38. ÒRGANS COMPETENTS

1. Correspon al director general competent en matèria
d’arxius la incoació dels expedients sancionadors per
les infraccions tipificades en aquesta Llei.

2. Correspon al director general competent en matèria
d’arxius la imposició de sancions fins a 500.000 pesse-
tes; al conseller de Cultura la imposició de sancions des
de 500.001 fins a 10.000.000 de pessetes, i al Govern
de la Generalitat la imposició de sancions de més de
10.000.000 de pessetes.

ARTICLE 39. PRESCRIPCIÓ

Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any d’ha-
ver-se comès, i les greus i molt greus al cap de cinc
anys.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

D’acord amb l’Administració de l’Estat i sens perjudici
del que estableix l’apartat 2 de l’article 3, els arxius
històrics provincials poden fer les funcions següents:

a) Custodiar la documentació en fase semiactiva de
conservació permanent i la documentació històrica de
les delegacions territorials de l’Administració de la
Generalitat.

b) Les pròpies d’arxiu comarcal a la comarca on tenen
la seu.

SEGONA

1. Es modifica l’apartat 2.e) de l’article 19 de la Llei 9/
1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,
al qual es dóna la redacció següent:

«e) Els documents no compresos en els apartats ante-
riors que hi siguin integrats per resolució del conseller
de Cultura, amb l’informe previ del Consell Nacional
d’Arxius, atesos els seus valors històrics o culturals.»

2. Es modifica l’apartat 5.c) de l’article 71 de la Llei del
patrimoni cultural català, al qual es dóna la redacció
següent:

«c) Les actuacions i intervencions sobre béns mobles
d’interès nacional o béns mobles catalogats no aprova-
des pel Departament de Cultura».

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 75 de la Llei del
patrimoni cultural català, al qual es dóna la redacció
següent:

«1. Pertoca als ajuntaments la competència per a san-
cionar les infraccions a què es refereixen els apartats
2.b), 2.c), 3.c) i 4.b) de l’article 71, quant als béns cul-
turals d’interès local, excepte en els municipis de
menys de cinc mil habitants, en què aquesta competèn-
cia pertoca als consells comarcals.»

4. Es modifica la disposició addicional sisena de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural cata-
là, a la qual es dóna la redacció següent:

«Sisena

»S’aplica als arxius i documents privats inclosos en
algun dels supòsits de l’article 19 de la present Llei, a
més del règim que aquesta estableix, el que disposa el
capítol 2 del títol II de la Llei d’arxius i documents de
Catalunya».

TERCERA

Es mantenen vigents els reglaments dictats per l’Admi-
nistració de la Generalitat en les matèries regulades en
aquesta Llei, en tot allò que no s’hi oposin.

QUARTA

La Generalitat ha de transferir als consells comarcals
mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcals
en termes equivalents a les transferències que, en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ja s’efec-
tuen en virtut de les delegacions de competències sobre
arxius acordades en execució del Decret 208/1989, d’1
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d’agost, de delegació de competències en matèria de
cultura a les comarques.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mentre no existirà l’arxiu comarcal en una determina-
da comarca, el Departament de Cultura pot assignar a
un altre arxiu responsabilitats sobre la documentació
d’aquesta comarca.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga la Llei 6/1985, de 26 d’abril, d’arxius, mo-
dificada per Llei 8/1989, de 5 de juny.

DISPOSICIÓ FINAL

S’autoritza el Govern perquè actualitzi per via regla-
mentària els valors establerts a l’article 36 i les quanties
de les multes establertes a l’article 37, de conformitat
amb la variació de l’índex de preus al consum.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Memòria justificativa

2. Estudi econòmic

3. Llista de disposicions afectades i taula de vigències

4. Còpia de l’informe de la Comissió de Govern Local

5. Informe jurídic

6. Certificat sobre el dictamen emès pel Consell Tècnic

7. Vist-i-plau de la secretària general a tota la documen-
tació que forma part de l’expedient.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 18
d’octubre de 2000, d’acord amb l’article 97.1 del Re-
glament del Parlament, ha nomenat la Ponència per a
elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de foment
de la pau i les esmenes presentades, que resta constitu-
ïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sra. Rosa Bruguera i Bellmunt

Grup Parlamentari Socialistes B Ciutadans pel Canvi:

Sr. Joan Surroca i Sens

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Francesc Vendrell i Bayona

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Joan Ridao i Martí

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

Sr. Joan Boada i Masoliver

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

El secretari La presidenta de la Comissió
Joan Ridao i Martí M. Eugènia Cuenca i Valero

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

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 18
d’octubre de 2000, d’acord amb l’article 97.1 del Re-
glament del Parlament, ha nomenat la Ponència per a
elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de modi-
ficació de l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989,
del 14 de desembre, d’organització, procediment i rè-
gim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i les esmenes presentades, que resta consti-
tuïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Marcel Riera i Bou

Grup Parlamentari Socialistes B Ciutadans pel Canvi:

Sra. M. Assumpta Baig i Torras

Grup Parlamentari Popular:

Sra. Dolors Nadal i Aymerich

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sra. Carme Porta i Abad

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

Sr. Rafael Ribó i Massó

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

El secretari La presidenta de la Comissió
Joan Ridao i Martí M. Eugènia Cuenca i Valero
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Proposició de llei sobre els drets d’in-
formació concernent la salut i l’auto-
nomia del pacient, i documentació clí-
nica
Tram. 202-00070/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en con-
sideració, en la sessió núm. 23, tinguda el dia
25.10.2000 (DSPC-P 30).

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: tots els grups parlamentaris (reg. 14342).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.10.2000

D’acord amb els articles 87 i 88 del Reglament, s’acor-
da la tramitació pel procediment d’urgència i la reduc-
ció a la meitat dels terminis.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.10.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.10.2000.

Atès que s’ha declarat la tramitació pel procediment
d’urgència, s’acorda d’obrir un termini de vuit dies per
a presentar esmenes, les quals no podran ésser a la to-
talitat.

Termini: 8 dies hàbils (del 02.11.2000 al 10.11.2000).

Finiment del termini: 13.11.2000, 9:30 hores.

3.10.15. DESIGNACIONS DE SÍNDICS DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Designació de tres síndics de la Sindi-
catura de Comptes
Tram. 282-00001/06

Pròrroga del termini de presentació de
candidats

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió (reg. 14077).

Pròrroga concedida: 24 hores.

Finiment del termini: 24.10.2000; 12 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23 d’octubre de 2000.

Propostes de candidats
Reg. 14037, 14087, 14152

PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 14037)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Huguet i Biosca, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, comunica que la
persona proposada pel G. P. d’ERC, per a ser designa-
da com a síndic de la Sindicatura de Comptes (N. T.
282-00001/06), és el Sr. Jacint Ros Hombravella, del
qual adjuntem un breu currículum.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2000

Josep Huguet i Biosca
Portaveu

PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 14087)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb el
que estableix l’article 143 del Reglament de la Cambra,
comunica que el candidat d’aquest grup perquè sigui
reelegit pel Parlament com a Síndic de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya és el Sr. Jordi Petit i Fontseré.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

3.10.15.
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PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14152)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

Il·ltre Sr. Ferran Termes i Anglès

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveus

3.10.20. ALTRES DESIGNACIONS O ELECCIONS

Designació dels diputats que han de
defensar davant el Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de creació
d’un fons per a l’homogeneïtzació, el
rescat selectiu i la subvenció de peat-
ges
Tram. 271-00008/06

Propostes de candidats
Reg. 14088, 14107, 14238

PROPOSTA DE CANDIDATA PRESENTADA

PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI (REG. 14088)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi comunica a la
Mesa del Parlament que aquest Grup proposa la Sra.
Montserrat Tura perquè sigui designada per la Cambra
per defensar davant el Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de creació d’un fons per a l’homogeneïtza-
ció, el rescat selectiu i la subvenció de peatges.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2000

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA

PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA (REG. 14107)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Huguet i Biosca, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, comunica que el
diputat proposta pel G. P. d’ERC per a ser designat per
a defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de creació d’un fons per a l’homogeneïtzació,
el rescat selectiu i la subvenció de peatges (núm. de tra-
mitació 271-00008/06), és l’I. Sr. Joan Ridao i Martín.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2000

Josep Huguet i Biosca
Portaveu del G. P. d’ERC

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA

PEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 14238)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, us comunica que:

– El diputat designat pel nostre Grup que ha de defen-
sar davant el Congrés dels diputats la Proposició de Llei
de creació d’un fons per a l’homogeneïtzació, el rescat
selectiu i la subvenció de peatges (tram. 271-00008/06),
és l’I. Sr. Lluís Recoder i Miralles.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup Parlamentari

de Convergència i Unió

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’ordenació urbanística del
Pirineu i del Prepirineu i de regulació
de les pistes d’esquí
Tram. 250-00751/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 24.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 12884)

APARTAT 1

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

«1. Desenvolupar el Pla territorial parcial de l’àmbit
geogràfic corresponent a les comarques del Pirineu,
d’acord amb el que estableix la Llei 1/1995, de 16 de
març, per la qual s’aprova el Pla Territorial de Cata-
lunya. Així mateix per tal de pal·liar les mancances de
l’ordenació territorial i urbanística de les comarques
de muntanya, s’elaboraran per cadascuna d’elles unes
normes subsidiàries de planejament que completin i
actualitzin el planejament vigent, i siguin d’aplicació
en aquells casos no coberts pels plans d’ordenació
municipal.»

3.10.20.
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APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«2. Elaborar, per a la seva aprovació definitiva en el
termini de 12 mesos a partir de l’adopció de la present
Proposició, un Pla d’ordenació de les estacions d’es-
quí nòrdic i alpí i d’esports de muntanya a Catalunya,
que tindrà caràcter de Pla territorial sectorial, d’acord
amb l’establert per la Llei 23/1983, de 21 de novembre,
de Política Territorial»

Proposició no de llei sobre els siste-
mes de protecció lateral a les carrete-
res
Tram. 250-00753/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13230)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar i a realitzar les actuacions neces-
sàries per substituir progressivament, quan es realitzin
obres de millores o reparacions, els suports dels guar-
dacantons existents en la xarxa viària de Catalunya i
a procedir, quan es tracti de noves instal·lacions, a po-
sar suports en forma de «C» amb cantons rodons per-
què no prestin riscos pels motoristes i a instar al Go-
vern central a que actuï en conseqüència de la matei-
xa manera en el que fa referència a la xarxa viària de
la seva competència.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de reaprofitament dels
equips informàtics en desús dels de-
partaments de la Generalitat
Tram. 250-00754/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC del
19.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 12891)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«... a nens i altres persones sense... »

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13670)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Convergència i Unió

«... nens sense recursos de Catalunya i d’arreu del món
en l’àmbit de la informàtica...»

Proposició no de llei sobre el traçat de
la nova carretera entre Flaçà i Sant
Jordi Desvalls (Gironès), del pont so-
bre el riu Ter i d’un estudi de viabilitat
per a suprimir el pas a nivell de Flaçà
Tram. 250-00758/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13495)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al MIFO la resposta al Conveni
proposat per a la supressió dels passos a nivell que hi
ha a la xarxa de carreteres de la Generalitat per tal de
procedir a la redacció dels projectes i execució de les
obres corresponents.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la canalit-
zació de la riera de Sant Vicenç de
Castellet (Bages)
Tram. 250-00760/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13245)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a enllestir els estudis hidrològics de la riera de Sant
Vicenç de Castellet i a executar les actuacions especí-
fiques que fruit dels esmentats estudis correspongui
efectuar a la riera.»

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
de les autopistes en els trams utilitzats
com a vies alternatives en situacions
excepcionals
Tram. 250-00763/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13229)

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

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

1. Incloure en els plecs de clàusules particulars de les
futures adjudicacions de concessions d’autopistes i, en
el seu cas negociar amb les actuals concessions, que en
situacions d’obstaculització d’una via ràpida o d’un
important flux de trànsit, es procedeixi a l’aixecament
de les barreres de peatge de les autopistes alternatives
-i per tant a la seva gratuïtat-, durant el temps en què
l’esmentada via romangui tallada.

2. Fer les gestions necessàries davant el Govern de
l’Estat per a l’aplicació de les mateixes mesures en els
trams de les autopistes de peatge de la seva titularitat
i que travessin el territori català»

Proposició no de llei sobre el foment
de l’escola pública a Gavà (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-00774/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC del
19.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13494)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a :

1. Vetllar per la qualitat de les escoles públiques de
Gavà, dotant-les dels recursos adients.

2. Garantir en la planificació de l’oferta educativa al
municipi de Gavà la plena escolarització de tots els
alumnes, d’acord amb l’evolució de la demanda i amb
els nivells de qualitat adequats, respectant el dret de les
famílies a l’ elecció del tipus d’ensenyament que desit-
gen per als seus fills.

3. Efectuar un seguiment específic, en col·laboració
amb l’Ajuntament de Gavà, dels alumnes amb necessi-
tats educatives especials i de col·lectius amb risc de no
acreditar l’ESO.

4. Oferir places suficients de plans de transició al tre-
ball i de garantia social, en col·laboració amb l’Ajun-
tament de Gavà i les empreses de la zona, per als alum-
nes que no acrediten l’ESO.

5. Dotar amb els recursos suficients els centres públics
d’educació secundària de Gavà per a l’atenció a la
diversitat.»

Proposició no de llei sobre la carrete-
ra C-1411 al seu pas per Sant Fruitós
de Bages
Tram. 250-00776/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13493)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar una reordenació d’accessos de la carretera
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C-1411 (C-16 c) al seu pas pel polígon industrial de
Sant Fruitós de Bages per tal de facilitar l’encamina-
ment dels vehicles, així com analitzar la possibilitat de
la construcció d’una passarel·la de vianants.»

Proposició no de llei sobre la cobertu-
ra dels serveis de telefonia mòbil, es-
pecialment als municipis que última-
ment s’han vist afectats per catàstro-
fes naturals
Tram. 250-00777/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 12892)

PARÀGRAF PRIMER

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«... d’aquestes amb cobertura a tot el terme munici-
pal.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13227)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a :

Reforçar les gestions necessàries ...»

Proposició no de llei sobre el dret a
l’autodeterminació dels pobles indíge-
nes i el suport a la nació maputxe
Tram. 250-00786/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CUEAE, del 5 d’octubre
de 2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13.222)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya, compromès en l’impuls
de polítiques que apuntin cap a un desenvolupament
econòmic i social sostenible, respectuós amb els valors
ambientals que són patrimoni de tots, en coherència
amb aquests objectius i exercint el dret a expressar la
solidaritat amb altres pobles:

1. Reafirma el principi del dret a l’autodeterminació
dels pobles indígenes i expressa el seu suport a totes les
comunitats indígenes que són objecte de l’explotació
del seu territori i d’agressions contra la seva identitat
i es solidaritza amb les mobilitzacions pacífiques per la
supervivència i la dignitat.

2. Insta el Consell Executiu a què, en el marc de la po-
lítica d’ajudes i subvencions per a la cooperació inter-
nacional, presti una atenció especial a aquells projec-
tes de desenvolupament que tinguin per objectiu el fi-
nançament d’iniciatives de cooperació amb els pobles
indígenes.»

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la carretera comarcal C-246 al
seu pas pel municipi de Sant Pere de
Ribes (Garraf)
Tram. 250-00794/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13492)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que en un termini de tres mesos arbitri les mesures de
reforma de les tercianes d’accés als vials laterals cor-
responents a les rotondes construïdes a la C-246 a, al
seu pas per Sant Pere de Ribes, a que repari la senya-
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lització malmesa i que insti l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes a que faci l’enllumenat públic que ha de
construir segons el conveni vigent.»

Proposició no de llei sobre la renova-
ció de la xarxa d’aigua potable de
Vilallonga del Camp (Tarragonès)
Tram. 250-00800/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13217)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a col·laborar amb l’Ajuntament de Vilallonga
del Camp (Tarragonès) per trobar el mecanisme de fi-
nançament necessari per a la renovació de la xarxa
d’aigua potable del municipi.»

Proposició no de llei sobre la nova car-
retera de Solsona a Guissona
Tram. 250-00802/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13667)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar la millora de la carretera LV-3113
entre Solsona i Guissona iniciant els tràmits adminis-
tratius i de redacció de l’estudi informatiu per la cons-
trucció del darrer tram Biosca - Guissona.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un nou pla de rieres del Maresme
Tram. 250-00803/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13491)

APARTAT 1

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

«1. Trametre a la Mesa del Parlament l’informe elabo-
rat per l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la situació
del Pla de prevenció de les avingudes del Maresme.»

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

«2. Continuar executant el programa permanent d’ac-
tuació i manteniment de les lleres de les rieres i els tor-
rents de la comarca.»

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera C-147 al seu pas pel
Doll, entre Camarasa i el congost de
Terradets
Tram. 250-00810/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13665)

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

« El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Continuar amb l’execució de les obres de reforçament
del ferm i millores que calguin sobre la carretera C-13 (
antiga C-147 ) entre Camarasa i Terradets.
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2. Continuar el condicionament de la carretera C-12 (
antiga L-904) entre Balaguer i Terradets que constitu-
eix un itinerari alternatiu a la carretera C-13.»

Proposició no de llei sobre sectes,
grups i associacions de caràcter des-
tructiu
Tram. 250-00814/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 19.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 12893)

APARTAT 2

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió i d’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«2. Seguir articulant mesures de suport a les entitats
que es dediquen a la realització de programes de recu-
peració personal i rehabilitació social de qui desitgi fi-
nalitzar la seva vinculació amb el món de les «sectes»
o activitats de prevenció, assessorament i informació,
atorgant-les determinades prioritats per a l’obtenció
de les corresponents subvencions, així com a les famí-
lies de les persones afectades. Les esmentades mesures
s’articularan a partir de la previsió d’una partida especí-
fica en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a 2001 i per als exercicis successius.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un nou projecte de traçat de l’enllaç
de la carretera N-340 amb l’autovia del
Llobregat al seu pas per Pallejà (Baix
Llobregat)
Tram. 250-00827/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13210)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a sol·licitar al govern de l’Estat l’elaboració urgent
d’una modificació del projecte de la variant de
Cervelló en el seu últim tram al seu pas per Pallejà de
manera que es redueixi al mínim possible el seu impac-
te mediambiental.»

Proposició no de llei sobre l’arribada
del senyal per a l’ús de telefonia mòbil
a tot Catalunya i concretament a la
zona de la Conca de Barberà
Tram. 250-00829/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13209)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a continuar les gestions oportunes per tal de garantir
fórmules de col·laboració amb les concessionàries de
telefonia mòbil perquè el senyal arribi a tots els indrets
de Catalunya, i concretament a la zona de la Conca de
Barberà.»

Proposició no de llei sobre la situació
de les llengües catalana i castellana a
Catalunya
Tram. 250-00833/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC del
19.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13489)

APARTAT 2

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

«Constata que la llengua catalana encara és lluny de
tenir la presència que li correspon com a llengua prò-
pia del país en els diferents àmbits de la societat cata-
lana, tant els públics com els privats.»

APARTAT 4

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

De tot el text de l’apartat
3.10.25.
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APARTAT 5

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«... i públic com en el privat de la societat catalana. En
aquest sentit, insta al Govern i a la resta de les institu-
cions catalanes a donar continuïtat a la política de
suport a la llengua catalana amb la màxima coordina-
ció i amb l’ aportació dels recursos necessaris.»

APARTAT 6

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

«Posa de manifest el dèficit de l’ús de les llengües no
estatals, i en concret de la llengua catalana, en el si de
les diverses institucions europees i insta el Govern a
dur a terme les gestions necessàries per tal d’incloure
la llengua catalana entre les llengües oficials de la
Unió Europea en el marc de les reformes que compor-
tarà la seva ampliació als països de l’Est.»

APARTAT 7

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

De tot el text de l’apartat.

Proposició no de llei sobre la situació
de les estacions de Renfe que no es-
tan gestionades pel Servei de Rodalia,
per la Unitat de Negoci d’Estacions
Comercials o per la xarxa d’Alta Velo-
citat
Tram. 250-00839/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13206)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a adreçar-se a l’empresa RENFE com a propietària i
responsable de les estacions ferroviàries que a Catalu-
nya no es troben sota la gestió del servei de Rodalies,

la Unitat de Negoci d’Estacions Comercials o la Xar-
xa d’Alta Velocitat, i al Ministerio de Fomento perquè,
de comú acord, les inventariïn, coneguin el seu estat de
manteniment i, d’aquesta manera, més endavant, els
municipis on les estacions es troben puguin decidir si
els convé de donar-los uns altres usos d’interès pú-
blic.»

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de la línia elèctrica que travessa
el municipi de l’Ametlla del Vallès
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00843/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 5.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 12895)

1
ESMENA NÚM. 1

De modificació

G. P. de Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«...Executiu a:

1. Elaborar un estudi dels municipis de Catalunya, els
termes municipals dels quals es trobin afectats per xar-
xes de cablejat elèctric que passin sobre edificis i vials
o amb torres elèctriques alçades sobre zones habitades
per tal de poder procedir al seu soterrament.

2. Elaborar i aprovar un Pla de soterrament de les xar-
xes elèctriques adequat a les conclusions de l’esmen-
tat estudi.

3. Presentar al Parlament de Catalunya el Pla de soter-
rament de les xarxes elèctriques en el termini de tres
mesos de la seva aprovació.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13203)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a requerir a l’empresa Estabanell i Pahisa
Energia, SA a efectuar un estudi tècnic-econòmic per
tal de valorar la viabilitat del soterrament de la xarxa
elèctrica que travessa el municipi de l’Ametlla del
Vallès.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la delimita-
ció del domini públic hidràulic per a la
prevenció dels riscos d’inundació
Tram. 250-00847/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13489)

PARÀGRAF PRIMER

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

«Elaborar, en col·laboració amb experts i especialistes,
un mapa de riscos hidrogeomorfològics i de zones
inundables de tot Catalunya, sobre els quals s’execu-
taran estudis de detall.»

PARÀGRAF SEGON

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

de supressió del paràgraf segon

PARÀGRAF TERCER

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

«Presentar l’any 2001 un pla de delimitació del domini
públic hidràulic de tot Catalunya, fixant els mecanis-
mes de col·laboració necessaris amb la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre per actuar també en la part
Catalana d’aquesta darrera conca.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13487)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar els estudis escaients per analitzar
la viabilitat tècnica de la planificació d’un nou enllaç
de l’autopista A-19 al municipi de Mataró, amb la car-
retera de Mata (PK. 30,6) per als moviments amb ori-
gen/destinació Barcelona.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13664)

PARÀGRAF PRIMER

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

De supressió del paràgraf primer

PARÀGRAF SEGON

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

«Presentar dins de l’any 2001 un pla de construcció de
depuradores per a usos industrials i que la canalitza-
ció dels seus fangs es derivi exclusivament cap a abo-

3.10.25.
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cadors de residus perillosos o cap a altres sistemes de
reutilització industrial.»

PARÀGRAF TERCER

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

«Intensificar els controls analítics d’aquells paràme-
tres amb més alt component de risc dins les instal·-
lacions de sanejament, fent especial incís en aquells
compostos que poden esdevenir tòxics.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13194)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar amb la planificació integral de
totes les infraestructures viàries de la comarca de la
Garrotxa per modernitzar-les i sortir del seu aïllament
secular i tradicional.

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

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de salut a les presons per als
anys 2000-2004
Tram. 250-00867/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 19.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13486)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

- Potenciar les actuacions del Pla de Salut de Catalu-
nya 1999-2001, aprovat pel Govern el 15 de juny de
1999, com a instrument indicatiu i marc de referència
per a totes les actuacions públiques en l’àmbit del la
salut a Catalunya, d’acord amb la Llei 15/1990, de 9
de juliol de 1990, d’Ordenació Sanitària de Catalunya,
i en concret les previstes per a l’àmbit penitenciari on
es recullen els objectius operacionals sobre consum de
drogues no institucionalitzades, infecció per l’HIV,
malalties susceptibles de ser previngudes mitjançant
vacunacions, tuberculosi i problemes de salut mental.

- Executar la reordenació de les actuals infermeries
psiquiàtriques dels centres penitenciaris en unitats po-
livalents de salut mental, tenint en compte la propera
construcció de la Unitat Psiquiàtrica Penitenciària.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 19.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13485)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a poten-
ciar el treball productiu dels interns i de les internes
dels centres penitenciaris de Catalunya mitjançant el
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció i, en concret, a
continuar les actuacions que es duen a terme en aquest
àmbit, per tal d’ incrementar les ofertes de treball pro-
ductiu i les remuneracions dels interns i de les internes,
per tal que en un període de tres anys se’ls pugui
retribuir amb una quantitat equivalent al 80% del sa-
lari mínim interprofessional.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el dret a
l’autodeterminació dels pobles indíge-
nes i el suport a la nació maputxe
Tram. 250-00876/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CUEAE, del 5 d’octubre
de 2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13222)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya, compromès en l’impuls
de polítiques que apuntin cap a un desenvolupament
econòmic i social sostenible, respectuós amb els valors
ambientals que són patrimoni de tots, en coherència
amb aquests objectius i exercint el dret a expressar la
solidaritat amb altres pobles:

1. Reafirma el principi del dret a l’autodeterminació
dels pobles indígenes i expressa el seu suport a totes les
comunitats indígenes que són objecte de l’explotació
del seu territori i d’agressions contra la seva identitat
i es solidaritza amb les mobilitzacions pacífiques per la
supervivència i la dignitat.

2. Insta el Consell Executiu a què, en el marc de la
política d’ajudes i subvencions per a la cooperació
internacional, presti una atenció especial a aquells
projectes de desenvolupament que tinguin per objectiu
el finançament d’iniciatives de cooperació amb els
pobles indígenes.»

Proposició no de llei sobre la finalit-
zació de les obres de la carretera de
Guissona (Segarra) a Solsona (Sol-
sonès)
Tram. 250-00877/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13663)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar la millora de la carretera LV-3113
entre Solsona i Guissona iniciant els tràmits adminis-

tratius i de redacció de l’estudi informatiu per la cons-
trucció del darrer tram Biosca - Guissona.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una carretera de connexió
entre Cunit i l’Arboç (Baix Penedès)
Tram. 250-00883/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13483)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat de Catalunya a estudiar la
connectivitat entre el corredor litoral i el de l’interior,
a les comarques del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès
per tal de determinar la necessitat de noves vies.»

Proposició no de llei sobre la millora
de la seguretat vial a la variant del
Vendrell de la carretera C-51 (Baix Pe-
nedès)
Tram. 250-00884/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13484)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar la cruïlla, accés nord al Vendrell de la vari-
ant de la C-51 antiga C-246, i buscar solucions ade-
quades a la nova problemàtica.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el parc
mòbil de bombers de les comarques
nord-orientals
Tram. 250-00886/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 19.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13187)

APARTAT 2

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a prosseguir amb el programa endegat i executat du-
rant els darrers dos anys de modernització dels recur-
sos materials del parc mòbil de bombers de les comar-
ques de Girona, especialment pel que fa a l’increment
del nombre de camions d’extinció, en el marc de la re-
novació de la flota del parc mòbil de bombers de Ca-
talunya.»

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un nou Pla de protecció contra les
avingudes a la comarca del Maresme
Tram. 250-00890/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13482)

APARTAT 1

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

«1. Trametre a la Mesa del Parlament l’informe elabo-
rat per l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la situació
del Pla de prevenció de les avingudes del Maresme.»

APARTAT 2

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

De supressió de l’apartat 2.

APARTAT 3

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

«2. Valorar l’aplicabilitat de les recomanacions de pro-
grames europeus com el RIVERMED en els processos
d’ampliació i revisió del Pla contra les avingudes del
Maresme.»

Proposició no de llei sobre la neteja de
les rieres a la comarca del Maresme
Tram. 250-00892/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13496)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar executant el programa permanent d’actuació i man-
teniment de les lleres de les rieres i els torrents de la
comarca del Maresme.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de les xarxes viària i ferro-
viària a la comarca del Maresme
Tram. 250-00893/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13481)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme, conjuntament amb l’Autoritat del Transport
Metropolità i amb la col·laboració del Consell Comar-
cal del Maresme, un estudi de les comunicacions vià-
ries i ferroviàries d’aquesta comarca, d’acord amb els
treballs del Pla Director d’Infraestructures 2001-
2010.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una rotonda i un pas de via-
nants subterrani a Palafolls (Maresme)
Tram. 250-00894/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13660)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme un estudi de la capacitat i la seguretat
viària de la cruïlla entre la carretera B-682 i la BV-
6002 al terme de Palafolls (Maresme), per tal de conèi-
xer la conveniència de construir-hi un giratori, un pas
subterrani o una altra solució més adequada.»

Proposició no de llei sobre el desblo-
catge del projecte de construcció de la
segona fase del passeig marítim de
Malgrat de Mar (Maresme)
Tram. 250-00895/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13772)

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

« El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar realitzant les gestions...»

Proposició no de llei sobre la percep-
ció d’honoraris en l’assistència jurídi-
ca gratuïta
Tram. 250-00903/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 19.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 12905)

APARTAT 2

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

«2. Establir els recursos necessaris en l’exercici pres-
supostari corresponent a l’any 2001 per tal que els
Col·legis d’Advocats...»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (IC-V)
 (REG. 13573)

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-
V)

«3. Incrementar els recursos econòmics, i facilitar i
millorar l’accés a la justícia gratuïta.»

3.10.25.
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13659)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a facilitar, incrementar els recursos econò-
mics, i millorar els mecanismes d’accés a la justícia
gratuïta.»

Proposició no de llei sobre l’accés de
les persones amb mobilitat reduïda a
l’estació de metro d’Urquinaona, de
Barcelona
Tram. 250-00906/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13658)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
i al Govern Central a incloure en el proper Conveni
d’Infraestructures del Transport, per al període 2001-
2004, les següents actuacions:

1. Les infraestructures i superestructures, no licitades
encara, del metro-lleuger Trinitat Nova - Ciutat Meridi-
ana - Can Cuiàs.

2. L’acabament de la ventilació dels túnels i estacions
de les línies i V del Metro de Barcelona.

3. Dins del programa d’adaptació d’estacions a perso-
nes amb mobilitat reduïda, la inclusió de l’estació
d’Urquinaona.»

Proposició no de llei sobre la millora
de les infraestructures de les línies I, III
i V del metro de Barcelona
Tram. 250-00907/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13657)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
i al Govern Central a incloure en el proper Conveni
d’Infraestructures del Transport, per al període 2001-
2004, les següents actuacions:

1. Les infraestructures i superestructures, no licitades
encara, del metro-lleuger Trinitat Nova - Ciutat Meri-
diana - Can Cuiàs.

2. L’acabament de la ventilació dels túnels i estacions
de les línies I i V del Metro de Barcelona.

3. Dins del programa d’adaptació d’estacions a perso-
nes amb mobilitat reduïda, la inclusió de l’estació
d’Urquinaona.»

Proposició no de llei sobre les obres
de condicionament de la variant de la
carretera N-260-Nacional II, a Borrassà
i Ordis (Alt Empordà)
Tram. 250-00909/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13479)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme, dins del marc del conveni amb la Dipu-
tació de Girona, les obres de la variant de la carrete-
ra GI-V-5128 per Borrassà i Ordis, entre la N-260 i la
N-II»
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Proposició no de llei sobre les obres
de la variant oest de Camprodon (Ri-
pollès)
Tram. 250-00910/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13480)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme, dins del marc del conveni amb la Dipu-
tació de Girona, els estudis necessaris per tal de pos-
teriorment realitzar la variant Oest de Camprodon (Ri-
pollès).»

Proposició no de llei sobre les infraes-
tructures de l’anomenat metro lleuger,
entre la Trinitat Nova, la Torre del
Baró, Vallbona, la Ciutat Meridiana i
Can Cuiàs, a Barcelona
Tram. 250-00911/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13656)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
i al Govern Central a incloure en el proper Conveni
d’Infraestructures del Transport, per al període 2001-
2004, les següents actuacions:

1. Les infraestructures i superestructures, no licitades
encara, del metro-lleuger Trinitat Nova - Ciutat Meri-
diana - Can Cuiàs.

2. L’acabament de la ventilació dels túnels i estacions
de les línies I i V del Metro de Barcelona.

3. Dins del programa d’adaptació d’estacions a perso-
nes amb mobilitat reduïda, la inclusió de l’estació
d’Urquinaona.»

Proposició no de llei sobre les obres
de la variant de la carretera C-240, a
Reus (Baix Camp)
Tram. 250-00912/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13478)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que confirmi la programació prevista de les obres de
construcció de la variant de la carretera C-240 a la
població de Reus (Baix Camp) que tenen una dotació
pressupostària de 3.100 MPTA»

Proposició no de llei sobre les obres
de millora de la carretera T-3450, entre
Camarles (Baix Ebre) i l’illa de Buda, a
Sant Jaume d’Enveja (Montsià)
Tram. 250-00913/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13477)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a continuar preveient i executant les obres de millora
de la carretera T-340, entre Camarles i l’Illa de Buda,
situada a la comarca del Baix Ebre»
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Proposició no de llei sobre les obres
de millora de la carretera N-152 (C-17)
entre la Garriga i Tagamanent (Vallès
Oriental)
Tram. 250-00914/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13476)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a què confirmi la programació prevista d’execució de
les obres de millora de la carretera N-152 (C-17) en el
tram de La Garriga-Tagamanent (Vallès Oriental), que
tenen una dotació pressupostària de 845 MPTA, de
manera que les obres s’iniciïn l’any vinent.»

Proposició no de llei sobre les obres
de la carretera entre Biosca (Segarra)
i Hostalnou, de Llobera (Solsonès)
Tram. 250-00915/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 24.10.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 13655)

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

«..., dotant d’una partida aproximada de 860 milions de
pessetes.»

Proposició no de llei sobre ajuts eco-
nòmics als pescadors en atur biològic
Tram. 250-01031/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 13793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Jaume Oliveras i
Maristany, Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document / proposta: Proposició no de llei sobre ajuts
econòmics als pescadors en atur biològic

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell de Ministres de la Unió Europea va aprovar,
el 7 de desembre de 1999, el Reglament 2792/1999, pel
qual es defineixen les modalitats i condicions de les
intervencions amb finalitat estructural en el sector de la
pesca dels ajuts estructurals del programa IFOP per al
període 2000-2006. En el seu article 16, sota l’epígraf
de paralització temporal de les activitats i altres com-
pensacions financeres, assenyala la possibilitat que els
Estats membres i les institucions que n’exerceixin les
competències, puguin concedir indemnitzacions als
pescadors i propietaris de bucs com a conseqüència
d’una paralització temporal i remarca que si és resultat
de causes biològiques, el període màxim de concessió
de les indemnitzacions serà de dos mesos anuals o sis
mesos en total per tot el període 2000-2006.

A diferència del primer programa IFOP 1994-1999, el
nou programa planteja la igualtat dels percentatges
d’ajut entre les regions objectiu 1 i les regions fora de
l’objectivitat, la qual cosa comportarà que, si la dotació
financera fins al 1999 va ser de 26,491 MEUROS
(4.423 MPTA), la prevista per al període 2000-2006
arriba a 48,828 MEUROS (8.124 MPTA).

Això pot ajudar a resoldre greuges existents en el sec-
tor pesquer de l’Estat pel que fa a la diferència de trac-
te, fins a la data, a la flota de les diferents Comunitats
Autònomes. Malgrat tot, la Proposta de programa
d’ajuts estructurals al sector de la pesca, IFOP 2000-
2006, per a Catalunya, aprovada per Acord del Govern
de la Generalitat de data 31 d’agost de 2000, pot man-
tenir algun d’aquests greuges, en no preveure ajuts eco-
nòmics directes als pescadors afectats pels aturs per
veda biològica i tan sols mantenir els ajuts als propie-
taris de bucs, sense acollir-se plenament al que possi-
bilita l’article 16 de Reglament del Consell de la Unió
i, per tant, actuant de manera distinta a d’altres Comu-
nitats Autònomes que sí que s’hi acullen plenament,
com ara Andalusia. De no donar-se ajuts als pescadors,
especialment en l’art d’encerclament o cèrcol, els tre-
balladors, donat el caràcter dels seus contractes fixos
discontinus, patiran els següents efectes negatius:
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– les prestacions per desocupació que perceben durant
la veda biològica es redueixen, el tercer any, al 60% de
la base de cotització, com ja ha succeït;

– el fet de generar períodes d’inactivitat inferiors a 4
mesos comporta, necessàriament, l’esgotament de les
prestacions per desocupació en les properes vedes;

– si durant el període d’activitat es produeix una para-
lització d’aquesta activitat per avaria de motor o qual-
sevol altra causa major, els pescadors no poden acollir-
se a les prestacions d’atur, com no sigui a consta de no
cobrar-ne durant la propera veda;

– per als treballadors, els períodes de desocupació sig-
nifiquen una minva en les seves bases de cotització, ja
que l’INEM (Instituto Social de la Marina), cotitza per
les bases mínimes durant aquests períodes;

– en el cas dels pescadors que no han generat dret a la
desocupació i perceben el subsidi durant aquest perío-
de, poden caure malalts i no tenir dret a prestació per
I.T., estant en una situació no assimilada a l’alta, si
enllà dels 60 dies de paralització de la flota per veda
biològica.

Resulta evident i just, doncs, que els pescadors o mari-
ners necessiten ajuts econòmics directes que represen-
tin el salari garantit equivalent a les bases fixes de co-
tització, tal i com succeeix en d’altres Comunitats Au-
tònomes i com possibilita el Reglament del Consell de
la Unió.

És per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, d’acord amb el Reglament 2792/1999 del
Consell de la Unió Europea, pel qual es defineixen les
modalitats i condicions de les intervencions amb fina-
litat estructural en el sector de la pesca per al període
2000-2006, a incloure en la Proposta de programa
d’ajuts estructurals al sector de la pesca, IFOP 2000-
2006, per a Catalunya, aprovada pel Govern de la Ge-
neralitat en data 31 d’agost de 2000, ajuts econòmics
directes als pescadors i mariners que representin el sa-
lari garantit equivalent a les bases fixes de cotització,
pel que fa a les aturades per veda biològica.»

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000

Josep Bargalló Valls, Jaume Oliveras i Maristany, Josep
Huguet i Biosca, Portaveu

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció universitària
Tram. 250-01032/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 13794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Josep Huguet i
Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya

Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
planificació universitària

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En aquest començament de curs 2000-2001, tant alts
càrrecs del Departament d’Universitats, Recerca i So-
cietat de la Informació com representants qualificats de
les universitats catalanes, han fet notar, ni que sigui des
de perspectives prou distintes, la necessitat de renovar
i sistematitzar els criteris de planificació universitària,
a banda d’insistir, pel que fa als representants universi-
taris, en la urgent necessitat d’establir un model objec-
tiu de finançament.

El cert és que Catalunya no compta amb un mapa univer-
sitari establert de manera oficial. Aquesta mancança ha
generat un creixement desordenat de les titulacions uni-
versitàries que, en l’actualitat, no respon a la demanda
existent i comporta una notable ineficiència en la despe-
sa dels recursos humans, econòmics i materials.

L’absència d’un mapa de la programació universitària
a Catalunya, juntament amb la falta de criteris objectius
i transparents de finançament de les universitats públi-
ques, ens situa en un escenari que es no pot considerar
estable, i menys si tenim present que sovint els respon-
sables universitaris es valen d’arguments de pressió
relacionats amb la programació per intentar resoldre
problemes de gestió immediats derivats de les mancan-
ces de finançament.

És per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar davant de la Cambra, abans de fi-
nalitzar l’any 2001 i després del necessari procés de
consultes i debat amb la comunitat universitària, espe-
cialment pel que fa amb el Consell Interuniversitari de
Catalunya, la Programació Universitària 2002-2010,
que contingui, a més de l’estricta programació d’estu-
dis, el Mapa Universitari de Catalunya, un sistema ob-
jectiu i transparent de finançament i les línies bàsiques
de recerca universitària.»

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca
Portaveu
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Proposició no de llei sobre la tutela
administrativa que exerceix la Comis-
sió Executiva de la Comissió Intermi-
nisterial de Retribucions sobre els
ports catalans
Tram. 250-01033/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 13797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carles Bonet i Revés, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya

Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
tutela administrativa que exerceix la CECIR sobre els
ports catalans

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 62/97 de Ports de l’Estat estableix l’autonomia
de gestió funcional i de gestió dels Ports de l’Estat, tot
fruint de personalitat jurídica i patrimoni propis, així
com la plena capacitat d’obrar i d’ajustar l’activitat dels
seus serveis a criteris empresarials.

Any rera any, però, la CECIR (Comisión Ejecutiva de
la Comisión Interministerial de Retribuciones) aplica el
control administratiu que sobre els ports li atorga la Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat de manera
uniformitzadora i restrictiva, amb uns criteris que no es
corresponen amb l’esperit d’autonomia i de gestió
empresarial de la Llei de Ports, ni tampoc tenen en
compte l’autofinançament dels ports ni els augments de
productivitat que s’han produït en els darrers anys.

Així, la CECIR retarda o paralitza sistemàticament els
convenis firmats en cadascuna de les Autoritats Portu-
àries, tot provocant situacions de tensió, conflictivitat i
desànim en els treballadors, i obstaculitzant la pròpia
dinàmica de l’activitat portuària.

Per tot això, presentem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que estableixi negociacions amb el govern de l’Estat
per tal que les funcions encomanades al CECIR s’ade-
qüin a l’esperit d’autonomia de gestió que segons la
Llei de Ports gaudeixen tots els ports de l’Ens Públic
Ports de l’Estat i en particular els ports catalans.»

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2000

Carles Bonet i Revés Josep Bargalló Valls

Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la protecció
de la zona IBA del delta del Llobregat
Tram. 250-01034/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 13802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

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 la
protecció de la zona IBA del Delta del Llobregat

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El delta del Llobregat és un territori pla i en forma de
ventall, amb un arc de circumferència d’uns vint-i-tres
km de front litoral i 97 Km2 d’extensió. S’entén al sud
de la ciutat de Barcelona, entre la muntanya de
Montjuïc i el Massís del Garraf, i vers l’interior arriba
fins el Congost de Martorell. Aquesta àrea és la terce-
ra zona humida a Catalunya, amb una gran diversitat
d’espècies, tant de flora com de fauna, tot i l’elevada
pressió antròpica que pateix com a conseqüència de la
seva proximitat a Barcelona ciutat i àrea metropolitana.
Aquesta situació geogràfica l’ha portat a ser objectiu de
grans infraestructures, entre les quals destaquen, per ser
les més properes en el temps, el projecte d’ampliació de
l’aeroport del Prat, i els d’ampliació del port i ZAL, la
canalització i desviament del tram final del riu o la
macro-depuradora metropolitana del Baix Llobregat.

Els espais naturals que encara persisteixen en el delta
del Llobregat tenen una gran importància internacional.
Fins a un total de 22 comunitats vegetals estan protegi-
des per la Directiva Hàbitats (92/43/CEE), com les
dunes fixades per pinedes litorals, les comunitats de
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae o les de Salicor-
nietum emerici.

Però és per la seva avifauna que aquesta zona gaudeix
de gran importància internacional, tant pel que fa a les
espècies nidificants , migrants o d’hivernada, moltes de
les quals gaudeixen de protecció específica en trobar-
se dins l’annex I de la Directiva 79/409/CEE, relativa a
la conservació de les Aus Silvestres, per la Llei 4/1989
de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fau-
na Silvestres i per la Llei 3/1988 de Protecció dels Ani-
mals de la Generalitat de Catalunya.

En l’àmbit dels amfibis, rèptils i peixos, destaca la pre-
sència d’Ermys orbicularis i Mauremys leprosa, així
com la Hyla meridionalis, espècies d’interès comunita-
ri, o l’Aphanius iberus. Es tracta d’espècies per a la
conservació de les quals és necessari designar zones
específiques de conservació segons la Directiva Hàbi-
tats (92/43/CEE).
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Entre els molts projectes a desenvolupar en el delta del
Llobregat, es troba en fase de tramitació a l’Ajuntament
de Viladecans, el d’implantació d’un camp de golf.
Aquesta infraestructura esportiva de 54,14 ha de super-
fície s’ha projectat en les proximitats de la part final de
la riera de Sant Climent, en una de les escasses zones
que encara conserven poc alterades les seves caracterís-
tiques naturals. Part del projecte, 25,16ha, es troben
dins del Pla d’Espais d’Interès Natural i dins la Zona
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del Remo-
lar-Filipines. La totalitat de la superfície del projecte es
troba dins la zona IBA núm. 140: «Delta del Llobregat»
de l’inventari elaborat per SEO-Birdlife. Les IBA (Im-
portant Birds Areas) són les àrees prioritàries de conser-
vació de les aus que cada estat membre de la Unió Eu-
ropea ha de designar per tal de donar compliment a la
Directiva Comunitària 79/409/CEE. El llistat d’IBAs es
troba en l’esmentat inventari , un document de referèn-
cia de la Comissió de les Comunitats Europees (SFF3).

Una part del projecte del camp de golf de Viladecansa
Reserva Natural del delta del Llobregat ( Decret 226/
1987, de 9 de juny i modificat pel Decret 275/1999, de
13 d’octubre) mentre que la resta del mateix, es troba
situat en l’àrea d’influència de l’esmentada Reserva.
Segons reconeix el mateix estudi d’impacte ambiental
que acompanya el projecte, en la zona on es pretén
ubicar el camp de golf s’han comptabilitzat 35 espèci-
es d’aus nidificants així com una gran diversitat d’aus
hivernants i en migració. També s’ha detectat la presèn-
cia de diverses espècies d’amfibis i rèptils, entre els
quals destaca Mauremys leprosa, inclosa en l’annex II
de la Directiva 92/43/CEE i Hyla meridionalis inclosa
en l’annex IV de la mateixa Directiva.

Des d’una perspectiva ecològica cal tenir en compte
l’elevat consum d’aigua que porta associat aquest tipus
d’infraestructura. Tot i que el projecte contempli la uti-
lització d’aigües procedents de l’EDAR de Gavà-Vila-
decans, aquest ús fa inevitable i inviable el retorn a la
natura d’aquest recurs . En uns moments en que s’es-
tan discutint la quantia dels suposats dèficits hídrics de
les conques internes de Catalunya, l’aigua residual de-
purada és un bé estratègic en una zona de clima medi-
terrani com la nostre, on la manca d’aigua pot ser una
hipoteca per al desenvolupament econòmic i social.
Destinar aigua procedent de la depuració d’aigües re-
siduals al rec d’un camp de golf, una activitat lúdica, fa
impossible destinar-la a altres usos més prioritaris com
poden ser els productius (indústria) i els públics (recs
de zones verdes urbanes i periurbanes). A més, els 3000
m3/dia sol·licitats suposarien una important disminució
en les aportacions a la capa freàtica, augmentant el pro-
cés de salinització dels terrenys.

Si a la procedència de l’aigua per a regar aquest camp
de golf, hi afegim la utilització de productes fitosani-
taris (herbicides, insecticides, i fungicides, principal-
ment), i fertilitzants per a mantenir l’herba en condici-
ons adequades, és evident que aquest camp de golf
generarà un impacte irreversible en la qualitat de les
aigües subterrànies d’aquesta zona, amb les incalcula-
bles repercussions que pot tenir l’abocament d’aigües
amb elevades concentracions de nutrients i biocides en
una zona humida de les característiques del delta del

Llobregat. Més quant el projecte actualment en fase de
tramitació, no reflecteix ni l’aprovació de l’Agència
Catalana de l’Aigua, pel que fa a l’utilització d’aigües
del EDAR, ni contempla els mecanismes de depuració
de les aigües residuals generades pel camp de golf.

Un altre factor a tenir en consideració, és que en la resta
de zones limítrofes a la Reserva Natural del Remolar-
Filipines, estan previstes tot un seguit d’actuacions,
entre les quals destaquen el projecte de passeig marítim
de Viladecans, que afectarà parcialment la riera de Sant
Climent, la llacuna del Remolar i el seu entorn. En la
zona nord-est del Remolar es pretén també dur a terme
l’ampliació de l’aeroport. Aquests projectes provocaran
un desplaçament de la fauna precisament cap a l’àrea
on ara es pretén desenvolupar el projecte de camp de
golf, la qual cosa suposarà un impacte crític, que pot
esdevenir molt més greu si els projectes es desenvolu-
pen simultàniament.

En l’àmbit de les propostes de protecció d’aquesta
zona, cal també tenir en compte la Resolució 58/VI del
Parlament de Catalunya, sobre el Pla especial de pro-
tecció del medi natural i del paisatge dels espais PEIN
i els espais litorals i terrestres del delta del Llobregat,
que inclou les zones declarades reserva natural parcial
i total, així com totes les zones incloses en les xarxes
europees d’espais naturals ZEPA i Natura 2000, pine-
des litorals de Gavà, Vil i Sant Boi i el Prat. Pla que
havia d’haver estat redactat en un termini no superior
als tres mesos des de la data de la seva aprovació, que
fou el 5 d’abril d’enguany., i que ha de garantir la pre-
servació dels valors naturals de la zona objecte del pro-
jecte de camp de golf per la seva situació geogràfica.

És per tots aquests motius, que el Grup Parlamentari
d’ERC proposa la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya, atès l’impacte ambiental
i territorial que representa la ubicació d’un camp de
golf de 54,14 ha en la zona catalogada com a IBA núm.
140: «Delta del Llobregat» de l’inventari de SEO-
Birdlife, d’Àrees prioritàries de conservació de les aus,
elaborat per donar compliment a la Directiva Comuni-
tària 79/409/CEE, insta el Govern de la Generalitat a
paralitzar la tramitació del Pla Especial del projecte de
camp de golf de Viladecans , així com la resta d’auto-
ritzacions competents, per tal de garantir la conserva-
ció dels valors naturals i paisatgístics d’aquest espai.»

Palau del Parlament, 11d’octubre de 2000

Xavier Vendrell i Segura Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt
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Proposició no de llei sobre el millora-
ment de l’Eix Transversal per a evitar
la sinistralitat mortal
Tram. 250-01035/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 13803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El subscrit Francesc Ferrer i Gironès, diputat elegit per
la circumscripció de Girona, adscrit al grup parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, a l’empara
del reglament de la Cambra, i amb les signatures per-
tinents, formula la següent Proposició no de Llei, sobre
«Millorament de l’Eix Transversal per evitar la mortal
sinistralitat».

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Hom pot intuir per simple observació que la sinistrali-
tat a l’Eix Transversal és altíssima, si hom considera
que és una via de comunicació suara acabada de fer, i
per tant, estudiada, planejada i executada amb la màxi-
ma cura per adaptar-se a les necessitats dels vehicles
d’avui.

Aquesta intuïció ha estat verificada amb les dades es-
tadístiques sobre l’accidentalitat a l’esmentat Eix
Transversal, atès que des del 1997 ençà al 1999 han
existit un total de 127 accidents amb un total de 144
persones afectades. A més a més durant el que va d’any
2000 aquestes xifres no s’han pas reduït ans al contra-
ri. I el que és més greu és que aquests accidents tenen
una alta probabilitat que siguin accidents mortals. En
dos anys, el 1998 i el 1999 que són els períodes que han
funcionat tots els trams de l’Eix han resultat 27 morts.
Sent els trams més perillosos el de Manresa-Vic i el de
Vic-Riudellots.

Això fa reflexionar i ens mou a presentar aquesta Pro-
posició no de Llei per tal de trobar una solució adient
per evitar tantes morts, ja sigui modificant els punts
negres, ja sigui ampliant allà on sigui més perillós. I per
això proposem:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que dins del termini més breu possible estudiï
els punts negres dels trams de l’Eix Transversal on hagi
existit més accidentalitat, i a la vista de la coincidència
dels accidents, s’adoptin les mesures oportunes per
millorar les instal·lacions, ampliar allà on sigui neces-
sari i en definitiva solventar els perills de forma que
s’evitin tants accidents en conseqüència de mort».

Palau del Parlament, 12 d’octubre de 2000

Francesc Ferrer i Gironès Josep Bargalló Valls

Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de la legislació lingüística a l’Adminis-
tració perifèrica de l’Estat
Tram. 250-01036/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 13804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Ferrer i Gironès, diputat per la circumscripció
de Girona, adscrit al Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, a l’empara del Reglament
de la Cambra, formula la següent Proposició no de Llei
sobre «l’aplicació de la legislació lingüística l’Admi-
nistració Perifèrica de l’Estat».

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Quan els ciutadans varen sol·licitar obtenir el Carnet de
Conduir en llengua catalana, d’entada l’Administració
de l’Estat s’hi va negar. A càrrec de la seva butxaca els
ciutadans han d’anar davant dels tribunals per exigir els
seus drets lingüístics els quals no són personals exclu-
sivament, sinó que són nacionals i col·lectius. Tot i que
després els tribunals de justícia varen considerar que els
ciutadans tenien raó i es va actuar contra l’Administra-
ció Pública, ara torna a passar un cas similar, amb to-
tal analogia, pel qual els ciutadans es tornen a trobar
indefensos i a la intempèrie.

Es tracta d’obtenir en llengua catalana la documentació
dels radioafeccionats, com la «Llicència d’Estació
d’Aficionat» i la «Llicència d’Estació Radioelèctrica
CB-27», i per altra banda, que els exàmens per a l’ob-
tenció del diploma d’operador d’estacions radioelèctri-
ques d’afeccionat també es facin en català. L’Adminis-
tració de l’Estat Central s’ha negat a atorgar aquest dret
lingüístic, que no és més que el que mana la leigslació
vigent.

El Síndic de Greuges atorga la raó als ciutadans cata-
lans, ¿però què en farem de tenir la raó, si no ens la
volen donar? És del tot imprescindible que el Govern
de la Generalitat empari els ciutadans que reclamen els
seus drets lingüístics, i que no hagin d’anar davant dels
tribunals perquè es facin realitat, amb els costos a càr-
rec seu. Els exàmens i les llicències es realitzen i s’ator-
guen a les delegacions provincials, ¿per què s’incom-
pleix la Llei 30/1992? Hom no pot pensar que el Par-
lament per unanimitat ha sol·licitat el DNI en llengua
catalana i en canvi altres documents malgrat reiterades
reclamacions encara tenen pendent la seva normalitza-
ció per part del govern central.

Per tot això, es formula la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat que
adopti les mesures precises i realitzi els tràmits perti-
nents per reclamar a l’Administració Perifèrica de l’Es-
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tat que s’acompleixi la legislació vigent i la jurispru-
dència que li pertoca sobre els drets lingüístics dels ciu-
tadans que han sol·licitat en llengua catalana les «Lli-
cències d’Estació d’Afeccionat» i «Llicències d’Esta-
ció Radioelèctrica CB-27», així com els exàmens per a
l’obtenció del diploma d’operador d’estacions radioe-
lèctriques d’afeccionat, atès que les primeres s’emeten
per les «Jefaturas Provinciales de Inspección de
Telecomunicaciones» i els exàmens es realitzen a cada
capital de província».

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2000

Francesc Ferrer i Gironès Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un pla d’ajuts per a l’adequació
d’allotjaments per a treballadors en
activitats agropecuàries a Catalunya
Tram. 250-01037/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 13805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Joan Ridao i Martín,
Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
presentació d’un Pla d’Ajuts per a l’adequació d’Allot-
jaments per a treballadors temporers en activitats
agropecuàries a Catalunya

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A les peculiaritats del treball agrari, com ara, la seva
estacionalitat, la dispersió geogràfica, la dimensió de
les explotacions i la caducitat de les seves produccions,
cal afegir-hi l’actual situació econòmica-laboral, fet
que comporta diversitat de problemes a l’hora de con-
tractar treballadors per compte d’altri. Aquesta
constractació en molts casos es basa en la migració de
treballadors de zones en atur, tant estructural com
cojuntural, cap a les zones que en un moment determi-
nat es considerin amb capacitat perquè necessiten la
seva contractació. Degut al progressiu augment de de-
manda de treballadors temporals que no pot ser coberta
en la seva totalitat per treballadors locals i entenent que
aquests treballadors migrants hauran de gaudir de
l’allotjament adequat a les seves necessitats, cal establir
un Pla d’Ajuts com a mesura de xoc, per tal de millo-
rar si cal els allotjaments existents per a treballadors
temporers en activitats agropecuàries i promoure’n la
construcció de nous.

El sindicat Unió de Pagesos ja ha experimentat la con-
tractació de treballadors temporals en origen i l’establi-
ment i condicionament d’allotjaments, amb un resultat
molt positiu, fet que els ha portat a reclamar al Depar-

tament de Treball un Pla d’Allotjaments. La proposta
d’UP permetria la coordinació de l’oferta i la demanda,
evitant la possible arribada incontrolada de treballadors
sense una oferta de treball en ferm o bé sense papers,
fet aquest que incideix en l’entorn social de molts po-
bles amb aquesta problemàtica. L’objectiu d’aquest pla
d’Ajuts hauria d’anar destinat al condicionament d’im-
mobles per a l’allotjament de treballadors que prestes-
sin serveis de temporada en explotacions agropecuàries
de Catalunya, i haurien de supeditar-se a tot un seguit
d’obligacions per part del contractant.

Segons dades del sindicat agrari Unió de Pagesos, a la
propera campanya agrària a Catalunya hi haurà 25.000
ofertes de treball de diferents sectors i un 75% d’aques-
tes necessitarà una millora o construcció d’allotjament
que suposaria una inversió total de 7000 milions de
pessetes de les quals un 75%, és a dir, 5.000 milions de
pessetes haurien de ser aportats per les diferents admi-
nistracions amb càrrec als fons del FEDER o Objectiu
2 de la Unió Europea en els propers 6 anys.

És per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, abans de tres mesos, un Pla
d’Ajuts per a l’adequació d’Allotjaments per a treballa-
dors temporers en activitats agropecuàries, així com
incloure el corresponent finançament amb càrrec al
projecte de llei de pressupostos per al 2001».

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000

Jordi Ausàs i Coll, Joan Ridao i Martín, Josep Huguet
i Biosca, Portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un casal per a gent gran al
municipi de Camarasa (Noguera)
Tram. 250-01038/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 13808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Xavier Vendrell i Segu-
ra, Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló Valls, Portaveu
adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya

Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
construcció d’un Casal per a Gent Gran al municipi de
Camarasa (La Noguera).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de Camarasa, a la comarca de la Noguera,
ha estat lligat tradicionalment a la indústria energètica
a través de la central hidroelèctrica de Camarasa i Sant
Llorenç de Montgai. Aquestes centrals hidroelèctriques
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havien estat el motor fonamental de l’economia d’aquesta
zona, però actualment la gran majoria dels treballadors
de FECSA-ENHER que treballaven a la central es van
acollir a les jubilacions anticipades i avui un percentat-
ge molt alt d’habitants de Camarasa estan jubilats o bé
són majors de seixanta-cinc anys.

El municipi de Camarasa, gràcies al conveni de cessió
de l’antiga caserna de la Guardia Civil, signat entre
FECSA-ENHER i l’Ajuntament, disposarà d’un edifi-
ci on poder ubicar-hi un equipament per a Gent Gran,
que pugui realitzar funcions de Casal, però també altres
compensatòries de la llar fins i tot d’internament.

És per això, que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un projecte tècnic de construcció
d’un equipament per a gent gran al municipi de
Camarasa (Noguera) que doni resposta a les necessi-
tats, que en el camp d’atenció a la vellesa, té planteja-
des avui aquest municipi».

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000

Jordi Ausàs i Coll, Xavier Vendrell i Segura, Joan
Ridao i Martín, Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a subsidiar l’increment
dels tipus d’interès de les hipoteques
de famílies econòmicament desfavori-
des
Tram. 250-01039/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 13813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al principat de Catalunya l’acompliment del Pla de
l’Habitatge 1998-2001 que és l’instrument fonamental
per regular el mercat de l’habitatge protegit, per les
dades disponibles oficials, podem afirmar que no ha
arribat ni al 10% de les promocions projectades, ni de
les accions concertades.

Per aquest incompliment tan notori de les actuacions
protegides previstes ha resultat que dins del mercat de
l’habitatge, els HPO només representen el 8% de la
quota de mercat. ¿Què significa això? Exactament vol
dir que els ciutadans que estaven freturosos d’habitat-
ge, per la manca d’oferta en el mercat d’habitatges pro-
tegits, s’han vist obligats a comprar-los en el mercat
lliure.

Aquesta situació era possible, atès que la davallada en
la promoció d’habitatges de Protecció Oficial va coin-
cidir amb la davallada dels tipus d’interès en el mercat
hipotecari, per la qual cosa moltes famílies de baixa
renda varen fer l’esforç d’adaptar-se a la conjuntura. En

conseqüència, ens trobem que d’ençà de 1998, per una
banda l’Administració Pública s’ha estalviat de fet el
90% dels recursos que estaven pressupostats per ajudar
els adquirents segons el Reial Decret 1186/1998 i De-
cret 201/1998 del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, i els ciutadans s’han espavilat tots
sols.

Tanmateix, en aquest mes de setembre d’enguany el
mercat del diner ha patit uns canvis estructurals molt
importants, atès que el Banc Central Europeu ha pujat
notòriament el tipus d’interès, la qual cosa ha tingut
repercussions directes damunt de tots els petits estalvi-
adors que per manca d’HPO es varen endeutar
hipotecàriament quan els tipus d’interès estaven baixos.
Podríem afirmar que el preu del diner en a quest perí-
ode ha pujat dos punts, i el Mibor ha ascendit dos punts
i mig. I si tenim en compte que el tipus d’interès esta-
va al 2,5%, l’encariment representa un 40%, la qual
cosa provoca autèntics problemes i repercuteix negati-
vament a la desequilibrada economia de moltes famí-
lies desfavorides.

I mentre està passant aquest drama per tantes famílies,
l’Administració Pública s’ha estalviat bona part de les
partides pressupostàries previstes per l’ajut a la compra
d’habitatges, atès el seu quasi fracàs del «Pla de l’ha-
bitatge 1998-2001». Per tot això, formulem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat que adopti, quan més aviat millor, les mesures
oportunes per subsidiar l’increment del tipus d’interès
de les hipoteques, atorgades a favor de totes aquelles
famílies que hagin adquirit d’ençà de 1998 un habitat-
ge lliure, que no superi la superfície de 90 m2 útils, i
llurs ingressos familiars no ultrapassin 3.500.000 pes-
setes anuals, amb la ponderació prevista al Decret 201/
1998».

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000

Francesc Ferrer i Gironès, Carles Bonet i Revés, Josep
Bargalló i Valls, portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la protec-
ció de la vall d’Àrreu davant el projec-
te d’ampliació de l’estació d’esquí de
Vaquèira-Beret
Tram. 250-01040/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 13814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
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Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
protecció de la Vall d’Àrreu enfront al projecte d’am-
pliació de l’estació de Vaquèira-Beret

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Pirineu és un dels pocs ecosistemes altimontans que
encara resten ben conservats a l’Europa occidental. La
seva situació geogràfica, a cavall entre els biomes atlàn-
tic i mediterrani, li confereix una riquíssima diversitat
d’ambients que van des de comunitats vegetals pròpi-
es de la tundra o els boscos humits centreeuropeus, fins
a brolles i alzinars de marcat caràcter mediterrani.
Aquesta variabilitat, a més a més, va associada a una
gran diversitat de comunitats faunístiques de gran inte-
rès.

Aquests valuosos ecosistemes han conviscut, des de
molt antic, amb l’activitat humana, i fruit d’aquesta
interacció s’ha anat configurant el paisatge tal i com el
coneixem actualment. Fins fa poc, la relació històrica
de l’home amb aquest entorn sempre havia evolucionat
a un ritme que permetia que els canvis fossin més o
menys assimilats pels ecosistemes, però aquesta situa-
ció està canviant radicalment en els darrers anys. En
l’actualitat, l’alt Pirineu està sotmès a un procés de can-
vi en el que les transformacions que s’estan produint
sobre l’entorn són tan ràpides i de tal magnitud que
estan provocant efectes irreversibles en el medi i en el
paisatge. Els sistemes naturals són incapaços, a partir
de la seva pròpia dinàmica ecològica, d’assimilar totes
aquestes transformacions que els afecten.

Aquest és el cas d’una de les zones encara més ben
conservades del Pirineu català, la que conformen el
Massís de Beret i la Vall de Montgarri. Aquest espai es
troba avui greument amenaçat per diversos projectes
com la construcció del túnel de Salau fins a França,
l’anomenada ‘autopista elèctrica’ del Pallars, l’asfaltat
de la pista forestal de la Vall de Montgarri i, sobretot,
el projecte d’ampliació de l’estació d’esquí de
Vaquèira-Beret cap a la Vall d’Àrreu amb totes les in-
frastructures i obres que porta associades.

El patrimoni natural que conforma tota aquesta zona,
que fins avui no ha sofert cap tipus de transformació, és
extremadament valuós. Conté la millor representació
dels sistemes lacustres d’alta muntanya intactes que
resten al Pirineu (valls de Gerber, Cabanes, Àrreu,
Airoto i Marimanha), l’avetosa més extensa del Pirineu
(Mata de València i Gerdar de Sorpe) i els millors bos-
cos subalpins madurs del Pirineu central. Entre ells
destaca un dels considerats darrers boscos verges de
tota la Península Ibèrica l’Abeàs a la Vall d’Àrreu A
més a més, en aquesta zona hi trobem la major
biodiversitat de flora i fauna del Pirineu central, desta-
cant les comunitats faunístiques més ben conservades
i més abundants d’aquest ecosistema altimontà, amb
pràcticament totes les espècies de gran fauna de la ser-
ralada: isard, cérvol, cabirol, daina, senglar, ós bru, gat
salvatge, ermini, marta, llúdriga, etc. A més, hi desta-
ca la presència d’algunes espècies molt escasses en al-
tres zones: perdiu blanca, gall fer, mussol pirinenc o
trencalòs. Pel que fa estrictament a les aus, aquesta
zona està considerada com una de les àrees de major
importància de tota la península ibèrica per a l’avifau-

na d’alta muntanya, especialment per al gall fer. Com-
pleix criteris d’importància mundial per al grup d’espè-
cies vinculades als biomes alpins i és una de les prin-
cipals àrees a nivell europeu per al trencalòs, l’àliga
daurada, la gralla de bec vermell, la merla roquera i un
total d’onze espècies més incloses a la Directiva euro-
pea sobre els ocells.

En aquesta zona, per altra banda, hi trobem encara un
paisatge excepcional, forjat i mantingut per l’explota-
ció tradicional dels prats de dall i la ramaderia transhu-
mant, i la presència de petits pobles tan ben conservats
com Sorpe, Isavarre, Borèn, Àrreu, Isil i Alòs d’Isil, que
conformen un valuós patrimoni arquitectònic i cultural.

Tots aquests valors han estat decisius perquè el Govern
de la Generalitat inclogués aquesta zona en el Pla d’Es-
pais d’Interès Natural (PEIN) i, posteriorment, la pro-
posés també com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC) per
formar part de la futura xarxa Natura 2000 europea.

El valor natural d’aquesta zona ve avalat també per di-
versos informes elaborats per científics del Departa-
ment de Biologia animal, biologia vegetal i ecologia de
la Universitat de Barcelona, els quals posen de manifest
que aquest projecte podria posar en perill espècies úni-
ques al món. Una de les conclusions d’aquests treballs
destaca que les comunitats d’amfibis i rèptils de la Vall
d’Àrreu estan compostes per espècies de distribució
molt restringida, algunes d’elles úniques al món. La
destrucció d’aquesta vall suposaria la desaparició d’im-
portants poblacions de sargantana pallaresa, sarganta-
na vivípara i tritó pirinenc. Una altra de les conclusions
d’aquests treballs fa esment al fet de que varis llacs de
la zona són únics en el Pirineu per llurs característiques
físicoquimiques i per la flora que posseeixen. Concre-
tament, a l’Estany del Muntanyó d’Àrreu s’hi troben
dues espècies de macròfits que no s’han trobat en cap
altre punt del Pirineu.

Malgrat aquest reconeixement i les figures de protecció
de què gaudeix, aquesta zona es troba ara mateix greu-
ment amenaçada per un projecte d’ampliació de l’esta-
ció d’esquí de Vaquèira-Beret amb 18 pistes més.
Aquest projecte preveu la construcció de 14 telecadires
a la Vall d’Àrreu que, des de Sorpe, on hi hauria una
primera urbanització, travessarien tota aquesta vall fins
a connectar amb les actuals pistes de Vaquèira-Beret. A
més a més, el projecte contempla la construcció de dos
aparcaments a la zona de la Bonaigua, prop de l’ermi-
ta de la Verge de les Ares, on s’instal·larien dos
telecadires més que enllaçarien amb la Vall d’Àrreu on
hi hauria les 18 noves pistes d’esquí. Altres obres pro-
jectades serien quatre zones de restaurant, més de 20
Km de pistes forestals i la construcció de diversos em-
bassaments i més de 15 Km de canalitzacions per a la
producció de neu artificial. Totes aquestes obres com-
portarien, a més, una gran quantitat de moviments de
terres i roca i l’eliminació de masses forestals per fer
passar els remuntadors i les pistes.

Cal destacar que el 75% de la superfície afectada per
aquest projecte està inclosa en la proposta de la Gene-
ralitat com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC) per for-
mar part de la xarxa Natura 2000, i que el projecte afec-
ta l’espai d’interès natural de l’Alt Àneu, a més de la
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Bonaigua i la Vall d’Àrreu que funcionen com a corre-
dor biològic entre el Parc Nacional d’Aigüestortes i el
Massís de Beret. Aquest projecte ha rebut més de 450
al·legacions, que han estat presentades per nombroses
persones físiques i gairebé totes les entitats excursionis-
tes del país (FEEC, UEC, CEC, CELL), les principals
organitzacions de defensa del patrimoni natural de
Catalunya (DEPANA, IPCENA, IAEDEN, GEPEC,
ANG, etc.) i altres entitats ecologistes d’àmbit estatal
com Mountain Wildenes, WWF/Adena, SEO/BirdLife
o Ge. Per altra banda, cal no oblidar que l’empresa
Vaquèira-Beret S.A. compta amb una àmplia llista
d’accions il·legals i infraccions sobre el patrimoni natu-
ral, algunes de les quals han acabat amb sancions i al-
tres no han arribat a estar legalitzades.

Alguns estudis demostren que del total del domini
esquiable del complex de Vaquèira-Beret, només se
n’aprofita al voltant d’un 40% degut al col·lapse de les
zones d’aparcament i de les carreteres d’accés des de la
Val d’Aran. Per tant, el problema no ve donat per la
saturació d’esquiadors a les pistes. Davant d’aquesta
situació, diversos col·lectius han proposat dues alterna-
tives que es basen en la millora dels accessos a l’actu-
al domini esquiable o en la creació d’un nou espai
esquiable. Aquestes alternatives representen uns costos
ecològics molt inferiors i, a la vegada, tindrien una re-
percussió econòmica més beneficiosa per a la població
de les Valls d’Àneu.

Una de les alternatives, la plantejada per la Plataforma
pel desenvolupament sostenible del massís de Beret, es
basa en la millora de la carretera del Port de la
Bonaigua (C-142), que actualment ja és un corredor
d’infrastructures i la construcció d’un telecabina o
telecadira des de la zona de la Verge de les Ares fins al
mateix Port de la Bonaigua. Aquest telecabina tindria
uns 3 o 4 Km i donaria la possibilitat de que els usua-
ris poguessin arribar en cotxe fins a un aparcament si-
tuat a la base d’aquest telecabina o bé mitjançant un
servei d’autobusos des de les Valls d’Àneu Aquesta al-
ternativa permetria facilitar l’accés des de la banda del
Pallars Sobirà i absorbir el flux de 6000 visitants pre-
vist sense haver de destruir un paratge natural únic.
Aquesta solució s’ajusta molt més als models d’explo-
tació turística sostenible, d’acord amb el contingut de
la resolució 173/VI del Parlament de Catalunya en el
sentit de promoure alternatives diversificades que per-
metin el desenvolupament sostenible de l’Alt Pirineu,
i contribueix a preservar uns espais que haurien de for-
mar part del futur parc natural de l’Alt Pirineu.

La segona alternativa presentada és un estudi que con-
templa l’ampliació de pistes al sud de la carretera C-
142, a la zona de La Peülla. Aquesta opció es basa en
el fet de que l’orografia de la zona esmentada és molt
més homogènia, cosa que facilita l’obertura de pistes i
redueix l’impacte dels desmunts, i en que la seva orien-
tació cap al nord garanteix la presència de neu. A més,
aquesta zona permetria fins i tot més quilòmetres de
pistes que a la Vall d’Àrreu amb un impacte ambiental
molt inferior.

És per això que es proposa la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, fent ús de les competències que li són
pròpies en matèria de protecció d’espais naturals, de
protecció de la fauna i la flora i d’ordenació del terri-
tori:

1. Desestimi en la seva totalitat el projecte d’ampliació
de l’estació d’esquí de Vaquèira-Beret cap a la Vall
d’Àrreu com a garantia de la seva conservació.

2. Aprovi els Plans Especials de protecció del medi
natural i del paisatge dels espais d’interès natural de
l’Alt Àneu, Marimaha i Naut Aran en un termini mà-
xim de 6 mesos.

3. Avaluï la viabilitat de les alternatives plantejades tant
per la Plataforma pel desenvolupament sostenible del
massís de Beret, en el sentit de millorar l’accés dels
esquiadors des de la banda de les Valls d’Àneu (Pallars
Sobirà), com la que contempla l’ampliació de pistes a
la zona de La Peülla, abans que ampliar la zona
esquiable de Vaquèira-Beret, actualment infrautilitzada,
cap a la Vall d’Àrreu

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000

Xavier Vendrell i Segura Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre les mesu-
res de correcció de l’alça de preus a
Catalunya
Tram. 250-01041/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 13882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’evolució dels preus en Catalunya mostra –al menys
des de 1998- un preocupant diferencial en l’alça en
relació a l’índex de preus en Espanya.

Així ho afirma l’INE amb el següent quadre:
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CATALUNYA

1998 1999 2000

Gener 2.2 1.8 3.5
Febrer 1.9 2.2 3.6
Març 1.9 2.6 3.4
Abril 2.3 2.7 3.5
Maig 2.2 2.7 3.5
Juny 2.4 2.7 3.8
Juliol 2.6 2.7 4.0
Agost 2.4 2.9 4.1
Setembre 2.0 3.0
Octubre 2.0 3.1
Novembre 1.8 3.3

ESPANYA

1998 1999 2000

Gener 2.0 1.5 2.9
Febrer 1.8 1.8 3.0
Març 1.8 2.2 2.9
Abril 2.0 2.4 3.0
Maig 2.0 2.2 3.1
Juny 2.1 2.2 3.4
Juliol 2.2 2.2 3.6
Agost 2.1 2.4 3.6
Setembre 1.6 2.5
Octubre 1.7 2.5
Novembre 1.4 2.7

Tot això comporta, al menys, els següents efectes: pèr-
dua dels poders adquisitius, especialment dels sectors
més dèbils de la població, una menor eficiència i com-
petitivitat de les empreses i altres conseqüències.

Per això presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre
mesures per corregir la carrera en alça dels preus a
Catalunya.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2000

José Luis López Bulla Joan Boada i Masoliver
Diputat Portaveu

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons permanent d’habitatges de
control públic
Tram. 250-01042/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb cinc al-
tres diputats del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 13888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Galceran i
Margarit, Josep Mª Simó i Huguet, Joan Ferran i
Serafini, Manel Nadal i Farreras, Montserrat Tura i
Camafreita, 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 la seva tramitació, la següent Proposició no de
llei sobre la creació d’un Fons permanent d’habitatges
de control públic.

En matèria de promoció de l’habitatge i de l’acompli-
ment del dret d’una habitatge digne manat per la legis-
lació vigent a Catalunya, la principal responsabilitat del
Govern de la Generalitat és la de promoure l’habitatge
protegit, únic procediment capaç de garantir el dret
universal d’accés a l’habitatge.

És necessari que el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya prengui mesures que assegurin la creació de la
major quantitat possible de HPO amb l’objectiu límit
de poder oferir un habitatge protegit, de compra o de
lloguer, a tothom que, reunint les condicions necessà-
ries, la sol·liciti.

L’avaluació del plans de l’habitatge en els darrers qua-
tre anys a Catalunya té un resultat decebedor. Sotmesa
a les lleis de mercat, a la iniciativa privada, l’HPO no
només no augmenta si no que retrocedeix. Les dades ho
diuen tot. A Catalunya, l’any 1999, en el major tram de
construcció d’habitatges de la història , només un 5,1%
de les mateixes eren de protecció oficial. En el que
portem de l’any 2000 la proporció està descendent al
4%. És a dir no es fa habitatge de protecció oficial.
D’altra banda, el Pla d’Habitatges anunciat pel Govern
de la Generalitat agreuja la situació de l’habitatge pro-
tegit a Catalunya en no establir els mecanismes sufici-
ents que puguin garantir la seva construcció, tota vega-
da que no manifesta la voluntat del Govern de la Gene-
ralitat de finançar la totalitat d’aquestes accions i tras-
passa als municipis la responsabilitat del seu cofinan-
çament.

En matèria de planejament urbanístic, els municipis
tenen la responsabilitat de promoure el planejament i
l’obligació d’imposar en cada expedient urbanístic la
proporció d’HPO que consideri adequat i possible, ga-
rantint la creació de noves zones residencials que im-
pedeixin el risc de la segregació social de caràcter es-
pacial. Ara bé, no és suficient garantir una adequada
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quantitat d’HPO en el planejament si no s’assegura la
seva gestió i construcció adequades. Cal assegurar que
els ciutadans que ocupin un habitatge protegit reunei-
xin les condicions requerides.

Els ajuntaments s’han de fer amb els drets de les HPO
ja sigui en els procediments reparcelatoris o per com-
pra i/o permuta dels mateixos.

Cal evitar la pèrdua del control públic d’aquests habi-
tatges. Avui en dia una part gens mensypreable d’a-
quest tipus d’habitatges protegits, un cop passat el pe-
ríode de qualificació, s’incorporen per transmissions
posteriors un altre cop al mercat immobiliari. En aquest
sentit el dret civil català admet la possibilitat de la ven-
da a carta de gràcia (reforma de la Llei 29/1991 del 13
de desembre , de modificació de la compilació del Dret
Civil de Catalunya en matèria de venda a carta de grà-
cia, recollida en el DOGC núm.1573, del 3 de gener de
1992). Mitjançant el dit dret el venedor (en el cas de
l’HPO els ajuntaments o la Generalitat) es reserva el
dret de redimir o recuperar la cosa venuda, per un preu
determinat, durant un termini màxim de trenta anys si
és immoble (art. 326 de la Compilació del Dret Civil de
Catalunya). Amb l’aplicació del dret de venda a carta
de gràcia, l’administració pública promotora del’HPO
es pot reservar el dret de redimir o recuperar les finques
venudes durant un termini màxim de 30 anys, podent
satisfer, en tal cas, al titular de la propietat gravada com
a preu, el preu oficial per habitatge de protecció ofici-
al, en règim general en segones transmissions segons
correspongui, en vigència o, en el seu cas, el preu ac-
tualitzat, segons l’Index de Preu al Consum ( IPC),
aplicable al moment, des de la data de venda i fins al
moment d’exercitar-se la redempció descomptant les
despeses que correspongui.

Tenint en compte que cada vegada cobra més importàn-
cia comptar amb un parc públic d’habitatges destinats
bàsicament al lloguer, cal que el Govern de la Genera-
litat de Catalunya faci un esforç considerable en aquest
tema. Ens cal mantenir el control públic del parc d’ha-
bitatges de protecció oficial per a viabilitzar els seu
nous usos com habitatge públic d’acord amb les neces-
sitats que la demanda de la societat generi. Cal evitar
que els habitatges de protecció oficial que es venguin
escapin al control públic. L’HPO s’ha de transmetre en
dret de superfície però amb limitacions.

L’HPO es transmet, per part de l’administració públi-
ca, a preus no especulatoris i a qui hagi correspost en
sorteig públic i transparent entre aquells que reuneixin
les condicions establertes, tant en la primera transmis-
sió com en qualsevol transmissió posterior. Amb aquest
sistema que proposem , tot l’HPO, ja sigui gestionada
en lloguer o en dret de superfície, quedaria incorporat
a un fons permanent d’habitatge protegit de control
públic i sense la possibilitat d’acabar en el mercat lliure.

És per aquests motius que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Crear un Fons permanent d’habitatge protegit de
control públic, mitjançant l’aplicació, entre d’altres, del

dret de venda a carta de gràcia a totes les operacions de
venda d’HPO que es facin a Catalunya.

2. Concertar amb els ajuntaments la creació d’entitats
públiques de gestió d’aquest fons permanent d’habitat-
ge protegit de control públic.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2000

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Galceran i
Margarit, Josep Ma. Simó i Huguet, Joan Ferran i
Serafini, Manel Nadal i Farreras, Montserrat Tura i
Camafreita

Proposició no de llei sobre les millores
proposades per l’Ajuntament de
Cervelló (Baix Llobregat) al projecte de
construcció de la variant de Cervelló i
la connexió amb l’autovia del Baix Llo-
bregat, carretera N-340 de Cadis a Bar-
celona
Tram. 250-01043/06

Presentació: Sr. Joan Galceran i Margarit,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Galceran i Margarit, Carme Figueras i Siñol, Josep
Mª Rañé i Blasco, Montserrat Tura i Camafreita i
Manel Nadal i Farreras, diputats del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten per la seva tramitació la següent Propo-
sició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En data 2 d’octubre de l’any 1.998, fou aprovat el pro-
jecte de construcció de la “Variant de Cervelló i conne-
xió amb l’Autovia del Baix Llobregat, Carretera Naci-
onal-340 de Cádiz a Barcelona per Málaga, p.k. 1238
al p.k. 1243”. És l’any passat, concretament el juny
d’aquell 1999, quan la citada i tant esperada obra fou
adjudicada a la U.T.E., Dragados y Construcciones,
S.A., Ferrovial S.A. i Necso Entrecanales Cubiertas.
L’Inici de les obres que estava previst per a l’estiu del
1999, es va produir finalment el dia 14 de març de l’ac-
tual 2000.

D’ençà de l’octubre del 1998 que s’aprova el Projecte,
fins el proppassat juny de l’actual 2000, els responsa-
bles i tècnics municipals de l’Ajuntament de Cervelló,
amb amplia participació de la ciutadania afectada i col·-
lectius interessats, anaren detectant una sèrie de “neces-
sitats” que traslladaren als tècnics i Cap de la
Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento,
per tal de que fossin introduïdes a títol de millora, amb
plena receptivitat segons consta públicament, puix de-
més no suposen econòmicament cap augment rellevant
del pressupost de l’obra contractada.
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Tanmateix però, l’obra ha començat i l’Ajuntament de
Cervelló així com tota la ciutadania de la Vila i col·-
lectius interessats per una obra tant esperada i reivindi-
cada, no saben en aquests moments, n’hi tenen cap
confirmació de si oficialment han estat acceptades les
millores proposades referides anteriorment, i que son
pels veïns i veïnes del Municipi de Cervelló de cabdal
importància, per poder conviure pacíficament amb
l’impacte que necessàriament suposa per un Municipi
petit una infraestructura d’aquesta envergadura.

Per tot això es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
realitzar quantes gestions siguin necessàries davant del
Ministerio de Fomento i del Gobierno Central, per tal
que aquest realitzi sobre el “Proyecto de construcción
Variante de Cervelló y conexión con la autovía del Baix
Llobregat, Carretera Nacional-340 de Cádiz a Barcelo-
na por Málaga, p.k. 1238 al p.k. 1243”, les següents
modificacions que s’han detectat com millores neces-
sàries:

1. En la Zona de la Llibra (p.k. 0»400) i degut a que la
“Variant” passarà a una distància massa perillosa pel
seu acostament als habitatges (5 metres), hauria de des-
plaçar-se, a la vegada que s’hauria d’introduir mesures
correctores per a amortiguar llur impacte ambiental.

2. Entre el p.k. 0»400 – 0»900, la Variant passarà pro-
pera a la Vall de la Riera, trobant-se en la banda dreta
moltes edificacions. Haurien d’augmentar-se les panta-
lles acústiques, i a la vegada preveure’s un voladís de
formigó en el tronc de la Variant.

En la zona del C/ Vidriers, la nova carretera crea una
zona marginal delimitada per ella mateixa i els habitat-
ges situats a uns 60 metres. En aquesta zona s’hauria de
col·locar pantalles acústiques per a la protecció de tots
els veïns, i del edificis de protecció especial que es tro-
ben allà ubicats, com són la Casa de la Cruz Roja, una
Residència Geriàtrica i futures vivendes de Promoció
Pública que s’han de construir. Aquesta millora s’hau-
ria d’acompanyar del cobriment de la Riera en el P.K.
1»125 – 1»325, per tal de poder crear una zona on fos
possible implantar un parc urbà lineal.

3. En el P.K. 1»550, a l’esquerra, es troba el Col·legi
Públic Santa Maria de Cervelló, edifici de protecció
especial. Hauria d’iinstal·lar-se pantalles acústiques per
a protegir-lo adequadament. També és necessari garan-
tir un accés als habitatges situats en el marge esquerra
de l’autovia (Can Gispert), ja que l’actual accés queda
tallat per la pròpia infraestructura de la nova Variant
(P.K. 1»575).

4. Els falsos túnels projectats (p.k. 2»040 – 2»060 i
2»320 – 2»340) es consideren insuficients per minimit-
zar l’efecte barrera. Han de ser perllongats al màxim.

5. En quant a la sortida per accedir des de l’autovia a
Cervelló (p.k. 3»400), la rotonda projectada crea un
conjunt de mur de formigó, que han de cimentar-se
sobre el llit de la Riera, el que pot crear problemes de
inestabilitat i perillositat; amés de perjudicar seriosa-
ment la Riera de Cervelló i apropar la Variant encara

més al veïnat. S’ha de suprimir la rotonda (estructura nº
9) i donar una nova solució per a la sortida de Cervelló.

6. Entre el P.K. 3»500 i 4»000, l’autovia discorre sobre
l’antiga calçada de la N-340, la qual es troba en fase
d’obres, produint-se grans retencions en la zona, i en
fase d’explotació la mobilitat pot veure’s compromesa.
Ha de donar-se una nova solució de trànsit.

7. L’estructura nº 10 està construïda per a dotar d’un
accés a les urbanitzacions de Can Guitart Vell, Torre
Vileta i Ciutat Remei a l’autovia, puix aquesta concen-
tra en un sol punt una elevada densitat de trànsit. Hau-
ria de realitzar-se un accés específic per la Torre Vileta
i Ciutat Remei, per així diversificar els accessos.

8. Tanmateix i amb caràcter general, és necessari un
estudi més detallat del taluds dels terraplens, modificant
les solucions plantejades, de forma que tinguin una
base més ampla i així, en determinades zones de la car-
retera es pugui discórrer com una petita trinxera.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2000

Joan Galceran i Margarit, Carme Figueras i Siñol, Josep
Mª Rañé i Blasco, Montserrat Tura i Camafreita, Manel
Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla d’implantació de les energies
renovables a Catalunya 2001-2010
Tram. 250-01044/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manuel Nadal i Farreras, Montserrat Tura i Camafrei-
ta, Miquel Barceló i Roca, Antoni Sabaté i Ibarz i Àlex
Masllorens i Escubós, diputats i diputada del Grup par-
lamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
la següent Proposició no de Llei

La Comissió Europea considera que les emissions de
gasos amb efecte hivernacle haurà crescut, del 1990 al
2008-2012, entre un 6% i un 8% , si continua l’actual
política energètica dels països europeus; mentre que els
compromisos del protocol de Kyoto eren que baixessin
un 8%.

A Catalunya i a Espanya el major consum energètic i la
major aportació de gasos que contribueixen a l’efecte
hivernacle és el derivat del transport, i per tant les mi-
llors polítiques per aconseguir els objectius de Kyoto
són les de la reducció de l’ús de combustibles fòssils en
el transport, i per tant les que fomentin el transport
públic.
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La producció d’energia elèctrica a través de centrals
tèrmiques també és un dels altres factors importants de
la producció de gasos amb efecte hivernacle.

L’Instituto para la Diversificación i el Ahorro de la
Energía (IDAE), elabora les dades de la producció
d’energia elèctrica i tèrmica amb energies renovables.
A Espanya i Catalunya (any 1998) són les següents:

Espanya Catalunya

Solar fotovoltaica 1300 TEP 82 Tep 6,30%
Eòlica 123600 TEP 727 tep 0,58%
Solar Tèrmica 26300 TEP 1520 Tep 5,77%
Minihidràulica <10MW 482200 TEP 77883 Tep 16,00%
Residus urbans 247000 TEP 119078 Tep 48,20%
Biomassa 3644800 TEP 289502 Tep 7,94%
Geotèrmica 3400 TEP

Total 4528600 TEP 488792 Tep 10,79%

Les úniques aportacions importants de Catalunya en
matèria d’energies renovables són en minihidràulica en
la que contribuïm en un 16% de la producció estatal i
en l’energia produïda en la incineració en la que repre-
sentem gairebé la meitat de l’energia.

Catalunya té una baixíssima producció d’energia eòlica
i estem per darrera de Navarra, Galícia, Aragó,
Andalusia, Canàries, i Castella-Lleó. En energia foto-
voltaica la nostra contribució tampoc és gaire important
i estem per darrera d’Andalusia, Castella-La Manxa,
Canàries, i Castella-Lleó.

El Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi considera que cal canviar l’actual política energèti-
ca catalana i marcar-se uns objectius ambiciosos i fac-
tibles d’implantació de les energies renovables, en l’ho-
ritzó de l’any 2010.

A continuació reflectim la situació de les energies reno-
vables a Catalunya (segons les dades de la Generalitat,
i del Govern de l’Estat elaborades per l’APPA (Associ-
ació de Productors d’Energies Renovables), i els objec-
tius energètics que el nostre grup considera que es po-
den assolir l’any 2010, junt amb una estimació de la
inversió necessària per a aconseguir aquests objectius.

ENERGIA EÒLICA

- Potencia actual instal·lada a 30 de Juny del 2000: 59
Megavatts (MW)

- Objectiu Plan de Fomento de la energías renovables
2000-2010 aprovat pel - Govern Central el 31-12-
1999: 425 MW

- Objectiu Pla Director de Parcs Eòlics de Catalunya
1997-2010 del govern de la Generalitat: 1.000 MW

- Objectiu 2010: 1.300 MW

Aquesta xifra correspon al Potencial Eòlic Net existent
a Catalunya segons el Plan de Fomento de las Energías
Renovables 2000-2010. Aquest potencial s’ha calculat

tenint en compte les actuals limitacions tècniques, eco-
nòmiques, socials i mediambientals. Aquest objectiu és
perfectament assolible a curt/mig termini tenint en
compte que el potencial eòlic total, segons l’anàlisi
energètica, econòmica i ambiental feta dins del projecte
europeu EPU (Economic Potential Use of Renewable
Energies) se situa en 3.049 MW, descomptant ja el po-
tencial existent a Parcs Naturals i a Zones d’Especial
Protecció per a les Aus (ZEPA).

La Inversió prevista per aconseguir l’0bjectiu de 1300
Mw el 2010 segons l’APPA seria de 150.000 Mptes.

ENERGIA MINIHIDRÀULICA.

Es consideren minihidràuliques les centrals amb poten-
cies unitàries de menys de 10MW

- Potencia actual instal·lada a 30 de Desembre de 1999:
213 MW.

- Objectiu Plan de Fomento EE.RR.: 276 MW

- Objectiu 2010: 359 MW. D’acord amb l’estudi de
Base del Plan de Fomento elaborat per l’APPA per en-
càrrec de lIDAE (desembre de 1998)

- Inversió prevista minihidràulica 2010: 35.500 Mptes.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

- Potencia instal·lada: 0’5 MW

- Objectiu Plan de Fomento EE.RR.: 16 MW Dels quals
15MW estarien en instal·lacions connectades a la xar-
xa elèctrica i la resta en instal·lacions aïllades

- Inversió prevista Objectiu 2010: 17.180 Mptes.

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

- Superfície instal·lada a 30 de desembre de 1996 últi-
mes dades oficials disponibles: 19.000 m2.

- Objectiu Plan de Fomento EE.RR.: 539.000 m2.

- Inversió prevista Objectiu 2010: 28.000 Mptes.

BIOMASSA.

Dintre aquesta categoria s’hi inclouen els residus fores-
tals, els residus agrícoles, els cultius energètics, els re-
sidus industrials agrícoles, els residus industrials fores-
tals, el biogas i els biocarburants.

- Situació actual: a 30 de Desembre de 1996 (últimes
dades oficials disponibles) 98.520 TEP Tonelades
Equivalents de Petroli

- Objectiu Plan de Fomento EE.RR: 507.000 TEP.

- Inversió prevista Objectiu 2010-Plan de Fomento:
42.300 Mptes.

La inversió que es calcula per aconseguir els objectius
d’energies renovables és de: 272.980 Mptes El pla de
Fomento preveu que per tirar endavant aquest impor-
tant inversió privada és necessària una aportació públi-
ca del 15% i l’actual sistema de compensacions via ta-
rifa que afavoreix la instal·lació d’energies renovables.

Per tal de donar un impuls a la implantació de les ener-
gies renovables a Catalunya i així contribuir a la reduc-
ció de l’emissió de gasos productors de l’efecte hiver-
nacle i aconseguir els objectius de la cimera de Kyoto
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sobre el canvi climàtic, els diputats sotasignants presen-
ten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar un Pla d’implantació de les energies reno-
vables a Catalunya 2001-2010 amb els objectius se-
güents:

- Energia eòlica 2010 :1300MW

- Minihidràulica 2010 :359MW

- Solar fotovoltaica 2010: 16MW

- Solar tèrmica 2010: 539000m

- Biomassa 2010 :507000TEP

2. Dotar financerament aquest Pla

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2000

Manuel Nadal i Farreras, Montserrat Tura i Camafrei-
ta, Miquel Barceló i Roca, Antoni Sabaté i Ibarz, Àlex
Masllorens i Escubós

Proposició no de llei sobre el cànon
del minitransvasament de l’aigua del
delta de l’Ebre a Tarragona
Tram. 250-01045/06

Presentació: Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Manel
Nadal i Farreras, Josep Maria Simó i Huguet i Antoni
Sabaté i Ibarz, diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei sobre el cànon del
minitransvasament a Tarragona.

La modificació de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Ai-
gües, per la Llei 46/1999 (publicada al BOE núm. 298)
estableix a la disposició addicional quarta el següent:
«Un cop finalitzat el pla d’obres de millora d’infraes-
tructura hidràulica del Delta de l’Ebre, sense perjudici
de les competències de l’Administració Hidràulica de
l’Estat, l’Administració Hidràulica de Catalunya, en la
part catalana de la conca de l’Ebre situada al territori
d’aquesta comunitat autònoma, executarà les obres que
permetin un millor aprofitament dels recursos de la
mateixa previstos en la Llei 18/1981, d’1 de juliol,
d’actuacions en matèria d’aigües a Tarragona, amb càr-
rec al percentatge del cànon ingressat que es determi-
ni de forma definitiva al Pla Hidrològic Nacional».

La Llei de 1981 establia, en el seu article tercer, que
l’import del cànon es destinaria, en primer lloc, al pla

d’obres de millora d’infraestructura hidràulica del Del-
ta, i, posteriorment, “a altres obres d’infraestructura
hidràulica a la conca que permetin un millor aprofita-
ment dels recursos...” Posteriorment, en el marc del
traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Es-
tat a la Generalitat en matèria d’obres hidràuliques,
l’Estat va transferir al Govern l’execució del pla
d’obres de les infraestructures del Delta i la recaptació
del cànon, i s’especifica únicament que els recursos que
generi es destinaran al pla d’obres del Delta (Reial
Decret 2646/1985). Des de llavors, altres comunitats de
la conca de l’Ebre, especialment Aragó, han reclamat
que part d’aquests diners es destinessin també a obres
hidràuliques a la resta de la conca.

Ara, la disposició addicional de la reforma de la llei
d’aigües, que es va aprovar a finals de 1999, ve a pror-
rogar al Govern la potestat sobre la recaptació del cà-
non, encara que l’obliga a destinar també part d’aquests
ingressos a altres actuacions fora del canals del Delta;
en concret a la part catalana de l’Ebre (és a dir, la pràc-
tica totalitat de les comarques de Lleida i les Terres de
l’Ebre).

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a presentar de
forma immediata un balanç dels ingressos i despeses
anuals del cànon recaptat del minitransvasament d’ai-
gua del Delta a Tarragona, des que aquest es va posar
en funcionament, i la seva distribució entre els destina-
taris.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2000

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Manel
Nadal i Farreras, Josep Ma. Simó i Huguet, Antoni
Sabaté i Ibarz

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa d’inversions en infraes-
tructures hidràuliques amb càrrec al
cànon del minitransvasament d’aigua
del delta de l’Ebre a Tarragona
Tram. 250-01046/06

Presentació: Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Manel
Nadal i Farreras, Josep Maria Simó i Huguet i Antoni
Sabaté i Ibarz, diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei sobre el cànon del
minitransvasament a Tarragona.
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La modificació de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Ai-
gües, per la Llei 46/1999 (publicada al BOE núm. 298)
estableix a la disposició addicional quarta el següent:
“Un cop finalitzat el pla d’obres de millora d’infraes-
tructura hidràulica del Delta de l’Ebre, sense perjudici
de les competències de l’Administració Hidràulica de
l’Estat, l’Administració Hidràulica de Catalunya, en la
part catalana de la conca de l’Ebre situada al territori
d’aquesta comunitat autònoma, executarà les obres que
permetin un millor aprofitament dels recursos de la
mateixa previstos en la Llei 18/1981, d’1 de juliol,
d’actuacions en matèria d’aigües a Tarragona, amb càr-
rec al percentatge del cànon ingressat que es determi-
ni de forma definitiva al Pla Hidrològic Nacional”.

La Llei de 1981 establia, en el seu article tercer, que
l’import del cànon es destinaria, en primer lloc, al pla
d’obres de millora d’infraestructura hidràulica del Del-
ta, i, posteriorment, “a altres obres d’infraestructura
hidràulica a la conca que permetin un millor aprofita-
ment dels recursos...” Posteriorment, en el marc del
traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Es-
tat a la Generalitat en matèria d’obres hidràuliques,
l’Estat va transferir al Govern l’execució del pla
d’obres de les infraestructures del Delta i la recaptació
del cànon, i s’especifica únicament que els recursos que
generi es destinaran al pla d’obres del Delta (Reial
Decret 2646/1985). Des de llavors, altres comunitats de
la conca de l’Ebre, especialment Aragó, han reclamat
que part d’aquests diners es destinessin també a obres
hidràuliques a la resta de la conca.

Ara, la disposició addicional de la reforma de la llei
d’aigües, que es va aprovar a finals de 1999, ve a pror-
rogar al Govern la potestat sobre la recaptació del cà-
non, encara que l’obliga a destinar també part d’aquests
ingressos a altres actuacions fora del canals del Delta;
en concret a la part catalana de l’Ebre (és a dir, la pràc-
tica totalitat de les comarques de Lleida i les Terres de
l’Ebre).

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
presentar en el termini de sis mesos un programa d’in-
versions en infraestructures hidràuliques a la part cata-
lana de la conca de l’Ebre, amb càrrec al cànon del
minitransvasament de Tarragona. Aquest pla ha d’in-
cloure un calendari de les actuacions i la proposta de
finançament.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2000

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Manel
Nadal i Farreras, Josep Ma. Simó i Huguet, Antoni
Sabaté i Ibarz

Proposició no de llei sobre la moder-
nització dels regadius
Tram. 250-01047/06

Presentació: Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva,
Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina i Antoni
Siurana i Zaragoza, diputats del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen el articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent Proposició no de llei sobre la
modernització de regadius.

La llei d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua
(LOGTA) 6/1999 de 12 de juliol, que va entrar plena-
ment en vigència a principis de l’any 2000, preveu en
la disposició transitòria primera la participació percen-
tual de l’Agència Catalana de l’Aigua (en tant que ad-
ministració que ha aglutinat totes les competències de
la Generalitat en matèria de política hidràulica) en el
finançament dels diferents tipus d’actuacions en infra-
estructures hidràuliques, mentre no s’aprovi la nova
planificació hidrològica prevista per la nova llei.

Entre les variacions que introdueix la LOGTA en rela-
ció a la Llei d’Infraestructures Hidràuliques 5/1990, es
determina que el percentatge de finançament de “les
obres de millora de l’eficiència de les infraestructures
de regadius” serà del 70 per cent, davant del 60% vi-
gent fins ara arran de la llei de 1990. D’aquesta mane-
ra, es dóna compliment a una de les demandes que han
formulat reiteradament els regants en els darrers anys,
per tal de poder fer front a les importants inversions que
suposa la modernització i canvi d’instal·lacions de reg
de les seves explotacions, que en la seva majoria encara
mantenen els sistemes tradicionals a manta o inunda-
ció. Les noves polítiques de preus que es vol aplicar a
l’aigua des de la Unió Europea i la creixent demanda
social en favor d’un ús més racional del consum hídric
en l’agricultura estan contribuint a accelerar aquest
necessari procés de posada al dia dels regadius tradici-
onals, encara que des del sector agrari es recorda l’ele-
vada inversió que això suposa i la dificultat de molts
pagesos per assumir aquests costos.

Altres comunitats autònomes han aprovat en els darrers
anys lleis o mesures per afavorir aquest procés i facili-
tar la implicació dels pagesos. Navarra, per exemple,
disposa d’una legislació específica sobre modernització
de regadius (la Ley Foral 18/1994 de Reforma de las
Infraestructuras Agrícolas i la Ley Foral 19/1994) on
fixa condicions molt favorables per als propietaris de
finques: en concret, l’administració autonòmica finança
íntegrament les obres per dur l’aigua a la capçalera del
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sector; la distribució de l’aigua i el seu cost fins a
l’hidrant el subvenciona en un 85% i les instal·lacions
a cada parcel·la reben entre el 35 i el 45% d’ajut.

La nova llei catalana de l’aigua ha millorat els nivells
d’ajut a la pagesia per assolir aquest procés de transfor-
mació i pot contribuir notablement a agilitar els projec-
tes que ja tenen en marxa moltes comunitats de regants.
Malgrat això, el Govern, principalment a través del
Departament d’Agricultura i de Regsa, ha signat aquest
mateix any 2000, un cop ja era vigent la nova llei, con-
venis de modernització on es mantenia l’antic percen-
tatge del 60 per cent d’ajut públic, com va passar en el
cas del conveni per construir una bassa de regulació de
cua del canal auxiliar d’Urgell a Artesa de Lleida, que
van signar Regsa i la comunitat de regants dels Canals
d’Urgell el 21 de juliol de 2000. En aquest cas, els res-
ponsables de la conselleria d’Agricultura van al·legar el
fet que es tracta d’una obra promoguda per Regsa i no
per l’Agència Catalana de l’Aigua i que ja hi havia un
acord previ a l’aprovació de la llei de 1999 per fer
aquesta actuació (en concret, el Govern va encarregar
la seva execució a Regsa el 12 de juny de 1996 i la con-
selleria de Política Territorial ho va ratificar l’any
1998). La llei, però, no fa cap mena d’apunt i d’excep-
ció en aquest sentit i només indica que aquests nous
ajuts s’aplicaran de forma ordinària, tret que hi hagi
una altra determinació expressa del Consell d’Adminis-
tració de l’ACA.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a:

• Aplicar les disposicions de finançament de la llei d’or-
denació, gestió i tributació de l’aigua (Logta) 6/1999,
de 12 de juliol, a totes les obres hidràuliques de millo-
ra de l’eficiència o modernització de regadius que s’han
iniciat, projectat o programat des de l’entrada en vigor
de la llei.

• Presentar un programa d’actuacions en modernització
de regadius a tot Catalunya, amb el corresponent pres-
supost i finançament.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2000

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

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla plurianual per a cobrir el cost
dels llibres i el material curricular dels
alumnes d’ensenyament obligatori
Tram. 250-01048/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 13894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, Montserrat Duch i Plana
i Flora Vilalta i Sospedra, Martí Sans i Pairutó, Josep
Casajuana i Pladellorens, diputades i diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
la següent Proposició no de Llei.

Des de fa uns anys, des de diverses associacions i orga-
nitzacions del món educatiu, s’ha plantejat la necessi-
tat d’ampliar la gratuïtat de l’ensenyament bàsic con-
templat en l’article 27.1 de la Constitució amb els lli-
bres de text.

Aquesta demanda social es va materialitzar amb una
campanya de CEAPA (Confederación Española de
Asociaciones de Padres de Alumnos), a Catalunya im-
pulsada per FAPAC (Federació d’Associació de Pares
d’Alumnes de Catalunya), amb una recollida de més de
600.000 signatures que avalen una iniciativa legislati-
va popular per establir la gratuïtat del llibre de text.
Aquesta iniciativa legislativa popular no va prosperar
perquè PP i CiU no li van donar el seu recolzament
parlamentari.

D’aquell debat, però, va sorgir una subcomissió per
analitzar el cost dels llibres de text en l’ensenyament
bàsic i obligatori i la seva repercussió en les economi-
es familiars, del qual en va sorgir un document amb
diferents vots particulars corresponents als grups polí-
tics presents en el Congrés de Diputats de Madrid.

El criteri del Grup Parlamentari Socialista es va emmar-
car en els següents principis:

1. L’ús dels llibres de text i material curricular és un
factor essencial per a l’exercici del dret constitucional
a l’educació.

2. La gratuïtat de l’ensenyament bàsic s’ha d’ampliar
als llibres de text i al material curricular.

3. El cost del material curricular cal que sigui limitat.
La gratuïtat s’ha d’entendre en un doble sentit:

a) Els poders públics paguen el cost del material
curricular, segons la quantitat que es fixi per alumne.

b) El centre docent limita el cost del material curricular
elegit pels òrgans didàctics al cost que pagaran els po-
ders públics.
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4. La universalitat d’aquesta gratuïtat s’implantarà pro-
gressivament.

5. El procediment que s’adopti per a garantir la gratu-
ïtat cal que contempli les següents característiques:

a) Respectar la llibertat d’ensenyament, la llibertat de
càtedra i la llibertat d’edició.

b) No ser discriminatori.

c) Fomentar l’estima pels llibres i la lectura.

d) Respectant el principi d’autonomia dels centres do-
cents, cada escola realitzarà la gestió del material
curricular.

e) Garantitzar que els recursos públics destinats no es
fan servir per a altres despeses.

f) Afavorir el creixement de biblioteques d’aula i de
centre.

g) Reduir l’excessiu ús de fotocòpies.

h) Evitar la concentració editorial.

i) No debilitar el sistema llibreter de l’Estat Espanyol.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Instar el govern espanyol que en els Pressupostos
Generals de l’Estat hi contempli l’elaboració d’un pla
plurianual per tal de cobrir el cost del material
curricular en qualsevol dels suports, àdhuc l’electrònic,
de cada alumne de l’ensenyament obligatori (primària
i secundària).

2. L’aplicació d’aquest pressupost, amb caràcter univer-
sal, es farà gradualment, amb tres exercicis pressupos-
taris, a raó d’un cicle de primària i un de secundària per
curs acadèmic, a partir del curs 2001-2002. Transitòri-
ament durant aquests tres cursos, es mantindrà, sense
reducció, l’actual partida pressupostària de les ajudes
individuals per als alumnes més necessitats dels cicles
superiors als quals no se’ls apliqui la gratuïtat.

3. Les administracions educatives transferiran als cen-
tres sostinguts amb fons públics la quantitat correspo-
nent, segons el nombre d’alumnes que hi tinguin esco-
laritzats.

4. Aquesta assignació econòmica tindrà caràcter finalis-
ta: sols es podrà dedicar a material curricular i s’haurà
de justificar documentalment durant el primer trimes-
tre del curs acadèmic, podent-se autoritzar romanents
fins un 10% per a despeses del curs següent.

5. El material s’adquirirà en establiments oberts al pú-
blic.

6. Els òrgans didàctics dels centres docents hauran de
limitar el material curricular que hagin d’utilitzar al
cost que efectivament paguin els poders públics.

7. Els centres docents, en l’exercici de la seva autono-
mia i atenent-se a la realitat concreta dels seus alumnes,
decidiran: el procediment d’entrega dels llibres i mate-
rials curriculars als seus alumnes i el període de reno-

vació plurianual dels llibres i materials que siguin
reutilitzables.»

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2000

Ma. Assumpta Baig i Torras, Montserrat Duch i Plana,
Flora Vilalta i Sospedra, Martí Sans i Pairutó, Josep
Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre el Mapa
escolar de Catalunya
Tram. 250-01049/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, Ma. Assumpta Baig i Torras,
Martí Sans i Pairutó, Francesc Boya i Alós i Josep
Casajoana i Pladellorens, diputades i diputats del Grup
Parlamentari Socialistes- Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent Proposició no de
Llei sobre el Mapa Escolar de Catalunya.

L’inici del Mapa Escolar, malgrat ser una reivindicació
dels socialistes des de l’any 81, la podem situar l’any
1989 quan aleshores el Departament publica el Volum
I en què fa una radiografia del sistema educatiu però hi
manca la proposta del futur.

Hem d’esperar l’any 1992, quan el Departament pre-
senta la proposta del Mapa Escolar de Catalunya, que
no comprenia el conjunt del sistema educatiu, sinó no-
més el ensenyaments de règim general: parvulari, en-
senyament primari i secundari obligatori i batxillerat.
Sortosament aquesta proposta es va posar a debat entre
la comunitat educativa, els municipis i altres agents
relacionats amb el sistema educatiu presentant-se cen-
tenars d’al·legacions, opinions ...

I hem d’esperar fins la tercera fase, gener de 1995, per conèi-
xer el Mapa Escolar, enca amb algunes deficiències.

Els objectius generals d’aquella planificació pretenia
cinc grans objectius: la qualitat de l’ensenyament, la
igualtat d’oportunitats en l’accés al saber, la universa-
lització de l’ensenyament secundari, l’equilibri territo-
rial de Catalunya i l’adequació de l’oferta de la forma-
ció professional a la demanda socioeconòmica del país.
S’establia la tipologia de centres i la determinació de
l’oferta de Parvulari, Educació Primària i Educació
Secundària obligatòria i el Batxillerat i la Formació
Professional. Així també l’oferta d’Educació especial,
els ensenyaments de música i dansa i d’idiomes.

El govern de la Generalitat aprovà aquell mateix any
1995 el Pla Plurianual d’Inversions en Centres Docents
1995-2000 en coherència amb la planificació adoptada.
El Pla establia tres nivells de prioritat en les interven-
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cions fossin aquestes de reforma, ampliació, adequació,
nova construcció, substitució i compra d’edifici.

El grau de compliment del Mapa escolar i del Pla
Plurianual d’Inversions en centres el període del qual
acaba aquest any ha estat notablement insuficient.
D’acord amb la informació facilitada pel Departament,
amb número de tramitació 320-00128/06, al Grup Par-
lamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi podem con-
cloure que només el 152 obres (35,6 per cent) estant
efectivament finalitzades; altres 49 es troben adjudica-
des, 27 en situació de projecte redactat en fase d’adju-
dicació, altres 47 es troben en fase de realització del
projecte, 34 en revisió i 118 (27,6 per cent) pendents.

Diversos ensenyaments restaren pendents de planifica-
ció en el Mapa com ara el primer cicle d’educació in-
fantil, els ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny,
els ensenyaments d’art dramàtic i els programes de
garantia social.

El paisatge escolar de Catalunya en els darrers anys ha
vist com proliferaven les aules prefabricades, segons el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. el juliol
d’aquest any hi havia 780 aules prefabricades, de les
qual 460 són destinades a aules on s’escolaritzen
19.384 estudiants de centres docents públics. Una situ-
ació, aquesta, que de provisional ha derivat en estruc-
tural en alguns centres i que cal rebutjar per tal com
priva de drets de ciutadania als joves que s’hi escolarit-
zen en no tenir les condicions materials adequades per
a fer efectiu el dret a l’estudi.

El govern de la Generalitat , dins del Programa Educa-
ció 2000-2004 ha previst endegar un pla de xoc en el
període 2000-2002 per acabar amb la situació de pro-
visionalitat dels edificis prefabricats i substituir-los per
instal·lacions definitives . Aquesta mesura compta amb
molt escassa credibilitat si tenim en compte que les
consignacions per a inversions escolars en els Pressu-
postos Generals de la Generalitat han pasta, de
14.247.000 milions de pessetes al 1999 a
10.864.000.000 el 2000.

Es per tots aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Actualitzar el Mapa Escolar per atendre els canvis de
la demanda demogràfic-escolar que s’han produït en
aquests anys.

2. Aprovar el II Pla Plurianual d’Inversions en Centres
Docents 2000-2003 amb l’objectiu de substituir les
aules prefabricades i culminar les previsions del Mapa
Escolar del 1995, així com les noves demandes.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2000

Montserrat Duch i Plana, Ma. Assumpta Baig i Torras,
Martí Sans i Pairutó, Francesc Boya i Alós, Josep
Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre la definició
d’una Carta dels drets culturals i d’un
Mapa d’equipaments i infraestructures
culturals de Catalunya
Tram. 250-01050/06

Presentació: Sr. Joan Surroca i Sens, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens, Josep M. Carbonell i Abelló,
Montserrat Duch i Plana, Francesc Boya i Alós i Josep
Casajuana i Pladellorens, diputats i diputada del Grup
Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació,
la següent Proposició no de Llei.

Atès que els pobles que han aconseguit un bon desen-
volupament cultural, cívic i econòmic són aquells que
han establert mesures reequilibradores sense discrimi-
nacions socials, de procedència o de residència.

Atès que els drets culturals són igual que els altres drets
humans, una expressió i una exigència de la dignitat
humana.

Atès que tota persona, sola o en comú, té dret a parti-
cipar, d’acord amb els procediments democràtics, en
l’elaboració, implementació i avaluació de les políti-
ques culturals que li concerneixen, així com en l’orien-
tació, en el si de les comunitats culturals en què s’ins-
criu, del seu desenvolupament cultural.

Atès que Catalunya ha experimentat un notable canvi
positiu en matèria cultural en infraestructures, desenvo-
lupament d’indústries, aparició de creadors, una crei-
xent sensibilització envers el patrimoni, etc.

Atès que aquestes transformacions positives no han
afectat per igual el conjunt del territori donat que el
potencial creatiu i de consum cultural de Catalunya es
manifesta amb un caràcter molt desigual.

Atès que els grans establiments culturals no han servit,
en general, per generar efectes sobre la capacitat crea-
tiva del conjunt del territori.

Atès que qualsevol persona sap quines són les presta-
cions de la seguretat social i dels sistemes sanitaris,
educatius i àdhuc esportius, però que no hi ha consci-
ència de quins són els serveis culturals als quals hom té
dret a gaudir.

Atès que no n’hi ha prou en administrar uns recursos
econòmics, sinó que hi ha l’obligació d’avançar en la
definició de drets, serveis i criteris.

Atès, doncs, que la densitat cultural del conjunt de
Catalunya és profundament desigual i que és bo dibui-
xar criteris per aconseguir un mapa equilibrat d’infra-
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estructures i d’activitats culturals que facin un territo-
ri més dens i més equilibrat culturalment.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Proposar, abans del trenta de juny del 2001, la defi-
nició d’una Carta dels Drets culturals dels ciutadans i
ciutadanes. Aquesta Carta tindrà en compte especial-
ment la territorialitat, això vol dir la definició de la xar-
xa bàsica de serveis culturals a fi que hom conegui
quins i com se’n garanteix la prestació. En aquest sen-
tit, es concertarà la seva prestació entre diferents nivells
institucionals, de manera que els ciutadans i ciutadanes
coneguin com accedir-hi i on estan localitzats.

2. Impulsar, igualment abans del trenta de juny del
2001, un mapa d’equipaments i d’infraestructures cul-
turals de Catalunya que defineixi, a banda de les prin-
cipals tipologies, la seva distribució territorial i el cor-
responent pla de finançament.»

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2000

Joan Surroca i Sens, Josep Ma. Carbonell i Abelló,
Montserrat Duch i Plana, Francesc Boya i Alós, Josep
Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla pilot de parc cultural entre el
baix Ter i el baix Fluvià, a l’Empordà
Tram. 250-01051/06

Presentació: Sr. Joan Surroca i Sens, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens, Josep M. Carbonell i Abelló,
Montserrat Duch i Plana, Francesc Boya i Alós i Josep
Casajuana i Pladellorens, diputats i diputada del Grup
Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació,
la següent Proposició no de Llei.

En un moment històric de grans canvis, es constata una
creixent inquietud ciutadana per preservar el territori i
el paisatge com un bé preuat i irrepetible. La zona de
l’Empordà és un dels llocs pioners en l’atracció turís-
tica massiva i ha arribat el moment de repensar serio-
sament la seva oferta. És sensat fer front a les exigèn-
cies d’una major qualitat en els serveis i revalorar el
paper del paisatge i de la cultura.

La zona de l’Empordà compresa entre les conques del
Baix Fluvià i del Baix Ter té un especial contingut his-
tòric i cultural. El seu paisatge humà és fruit de succes-
sives onades de nous arribats que l’han poblat, des de

les cultures del paleolític inferior del massís del
Montgrí fins a l’actual fenomen de turisme de masses
al litoral. En època romana la ciutat i el port
d’Empúries es transformaren en centre econòmic de la
zona. Aquest territori de rius, deltes, istmes, estanys i
maresmes, estava travessat per camins ancestrals que
foren aprofitats i modernitzats en època de la romanit-
zació, com el camí d’Empúries. Són unes veritables
rutes de les cultures i de les immigracions. Hi ha exem-
ples, com a mínim des de l’edat de ferro, de tombes de
població transhumana trobades al cap castell del mas-
sís del Montgrí.

La riquesa històrica, a banda i banda del Ter i del
Fluvià, des d’Empúries fins a Ullastret, Sant Julià de
Ramis i el Castellar de Pontós ha generat diversos es-
trats socioeconòmics i culturals amb transformacions
del paisatge humà i dels hàbitats de la flora i de la fau-
na. Al llarg del temps s’han superposat elements artís-
tics i religiosos amb desenvolupament de l’arquitectu-
ra, lligada a les tasques de les indústries humanes i de
la producció. El coneixement d’aquest territori fluvial
i costaner és un valuós recurs cultural i patrimonial mai
prou ben tractat en el seu conjunt per fer-ne una lectu-
ra coordinada i atractiva. La possibilitat de lligar medi-
cultura-turisme ofereix l’oportunitat de generar noves
activitats econòmiques en aquesta àrea, ecològicament
sostenibles segons l’Agenda 21 de les Nacions Unides
i d’aplicar-les segons la Carta d’Aalborg de ciutats i
pobles sostenibles. A més, pot ser un repte col·lectiu que
sigui un referent territorial organitzat.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Establir abans del trenta de juny del 2001 un Pla Pi-
lot de Parc Cultural sostenible de la zona compresa
entre el Baix Ter i el Baix Fluvià.

– El Pla contemplarà, potenciant els abundants exem-
ples arqueològics i monumentals, les diferents etapes
de poblament: la dels caçadors i recol·lectors paleolí-
tics; les transformacions amb l’arribada de la ramade-
ria i agricultura; la importància de d’edat del bronze i
primer ferro; els primers intercanvis amb la Mediterrà-
nia Oriental, especialment amb els fenicis i foceus; el
món ibèric i els poblats indikets; l’ordenació del terri-
tori en època de la romanització; el port d’Empúries en
època de l’imperi romà; els visigots i el bisbat
d’Empúries; l’islam i la conquesta carolíngia; l’alta
edat mitjana i el romànic; la fi dels primers comtes
d’Empúries; el feudalisme i la revolució dels remences;
la pagesia, les viles urbanes i la incipient indústria baix
medieval; el pas del món rural i tradicional al sistema
industrial; els darrers segles amb el trànsit de la page-
sia a la societat de consum i la Costa Brava i el turisme
de masses.

– El Pla relacionarà la història amb el medi, es poten-
ciarà el paisatge, l’estudi de la flora i la fauna amb un
Pla Director per garantir el seu màxim rigor cultural
amb les seves possibilitats de potenciar econòmicament
la zona. El Pla contemplarà una unitat de plantejament
amb objectius, activitats relacionades, calendari d’ac-
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tuació i avaluació contínua. Amb senyalització, disseny
i difusió comuns, relació en xarxa dels petits museus
locals i punts d’informació estretament connectats.

– El Pla de Parc Cultural sostenible de la zona compre-
sa entre el Baix Ter i els Baix Fluvià tindrà caràcter de
Pla Pilot a fi d’estendre l’experiència a totes aquelles
zones de Catalunya que per les seves característiques
poden desenvolupar un Pla semblant.

– El Pla comptarà amb la dotació pressupostària perti-
nent per atendre la coordinació i els treballs que, per
ordre de prioritats, han d’impulsar de manera ordena-
da el necessari lligam entre medi-cultura-turisme en un
moment de canvi en què, de no establir-se planteja-
ments globals i sinèrgics, potents i engrescadors, hom
tem quedar sense medi, sense cultura i sense turisme.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000

Joan Surroca i Sens, Josep M. Carbonell i Abelló,
Montserrat Duch i Plana, Francesc Boya i Alós, Josep
Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Mapa d’escoles bressol i de ser-
veis socioeducatius de l’àrea del
Pirineu
Tram. 250-01052/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 13898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Marta
Camps i Torrens, Assumpta Baig i Torras, Montse Duch
i Plana, diputats i diputades del Grup Parlamentari So-
cialistes- Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dispo-
sen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent Proposició no de Llei.

Els diputats pirinencs del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, considerem que a la Regió
del Pirineu cal una planificació dels recursos i progra-
mes socioeducatius pels nens i nenes de 0 a 3 anys.

Cal tenir en compte que l’activitat econòmica del
Pirineu està basada en l’estacionalitat de treballs, sobre-
tot en el sector turístic, però també en el sector de la
ramaderia, fet que comporta dificultats per a la conci-
liació de la vida familiar i laboral, especialment per les
dones treballadores, que sovint es troben mancades de
qualsevol tipus d’ajut que permeti facilitar el procés
dels primers anys de maternitat.

L’alt nombre de municipis petits, amb evidents dificul-
tats d’oferir servei de escoles bressol, ja sigui per insu-
ficiència pressupostària o per la manca de nens, que pot
ser molt variable en funcions de les temporades i dels
cicles econòmics les dificultats pel transport a l’hora de

buscar servei de guarderia en pobles propers o la neces-
sitat de dotar de serveis de suport a la família unes zo-
nes, on aquestes polítiques són pràcticament inexis-
tents, són elements a tenir en compte per tal d’evitar i
d’aturar els processos de despoblació de molts nuclis
rurals, especialment a les zones de muntanya i garantir,
també, la incorporació al món del treball de les dones
d’aquest àmbit geogràfic.

La proposta per la regió del Pirineu, de suport
socioeducatiu a l’etapa de 0 a 3 anys, ha de tenir en
compte les característiques pròpies del territori dins el
marc del model que defensem des del Grup Socialistes
- Ciutadans pel Canvi. És a dir: durant els primers me-
sos de vida fins a l’any, avançar en propostes que per-
metin allargar els permisos maternals/ paternals, flexi-
bilització horària, treball a temps parcial, suports a do-
micili o escoles bressol molt adaptades a aquesta etapa.
Així mateix, de l’any als tres anys, potenciar, en el marc
laboral, la conciliació de la vida familiar i laboral i ten-
dir a universalitzar les escoles bressol o alternatives de
suport a la família, sempre mantenint criteris educatius
junt amb els socials.

Entenem que, l’àmbit local és l’idoni per liderar aquests
serveis socioeducatius, però sempre amb el finança-
ment garantit des de la Generalitat, des del Departa-
ment d’Ensenyament tan en la inversió com en el man-
teniment.

És per tot això que els diputats i diputades sotasignants
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

– Elaborar, en el termini de tres mesos, amb les entitats
locals, un mapa d’escoles bressol i altres serveis
socioeducatius de suport per a nens i nenes de 0 a 3
anys a la regió del Pirineu, per cada un dels municipis
que contempli les peculiaritats pròpies de la zona
(tamany municipis, món rural, sector turístic especial-
ment) així com un Pla d’inversió i manteniment.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2000

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Marta
Camps i Torrens, Ma. Assumpta Baig i Torras, Mont-
serrat Duch i Plana
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Proposició no de llei sobre les mesu-
res de conciliació de la vida laboral i
familiar dels progenitors amb fills de
menys de tres anys a l’àrea del Pirineu
Tram. 250-01053/06

Presentació: sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 13899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Marta
Camps i Torrens, Assumpta Baig i Torras, Montse Duch
i Plana, diputats i diputades del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent Proposició no de Llei.

Els diputats pirinencs del Grup Parlamentari Socialis-
tes- Ciutadans pel Canvi, considerem que a la Regió del
Pirineu cal una planificació dels recursos i programes
socioeducatius pels nens i nenes de 0 a 3 anys.

Cal tenir en compte que l’activitat econòmica del
Pirineu està basada en l’estacionalitat de treballs, sobre-
tot en el sector turístic, però també en el sector de la
ramaderia, fet que comporta dificultats per a la conci-
liació de la vida familiar i laboral, especialment per les
dones treballadores, que sovint es troben mancades de
qualsevol tipus d’ajut que permeti facilitar el procés
dels primers anys de maternitat.

L’alt nombre de municipis petits, amb evidents dificul-
tats d’oferir servei de escoles bressol, ja sigui per insu-
ficiència pressupostària o per la manca de nens, que pot
ser molt variable en funcions de les temporades i dels
cicles econòmics les dificultats pel transport a l’hora de
buscar servei de guarderia en pobles propers o la neces-
sitat de dotar de serveis de suport a la família unes zo-
nes, on aquestes polítiques són pràcticament inexis-
tents, són elements a tenir en compte per tal d’evitar i
d’aturar els processos de despoblació de molts nuclis
rurals, especialment a les zones de muntanya i garantir,
també, la incorporació al món del treball de les dones
d’aquest àmbit geogràfic.

La proposta per la regió del Pirineu, de suport
socioeducatiu a l’etapa de 0 a 3 anys, ha de tenir en
compte les característiques pròpies del territori dins el
marc del model que defensem des del Grup Socialistes-
Ciutadans pel Canvi. És a dir: durant els primers mesos
de vida fins a l’any, avançar en propostes que permetin
allargar els permisos maternals/ paternals, flexibilit-
zació horària, treball a temps parcial, suports a domicili
o escoles bressol molt adaptades a aquesta etapa. Així
mateix, de l’any als tres anys, potenciar, en el marc la-
boral, la conciliació de la vida familiar i laboral i ten-
dir a universalitzar les escoles bressol o alternatives de

suport a la família, sempre mantenint criteris educatius
junt amb els socials.

Entenem que, l’àmbit local és l’idoni per liderar aquests
serveis socioeducatius, però sempre amb el finança-
ment garantit des de la Generalitat, des del Departa-
ment d’Ensenyament tan en la inversió com en el man-
teniment.

És per tot això que els diputats i diputades sotasignants
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Impulsar en les negociacions dels convenis laborals
per la Regió del Pirineu mesures que afavoreixin la
conciliació de la vida laboral i familiar dels pares i
mares amb fills de menys de tres anys.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2000

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Marta
Camps i Torrens, Ma. Assumpta Baig i Torras, Mont-
serrat Duch i Plana

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre cultural a Alma-
celles (Segrià)
Tram. 250-01054/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb sis altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Marta Camps i Torrens, Ramón
Vilalta i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza, Joaquim
Llena i Cortina, Montserrat Duch i Plana i Joan Surroca
i Sens, diputats del Grup parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

Almacelles és un municipi amb una població de més de
cinc mil habitants i amb perspectives d’important crei-
xement poblacional que, en bona mesura, es produirà
a través de la immigració que avui ja compta amb un
col·lectiu gairebé del 5% del total de la població.

Aquest municipi no comptava, ni compta encara, amb
cap equipament cultural públic ni privat, que permeti el
normal desenvolupament de les activitats relacionades
amb la cultura, com seria l’accés dels ciutadans a un
correcte servei de biblioteca pública, o a uns mínims
espais per a gaudir de representacions escèniques, au-
dicions musicals o projeccions de cinema.

Atès que existeix una necessitat objectiva de cobrir les
necessitats culturals del municipi d’Almacelles, i que
fomentar la convivència i la integració d’aquelles per-
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sones que s’incorporen a la seva comunitat, només es
pot assolir amb èxit si es construeixen espais que per-
metin un desenvolupament constant de l’activitat cul-
tural, entenem que la tasca de l’ajuntament d’Alma-
celles per a facilitar l’accés a aquests tipus de serveis als
seus ciutadans, i impulsar alhora espais d’àmbit social
com a millor mesura per afavorir la integració dels
emigrants, ha de ser recolzada pel Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya i el seu Departament de Cultura, tot
participant en la construcció de les infraestructures
socioculturals del municipi d’Almacelles.

És per tot això que presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
participar econòmicament en la construcció del centre
cultural d’Almacelles en un percentatge no inferior al
40 per cent del valor total de l’obra.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2000

Francesc Boya i Alós, Marta Camps i Torrens, Ramon
Vilalta i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza, Joaquim
Llena i Cortina, Montserrat Duch i Plana, Joan Surroca
i Sens

Proposició no de llei sobre el trasllat
de la central transformadora d’electri-
citat de Sant Vicenç de Castellet
(Bages) a fora del nucli urbà
Tram. 250-01055/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 13961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

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

A Sant Vicenç de Castellet (Bages), hi ha un transfor-
mador ubicat dintre del nucli urbà, al barri de la Fari-
nera. Que afecta a la població des d’un punt de vista de
la mobilitat (és al mig del carrer) i des del punt de vis-
ta ambiental amb sorolls produïts pels cables, riscos en
els dies de pluja amb aparell elèctric, un important im-
pacte visual.

Coherentment amb l’afirmació del Conseller d’Indús-
tria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya,
segons la qual «Efectivament, el fet de traslladar una
central o una línia d’alta tensió a un emplaçament allu-
nyat de nuclis urbans és un criteri de millora de les
condicions ambientals de la instal·lació».

A l’empara de l’existència d’un «Protocol d’acord»
entre el Departament d’Indústria, Comerç, i Turisme de
la Generalitat de Catalunya, Fuerzas Eléctricas de

Cataluña, S.A, i l’Empresa Hidroeléctrica del Ribagor-
zana, S.A per a la millora de les infraestructures elèc-
triques i la qualitat del servei, signat el dia 1 de desem-
bre de 1998, que acordà l’execució del Pla de millora
de les infraestructures i la qualitat del servei 1999-
2003, amb una inversió global prevista de 110.000
milions de pessetes.

Amb la voluntat d’aplicar el mateix criteri a Sant
Vicenç de Castellet que a Sant Boi de Llobregat, tal
com es recull a la Resolució 201/VI del Parlament de
Catalunya, de 22 de juny.

És per tot això que presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

a) Fer totes les accions necessàries perquè, en compli-
ment del Protocol d’acord entre el Departament d’In-
dústria, Comerç i Turisme i FECSA—Enher, aquesta
empresa inclogui, dins el Pla de millora de les infraes-
tructures elèctriques i la qualitat del servei 1999-2003,
el trasllat de la central transformadora de Sant Vicenç
de Castellet (Bages) a l’exterior del nucli urbà.

b) Impulsar l’acord entre les diferents administracions
públiques implicades –els ajuntaments, el Govern de la
Generalitat i el Govern de l’Estat- i l’empresa
FECSA—Enher, amb l’objectiu d’afavorir la inclusió a
què es refereix l’apartat a.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2000

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

Proposició no de llei sobre la fi de la
violència contra el poble palestí i el
restabliment del procés de pau que
preveu la Resolució 242 del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides
Tram. 250-01056/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 13963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Davant la massacre que s’està produint contra la pobla-
ció palestina, cal exigir la fi immediata de totes les ope-
racions militars, així com la retirada de les armes pesa-
des i el replegament de les tropes de l’exèrcit israelià.

El poble de Catalunya exigeix la investigació dels fets
i l’esclariment de les responsabilitats sobre els dramà-
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tics esdeveniments que s’han produït, amb un balanç de
més de cent-vint morts i més de mil ferits, molts d’ells
menors d’edat.

En aquest sentit, és indispensable el restabliment de les
negociacions, la continuïtat del procés de pau i el reco-
neixement dels drets del poble Palestí a tenir un Estat
propi com a garantia del restabliment d’una pau justa i
permanent a l’Orient Mitjà.

Per tot això, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya-Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
fer les gestions necessàries davant el Govern espanyol
i la Comissió Europea per tal d’exigir la fi de la violèn-
cia contra el poble palestí, i restablir el procés de pau a
partir de la Resolució 242 del Consell de Seguretat de
l’ONU, referida a la retirada d’Israel dels territoris ocu-
pats el 1967, i la Resolució de l’Assemblea General de
les Nacions Unides sobre el dret de retorn dels refugi-
ats.

Palau del Parlament, 18 de octubre de 2000

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció per Autopistas Concesionaria
Española, SA de passos de vianants
entre les poblacions d’Arenys de Mar i
Arenys de Munt (Maresme)
Tram. 250-01057/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 13965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

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<t6>Exposició de motius

L’any 1994, es va construir per part d’ACESA, l’auto-
pista que, entre d’altres, travessa els termes municipals
d’Arenys de Mar i d’Arenys de Munt (Maresme). Les
sortides de l’esmentada autopista, tal com es van
construir en el seu dia, han comportat: la desaparició
dels passos de vianants que tradicionalment unien totes
dues poblacions; innombrables dificultats en la comu-
nicació (a peu i en cotxe) entre els ciutadans i ciutada-
nes amb un evident perill de sinistralitat viària; i una
estètica paisatgística lamentable. Aquesta és una situa-
ció que contraria profundament les poblacions
d’Arenys de Munt i d’Arenys de Mar i llurs ajunta-
ments. Uns i altres exigeixen, des de fa temps, una so-
lució satisfactòria a tanta incomoditat.

És per tot això que presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Plantejar a ACESA que, a càrrec d’aquesta empresa,
rectifiqui l’actual situació i, de forma consensuada amb
tots dos ajuntaments, posi en marxa urgentment les
obres per concretar passos de vianants entre les pobla-
cions d’Arenys de Mar i Arenys de Munt (Maresme)
que no comportin cap perill per a les persones i en ple-
na compatibilitat amb el medi ambient.

2. Modificar el traçat de l’actual nus viari.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

José Luis López Bulla  Joan Boada i Masoliver
Diputat Portaveu

Proposició no de llei sobre l’estudi de
la presència de partícules tòxiques a la
sang en la població catalana
Tram. 250-01058/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 13966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un estudi encarregat pel Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme revela, entre d’al-
tres dades, l’increment de dioxines a la sang i també
d’alguns metalls pesants entre la població analitzada.
Aquest estudi ha estat elaborat pels Serveis de Preven-
ció, Assistencials i Sociosanitaris (PASS) i ha estat re-
alitzat en tres fases (1995, 1997,1999) amb la finalitat
d’avaluar els efectes de la planta incineradora en la sa-
lut de la població de Mataró.

En les dues primeres fases es van analitzar mostres de
sang de tres grups de població a Mataró: treballadors de
la planta incineradora, residents a prop de la planta i
residents allunyats de la mateixa. La tercera fase va
incorporar, a més, un quart grup de població, correspo-
nent a habitants d’Arenys de Mar, per tal de comparar
els resultats obtinguts en aquesta vila, distant uns 20
km, amb els corresponents a Mataró. S’ha mesurat el
nivell de dioxines (PCDD), furans (PCDF) policlorats
bifenils (PCBs) i metalls pesants (plom, cadmi, crom i
mercuri).

Les conclusions de l’esmentat estudi mostren dos tipus
de dades que obliguen a fer una reflexió i a continuar
les investigacions.

La primera és que no hi ha diferències importants en-
tre els valors mesurats a Mataró i a Arenys de Mar. El
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nivell de dioxines és pràcticament el mateix (19,2 i
20,00 I-TEQ) i també el de furans, policlorats bifenils
i metalls pesants. A més els valors detectats en la pobla-
ció resident lluny de la incineradora són lleugerament
superiors respecte a la que viu a prop. Aquestes dades
fan concloure que les emanacions de les incineradores
no són determinants en la presència de partícules tòxi-
ques  la sang. La segona constatació és que en el trans-
curs de tan sols quatre anys s’ha produït entre la pobla-
ció mataronenca un increment progressiu en el nivell de
dioxines a la sang, que ha crescut entre el 40% i el
44,5%.

Dioxines a la sang (I-TEQ)

1995 1997 1999 Increment
Mataró. A prop incineradora 13,4 16,4 19,4 44,5%
Mataró. Lluny incineradora 13,7 17,0 19,2 39,9%
Arenys de Mar 20,0

Davant d’aquests resultats, les autoritats sanitàries te-
nen la responsabilitat de buscar les causes que provo-
quen l’increment de partícules tòxiques a la sang, que
tenen efectes nocius en la salut en provocar alteracions
cel·lulars i processos cancerígens. Si resulta que les
emanacions de les incineradores no són determinants,
cal cercar causes d’abast més general possiblement re-
lacionades amb alimentació humana. És necessari,
doncs, continuar les investigacions realitzades fins ara
i estendre-les en altres indrets de Catalunya. Cal rela-
cionar també les dades obtingudes amb els estudis
epidemiològics realitzats pel Servei Català de la Salut.

És per aquest motiu, que el Grup d’IC-V al Parlament
presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
promoure recerques orientades a conèixer el nivell de
partícules tòxiques a la sang (dioxines, furans,
policlorats bifenils, metalls pesants) entre la població
catalana, a establir les causes que originen la presència
d’aquestes partícules tòxiques i a relacionar els resul-
tats amb estudis epidemiològics.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de l’inventari de camins previst per la
Llei 9/1995, de regulació de l’accés
motoritzat al medi natural
Tram. 250-01059/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 13974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El descontrol ocasionat per l’aparició al mercat dels
vehicles tot terreny va dur al Parlament de Catalunya a
promulgar la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació
de l’accés motoritzat al medi natural. Tal com ha de-
nunciat l’Associació Naturalistes de Girona, l’impor-
tant increment de ciutadans i ciutadanes que visiten el
medi natural s’ha vist seriosament agreujada per l’apa-
rició dels esmentats vehicles tot terreny han modificat
les característiques d’aquestes visites. Els passeigs
d’excursionistes amants de la natura han esdevingut, en
bona part, curses de tot—terrenys. Des del punt de vista
d’educació ambiental, representa un mètode del tot in-
correcte per acostar-se al medi natural d’una manera
responsable.

Un dels objectius d’aquesta Llei és dotar Catalunya
d’un inventari exhaustiu dels camins i la reglamentació
de quins eren aptes per a la circulació de vehicles mo-
toritzats. Aquest treball de camp és molt important ja
que, des de l’època de la República, pràcticament cap
municipi no ha fet una revisió dels camins que són pú-
blics. Contínuament s’endeguen litigis entre ajunta-
ments i propietaris per determinar qui és el titular d’un
camí. La Llei 9/1995 havia de resoldre tant els proble-
mes ambientals, com els cadastrals endèmics que han
estat associats sempre als camins rurals.

El darrer mes de juny va acabar el termini previst per
culminar el desplegament d’aquesta Llei, impossible de
desenvolupar com a conseqüència de la manca dels
mitjans econòmics i tècnics necessaris. Els Consells
Comarcals no han rebut, per part de la Generalitat de
Catalunya, directius clares, suport tècnic i econòmic
per tal de poder realitzar l’inventari previst a la Llei.

Per tot això presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Dotar els Consells Comarcals, a través de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, dels recursos tècnics (siste-
ma d’informació geogràfic, bases cartogràfiques digi-
tals, ortofotomapes, etc.) que disposi per poder realit-
zar l’inventari de camins previst a la Llei 9/1995, de 27
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de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi
natural.

2. Incloure als Pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya per a l’any 2001 una partida per a ser transferi-
da als consells comarcals per tal que puguin elaborar
l’inventari de camins previst a la Llei 9/1995, de 27 de
juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natu-
ral, a través, entre d’altres mesures, de la contractació
de personal per elaborar-lo.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

Proposició no de llei sobre la situació
del mercat laboral pel que fa a la de-
manda de personal format en les tec-
nologies de la informació i les comuni-
cacions
Tram. 250-01060/06

Presentació: Sra. Pilar Díaz i Romero,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pilar Díaz i Romero, Roberto Labandera i Ganachipi,
Montserrat Duch i Plana, Marta Camps i Torrens i
Núria Segú i Ferré, diputats i diputades del Grup par-
lamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la se-
güent Proposició no de Llei.

La percepció social de que les tecnologies de la infor-
mació i les comunicacions (TIC) són un sector emer-
gent ha portat a un augment important del nombre
d’alumnes catalans que han sol·licitat una plaça per
cursar els seus estudis a les carreres d’enginyeria infor-
màtica i telecomunicacions durant el curs 2000-2001.

Tanmateix, a Catalunya 633 alumnes han restat sense
plaça per a accedir a les sis enginyeries tècniques i su-
periors d’Informàtica i Telecomunicacions malgrat te-
nir aprovada la prova de selectivitat. Aquest augment de
la demanda no ha pogut ser atès per les Universitats
públiques catalanes ja que per decisió del Govern de la
Generalitat no s’ha permès la modificació del mapa de
titulacions per al curs 2000-2001.

S’ha de garantir que la demanda de places università-
ries per a cursar estudis en tecnologies de la informa-
ció i les comunicacions quedi suficientment coberta per
tal de satisfer la necessitat d’enginyers informàtics i de
telecomunicacions que demanda el mercat laboral, i la
societat catalana en última instància.

Per tots aquests motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Crear un Observatori que permeti conèixer la situació
i l’evolució del mercat laboral pel que fa a la demanda
de personal format en tecnologies de la informació i les
comunicacions.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2000

Pilar Díaz i Romero, Roberto Labandera i Ganachipi,
Montserrat Duch i Plana, Marta Camps i Torrens, Núria
Segú i Ferré

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de titulacions universi-
tàries d’enginyeries tècniques i supe-
riors d’informàtica i telecomunicaci-
ons
Tram. 250-01061/06

Presentació: Sra. Pilar Díaz i Romero,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pilar Díaz i Romero, Roberto Labandera i Ganachipi,
Montserrat Duch i Plana, Marta Camps i Torrens i
Núria Segú i Ferré, diputats i diputades del Grup par-
lamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la se-
güent Proposició no de Llei.

La percepció social de que les tecnologies de la infor-
mació i les comunicacions (TIC) són un sector emer-
gent ha portat a un augment important del nombre
d’alumnes catalans que han sol·licitat una plaça per
cursar els seus estudis a les carreres d’enginyeria infor-
màtica i telecomunicacions durant el curs 2000-2001.

Tanmateix, a Catalunya 633 alumnes han restat sense
plaça per a accedir a les sis enginyeries tècniques i su-
periors d’Informàtica i Telecomunicacions malgrat te-
nir aprovada la prova de selectivitat. Aquest augment de
la demanda no ha pogut ser atès per les Universitats
públiques catalanes ja que per decisió del Govern de la
Generalitat no s’ha permès la modificació del mapa de
titulacions per al curs 2000-2001.

S’ha de garantir que la demanda de places università-
ries per a cursar estudis en tecnologies de la informa-
ció i les comunicacions quedi suficientment coberta per
tal de satisfer la necessitat d’enginyers informàtics i de
telecomunicacions que demanda el mercat laboral, i la
societat catalana en última instància. Per tots aquests
motius es presenta la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Aprovar en el termini de tres mesos una programació
de titulacions universitàries d’acord amb les necessites
reals de la societat catalana i vàlida, com a mínim, per
un període de tres cursos.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2000

Pilar Díaz i Romero, Roberto Labandera i Ganachipi,
Montserrat Duch i Plana, Marta Camps i Torrens, Núria
Segú i Ferré

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Mapa de lectura pública de Catalu-
nya i de l’estudi econòmic correspo-
nent
Tram. 250-01062/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb sis altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Montse
Duch i Plana,   Marta Camps i Torrens, Ramón Vilalta
i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza, Núria Segú i Ferré
diputats i diputades del Grup Socialistes-Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per la seva
tramitació davant del Ple la següent proposició no de
Llei.

La llei de 4/1993 de 18 de març del sistema bibliotecari
de Catalunya va definir la participació de les diferents
administracions en la gestió del sistema bibliotecari,
reclamant per als ajuntaments l’assumpció de la infra-
structura bibliotecària com una de llurs prioritats, i in-
corporant les comarques per a la gestió de les bibliote-
ques centrals comarcals i el servei de biblioteques de
poblacions menors.

L’article 28 d’aquesta llei encomana al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya la redacció d’un
Mapa de Lectura Pública de Catalunya per tal de reco-
llir les necessitats de la lectura pública i establir el tipus
de servei que correspon a cada població, així com
d’unes propostes d’actuació econòmica destinades a
completar les mancances culturals en l’àmbit de les
biblioteques.

La realitat però, i després de transcorreguts set anys de
la publicació d’aquesta llei, és que el Sistema de Lec-
tura Pública de Catalunya està mancat de la seva eina
més important per al seu desplegament, és a dir, el
Mapa de Lectura Pública i la seva dotació econòmica,
el qual ha de definir encara, i a més dels objectius ja
senyalats, el repartiment de competències entre Con-

sells Comarcals i Ajuntaments en l’articulació de la
xarxa de biblioteques, a través de la qual s’ha de dotar
el territori d’una oferta de lectura pública que doni res-
posta a les necessitats dels ciutadans.

Aquest fet, greu en si mateix, és encara més accentuat
a les comarques més allunyades de les capitals de pro-
víncia, on el ciutadà no pot trobar grans infrastructures
que completin els serveis municipals, en el cas que
aquests existeixin, i ans al contrari, s’agreuja amb una
baixa densitat poblacional disseminada en pobles i nu-
clis dispersos, fet amb el qual, es consolida un greuge
entre comarques i territoris en els quals s’atempta con-
tra el dret de l’accés igualitari als drets culturals dels
ciutadans.

Aquesta situació és característica de territoris com l’Alt
Pirineu i les Terres de l’Ebre. Uns territoris, on el ser-
vei de biblioteques com arreu de la Catalunya rural, fou
assumit durant molts anys per l’obra social d’algunes
caixes d’estalvi, en alguns casos, i en altres per l’acció
municipal. La situació però, és especialment preocu-
pant ja que, després de la desaparició de l’acció priva-
da d’aquestes entitats en aquests territoris, s’evidencia
una manca important d’infrastructures culturals i espe-
cialment de biblioteques, mancança que, evidentment,
ha de ser resolta des de la participació de les diverses
administracions.

Si tenim en compte que els territoris objectes d’aquesta
situació, per lògiques de població, compten amb uns
recursos molt limitats, uns Consells Comarcals que no
tenen definit el seu rol dintre del Mapa de Lectura Pú-
blica, i que els paràmetres que indica la llei del 4/1993
del Sistema Bàsic de Lectura Pública de Catalunya,
hauran de considerar els condicionants d’orografia i
dispersió poblacional, circumstàncies evidents en l’Alt
Pirineu i les Terres de l’Ebre, es fa necessària l’adopció
de mesures especials que donin resposta a les proble-
màtiques específiques dels territoris rurals i més allu-
nyats dels centres urbans.

Per aquests motius presentem la següent proposició no
de llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Presentar, durant els dos primers mesos de l’any
2001, de sessions del Mapa de Lectura Pública de Ca-
talunya i el corresponent estudi econòmic que l’acom-
panya, adequat a les inversions necessàries per facilitar
l’accés a la societat de la informació de tots els muni-
cipis.

2. Definir en aquest mapa l’Alt Pirineu i les Terres de
l’Ebre com zones d’actuació específiques, per tal d’ini-
ciar el desplegament de la xarxa de biblioteques i
biblio-bus, amb la màxima celeritat possible, atesa la
desatenció de la seva població en aquest àmbit.

3. Dotar els ajuntaments amb nuclis de població disper-
sa d’ajuts específics i recursos necessaris, per tal de
garantir l’accés a la lectura pública de tots els seus ha-
bitants, malgrat les dificultats geogràfiques, climàtiques
i\o d’estructura poblacional.
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4. Dotar un pla d’ajuts per a la construcció i manteni-
ment de biblioteques en aquells pobles que, sense ser
capital de comarca, compten amb una població superi-
or a les 1500 persones i que no compten amb cap
instal·lació d’aquesta mena entre els seus equipaments
municipals.

5. Habilitar partides específiques per aquelles bibliote-
ques ja existents en nuclis de menys de 1500 habitants
i que avui, a l’espera del que resolgui el Mapa de Lec-
tura pública, queden exclusivament a càrrec dels ajun-
taments.

Aquestes ajudes hauran de habilitar-se en funció de:

a) El nombre de volums que té la biblioteca.

b) La seva funció social en base als criteris de proximi-
tat de les biblioteques centrals i comarcals.

c) El pressupost destinat pel municipi al funcionament
de la instal·lació, per tal de tenir en compte les despe-
ses afegides a les condicions climàtiques.

d) L’existència, en aquestes biblioteques, d’arxius o
col·leccions que justifiquin horaris i recursos extraordi-
naris als normals d’una instal·lació d’aquesta mena.

6. Impulsar polítiques específiques per l’ajut a les bibli-
oteques que presentin espais i actuacions concretes per
a la difusió i el coneixement de la literatura local i
d’àmbit territorial, com és el cas de la literatura Pirinen-
ca. »

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2000

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Mont-
serrat Duch i Plana, Marta Camps i Torrens, Ramon
Vilalta i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza, Núria Segú
i Ferré

Proposició no de llei sobre el control
dels hàbits nutricionals i del consum
en nutrició de la població catalana
Tram. 250-01063/06

Presentació: Carme Valls i Llobet, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi
Reg. 13981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Valls i Llobet, i Carme Figueras i Siñol, Caterina
Mieras i Barceló, Núria Segú i Ferré i Àngela Gassó i
Closa, diputades del Grup parlamentari Socialistes-Ciu-
tadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per
a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei
sobre el control dels hàbits nutricionals i del consum en
nutrició de la població catalana.

Les estadístiques de consum en alimentació de la po-
blació espanyola durant l’any 1999 assenyalen que
encara que estem mantenint una dieta més variada i

equilibrada que la resta de població europea no portem
una dieta tan sana com podríem tenir. La dieta mediter-
rània s’està abandonant cada dia més degut als nous
hàbits tan en la forma de cuinar com en la forma de
menjar, i per tant, el consum en alimentació està vari-
ant d’una forma substancial. S’està reduint la ingesta de
fruita i de carn i també les llegums o l’arròs, i en canvi
està augmentant el consum de derivats làctics i de plats
preparats i sucs de fruita de diversa categoria. Però
aquestes estadístiques efectuades a nivell d’Estat espa-
nyol no tenen en compte els tres col·lectius que més
estan canviant d’hàbits i que més necessiten una nutri-
ció adequada, que seria: la joventut (d’edats que oscil·-
len entre 12 i 20 anys), les persones de la tercera edat,
i el col·lectiu de dones que tenen a més la pressió am-
biental de mantenir el pes en funció d’unes imatges
ideals que es transmeten a través dels mitjans de comu-
nicació. Les tendències que s’estableixin en aquests
col·lectius condicionaran les malalties inclús l’esperan-
ça de vida de la població global en el futur i haurien de
ser analitzades pormenoritzadament. Però les actuals
formes de fer estadístiques fan impossible diferenciar
les tendències en aquests grups de població en risc per-
què no es diferencien ni per edat, ni per sexe. Creiem
que en aquest moment totes les estadístiques en sanitat
haurien d’incloure aquestes diferències i més en el
camp de la nutrició i de l’alimentació.

Per tots aquests motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1- Endegar les mesures necessàries per tal d’efectuar un
control anual de les tendències de consum en alimen-
tació de la població catalana diferenciant per edat i sexe
les tendències del consum i els canvis que s’estableixin
per incidir en una educació sanitària raonable en fun-
ció dels consums de la nostra població.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2000

Carme Valls i Llobet, Carme Figueras i Siñol , Cateri-
na Mieras i Barceló, Núria Segú i Ferré, Àngela Gassó
i Closa

Proposició no de llei sobre les millores
urbanístiques i viàries del polígon in-
dustrial Riu Clar, de Tarragona
Tram. 250-01064/06

Presentació: Montserrat Duch i Plana,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, Antoni Sabaté i Ibarz, Josep
M. Simó i Huguet, Martí Carnicer i Vidal i Núria Segú
i Ferré, diputades i diputats del Grup Parlamentari So-
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cialistes- Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dispo-
sen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent Proposició no de Llei.

El territori del Camp de Tarragona comprèn les comar-
ques de l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès amb
més potencial econòmic de la Catalunya meridional.
L’orografia de la regió, els intensos fluxos laborals
intercomarcals i les importants infraestructures de co-
municació determinen, tot plegat, l’existència d’un
mercat de productes i de factors integrat.

L’expansió del complex petroquímic més important de
la indústria espanyola donarà lloc a un mercat impor-
tant de subministraments i de serveis especialitzats que
facilitaran l’aparició d’un nombre important d’empre-
ses industrials subsidiàries. És així que el Tarragonès
gaudeix d’una especialització industrial centrada en el
sector energètic, la indústria química bàsica i els trans-
formats metàl·lics.

Un estudi de la Cambra Oficial de Comerç i la Indús-
tria de Tarragona de 1995, va establir una valoració del
sòl industrial disponible, per cada polígon, a partir de
cinc paràmetres: accessos, comunicacions, entorn, ser-
veis i facilitats de mercat. L’oferta de sòl industrial és
molt notable en la localització d’activitats i en la cap-
tació de nous establiments.

En el cas del Polígon Riu Clar hi concorren un volum
demogràfic, un entorn industrial favorable i els serveis
de la ciutat de Tarragona. Així mateix es troba en una
ubicació central en infrastructures de comunicació ja
sigui per la connexió amb l’autopista A-7 o pel tramat
viari de comunicació portuària.

La resolució de les deficiències d’urbanització del po-
lígon Riu Clar foren aspectes d’un conveni de col·-
laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament
de Tarragona el 30 de setembre de 1996 que definia tres
fases d’obres a desenvolupar durant els anys 1997,
1998 i 1999 amb un import d’obra de 469 milions de
pessetes, entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament,
que no han estat finalitzades encara.

Les reclamacions més urgents són les següents:

– El clavegueram, el servei de subministrament d’aigua
és deficient.

– Tot i que a l’actualitat s’ha instal·lat enllumenat públic
en alguna zona, cal que s’acabin les obres en la totali-
tat del Polígon.

– Hi ha deficiències importants en el servei de recolli-
da de brossa selectiva per manca d’un nombre suficient
de contenidors que provoca l’existència de brossa per
terra i els inconvenients d’higiene corresponents.

– Les voreres no compten amb paviment.

– Existeixen dificultats a l’hora d’instal·lar línies telefò-
niques RDSI.

La realitat que pateixen les empreses del Polígon Riu
Clar dificulta les seves activitats i des de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona
s’exigeixen solucions immediates a les deficiències
plantejades. La Comissió d’Indústria de la Cambra de
Tarragona ve treballant en aquesta línia des de fa més

d’un any per aconseguir que aquesta àrea industrial de
la seva demarcació millori. Actualment el principal
grup de reivindicació d’aquesta situació insostenible és
l’Associació de propietaris creada per a tal efecte, com
a principals interessats.

És per tots aquest motius que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

- Resoldre de forma definitiva les deficiències urbanís-
tiques del Polígon Industrial Riu Clar.

- Construir una rotonda en l’extrem del Polígon que
dóna accés a l’A-7 per a resoldre l’extrema perillositat
i risc de sinistralitat.

- Enjardinar les rotondes del vial central carretera T-
7210 i millorar la senyalització al Mausoleu paleocris-
tià de Centelles.

Palau del Parlament, 26 de setembre del 2000

Montserrat Duch i Plana, Antoni Sabaté i Ibarz, Josep
M. Simó i Huguet, Martí Carnicer i Vidal, Núria Segú
i Ferré

Proposició no de llei sobre el dret a
l’autodeterminació dels pobles indíge-
nes i el suport a la nació maputxe
Tram. 250-01065/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 13985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya

Document / proposta: Proposició no de llei sobre el dret
a l’autodeterminació dels pobles indígenes i el suport a
la nació maputxe.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’anterior govern xilè d’Eduardo Frei va aprovar en cap
de setmana, durant les darreres hores del seu mandat
abans de traspassar el poder a Ricardo Lagos, un pro-
jecte per construir una central hidroelèctrica en uns ter-
renys dels indis maputxe. Els decrets aprovats atorga-
ven a la filial de l’empresa Endesa a Xile les concessi-
ons definitives per a la central de Ralco, al riu Bio Bio,
i li concedien a més a més «drets de servitud» sobre
aquells terrenys de famílies pehuentxes que fins ara
s’han oposat a permutar els seus terrenys. S’ha fet pre-
valer la Llei Elèctrica sobre la Llei Indígena que prote-
geix el dret col·lectiu a la terra.

El poble maputxe («gent de la terra») constitueix una
de les nacions originàries d’Amèrica i va exercir plena
autodeterminació territorial, política, jurídica i institu-
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cional mitjançant tractats bilaterals amb el sistema co-
lonial, perdent la sobirania el 1881 després de 71 anys
de la constitució de l’Estat xilè. Els Tractats que esta-
blien les relacions entre el poble Maputxe i el sistema
colonial van ser reconeguts pel Relator Especial de
Nacions Unides el 1998, en un informe que reconeixia
el caràcter imprescriptible i la vigència d’aquests Trac-
tats, desconeguts unilateralment per l’Estat xilè.

La nació maputxe ha patit una política de desarrela-
ment, assimilació i negació sistemàtica dels seus drets
fonamentals, que va arribar a un punt extrem amb la
dictadura del general Pinochet. Durant aquest període,
es van promulgar els decrets 2568 i 2750 amb la fina-
litat d’eliminar les comunitats maputxes i el seu siste-
ma de propietat comunitària de la terra. Amb l’arriba-
da de la democràcia, el nou govern i els pobles origina-
ris de Xile firmaren l’Acord de Nova Imperial, que te-
nia com a objectiu legislar a favor del desenvolupament
dels pobles indígenes i establir noves formes de relació
entre les organitzacions de representació indígena i
l’Estat xilè. Els principals acords es traduïren en la pro-
mulgació d’una Llei de Protecció dels Pobles Indíge-
nes, votada per unanimitat en el Congrés Nacional
l’any 1994.

Els pehuentxes són els indígenes maputxes que es con-
centren a la regió del Bio Bio, una zona andina situada
entre la VIII i la IX regió del país. Aquest riu és el se-
gon més cabalós de Xile, amb 400 quilòmetres de llar-
gada i una conca de 25 milions d’hectàrees. Avui, els
pehuentxes es troben amenaçats per un megaprojecte
de set preses, una de les quals, Pangue, ja funcional. La
presa de Ralco, que és la segona que s’ha previst, està
en procés de construcció. La companyia Endesa és qui
du endavant aquest projecte i qui ha pressionat  direc-
tament les famílies pehuentxes perquè acceptin les per-
mutes de les terres que han ocupat des de fa segles.
Segons la llei indígena aprovada, només que una famí-
lia es negui a la permuta aquest projecte ja no es pot
realitzar.

La presa Ralco, amb una inversió estimada de 473 mi-
lions de dòlars per a la central i 12 milions de dòlars per
a obres de connexió al sistema interconnectat central
del país, generaria una mitjana anual de 3.380 MGW,
implicaria el desplaçament de dues comunitats per la
inundació de 683 hectàrees de i la desaparició de la
forma de vida ancestral del poble maputxe pehuentxe.

Representants maputxes, juntament amb altres grups
ecologistes xilens i d’arreu del món, han iniciat una
campanya de mobilitzacions i de denúncia contra la
construcció de Ralco pels motius abans exposats i per
les negatives conseqüències ambientals que provocarà
l’embassament; desregularització del flux natural del
riu, assecament de trams, retenció dels sòlids que cons-
titueixen una de les aportacions de nutrients al golf
d’Arauco una de les zones pesqueres més importants
del país, alteració climàtica de la conca i de tota l’acti-
vitat biològica, extinció de sis espècies endèmiques de
peixos.

El Parlament de Catalunya va adoptar la resolució 889/
V sobre el reconeixement dels drets dels pobles indíge-
nes a l’autodeterminació i a conservar els seus sistemes
tradicionals de govern.

És per tot això que presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya, tenint en compte la Reso-
lució 889/V d’abril de 1999, sobre el reconeixement del
dret dels pobles indígenes a l’autodeterminació i del
respecte als seus sistemes tradicionals de govern, que
proclamava i reconeixia «el dret inalienable dels pobles
indígenes als seus territoris, als recursos i a la
biodiversitat que contenen», compromès també en
l’impuls de polítiques que apuntin cap a un desenvolu-
pament econòmic i social sostenible, respectuós amb
els valors ambientals que són patrimoni de tot, en co-
herència amb aquests objectius i exercint el dret a ex-
pressar la solidaritat amb altres pobles:

1. Reafirma el principi del dret a l’autodeterminació
dels pobles indígenes i expressa el suport a les comu-
nitats maputxes que són objecte de l’explotació del seu
territori i d’agressions contra la seva identitat i es soli-
daritza amb les mobilitzacions pacífiques per la super-
vivència i la dignitat.

2. Reconeix els drets de la nació maputxe sobre el seu
territori i fa extensiu aquest suport a tots els pobles in-
dígenes d’Amèrica que, en una lluita desigual, recla-
men el dret a viure d’acord amb els seus valors i amb
la seva cultura, i a continuar habitant les terres dels seus
avantpassats.

3. Insta el Consell Executiu a què, en el marc de la polí-
tica d’ajudes i subvencions per a la cooperació internaci-
onal, presti una atenció especial a aquells projectes de
desenvolupament que tinguin per objectiu el finançament
d’iniciatives de cooperació amb el poble maputxe.

4. Insta el Govern de la Generalitat a portar a terme les
gestions necessàries prop del Govern de l’Estat perquè

intercedeixi davant la República de Xile perquè, en
compliment del que disposa la pròpia legislació xilena,
«respecti, protegeixi i promogui el desenvolupament
dels pobles indígenes, de les seves cultures, les seves
famílies i les seves comunitats, adoptant les mesures
adequades per aquests fins, protegeixi les terres indíge-
nes, i vetlli per explotar-les adequadament, per mante-
nir-ne l’equilibri ecològic i propendir-ne l’ampliació
(art. 1, paràgraf 3, de la Llei xilena de Protecció dels
Pobles Indígenes).

5. I, finalment, tenint en compte que l’Estat espanyol ha
ratificat el Conveni de Diversitat Biològica, i que ha
instat els Estats d’Amèrica a ratificar el Conveni 169 de
l’Organització Internacional del Treball que reconeix el
dret dels pobles indígenes a les seves terres i territori,
insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Govern
de l’Estat Espanyol que dugui a terme totes les accions
polítiques i legals possibles perquè les inversions d’em-
preses espanyoles que operen en els territoris indígenes
respectin el dret a l’autodeterminació, i el dret col·lectiu
a la terra i al territori dels pobles indígenes.

D’acord amb aquests principis i recordant que les ter-
res afectades estan protegides pels Tractat convinguts
entre el sistema colonial espanyol i la nació maputxe,
insta el Govern Espanyol a què faci prevaler el dret in-
ternacional relatiu a la protecció dels Drets dels Pobles
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Indígenes sobre els interessos de les empreses espanyo-
les que operen en territoris dels pobles indígenes
d’Amèrica, especialment de l’empresa Endesa, les ac-
tivitats de la qual afecten els maputxes pehuentxes.»

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un informe relatiu al pluralisme infor-
matiu a les ràdios i les televisions pú-
bliques de Catalunya
Tram. 250-01066/06

 Presentació: Sr. Josep Bargalló i Valls,
del G. P. d’Esquerra Republicana; Sra.
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del G.
P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds; Sr.
Joan Ferran i Serafini, de G. P. Socialistes
- Ciutadans pel Canvi; Sr. Ricard
Fernández Deu el G. P. Popular; Sr. Este-
ve Orriols i Sendra, del G. P. de Conver-
gència i Unió
Reg. 14031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris signants, d’acord amb allò que
preveu el Reglament de la Cambra, presenten la se-
güent Proposició no de Llei sobre un Informe sobre el
pluralisme informatiu a les ràdios i televisions públi-
ques de Catalunya

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En compliment del que disposa la Llei 2/2000, de 4 de
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya tant
pel que fa a competències com a funcions, i recollint el
debat existent sobre el pluralisme dels mitjans públics
de ràdio i televisió, sembla convenient que un dels pri-
mers estudis sobre l’estat del pluralisme informatiu en
aquests mitjans, des de la plena independència que de-
fineix el Consell i a l’empara de la funció de garant i
guarda del pluralisme que li atorga la Llei, essent com
és, la màxima institució pública pel que fa a aquesta
competència.

És per tot això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei 2/
2000, de 4 de maig del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, insta el Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya a realitzar un informe sobre el pluralisme informa-
tiu dels mitjans públics de ràdio i televisió de Catalunya
i a presentar-lo davant la Cambra en el transcurs del
primer trimestre de l’any 2001».

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, G. P. d’IC - V;
Josep Bargalló i Valls, G. P. d’ERC; Joan Ferran i

Serafini, G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Este-
ve Orriols i Sendra, G. P. de CiU; Ridard Fernandez
Deu, G. P. Popular

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu al sector de l’audio-
visual
Tram. 250-01067/06

Presentació: Lluís Miquel Recoder i Mira-
lles, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Josep Maria Carbonell i
Abelló, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi, Ricard Fernández
Deu, del Grup Parlamentari Popular,
Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Dolors Comas d’Argemir i Cendra,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 14034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Lluís Miquel Recoder i Miralles, diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Josep M. Carbonell
i Abelló, diputat del Grup Parlamentari Socialistes-Ciu-
tadans pel Canvi, Ricard Fernández Deu, diputat del
Grup Parlamentari Popular, Josep Bargalló i Valls, di-
putat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya i Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputa-
da del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten per a la seva
tramitació la següent Proposició no de Llei.

Atès l’acord parlamentari d’iniciar els estudis i treballs
pertinents encaminats a modificar la Llei 10/1983, de
30 de maig, de creació de l’ens públic Corporació Ca-
talana de Radio i Televisió i de regulació del servei de
radiodifusió televisió de la Generalitat de Catalunya, i
d’elaborar una llei de l’audiovisual de Catalunya.

Atès que l’article 10.a de la Llei 2/2000 de 4 de maig,
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya estableix
que correspon a aquest Consell: «emetre informe pre-
vi pel que fa als projectes i les disposicions de caràcter
general relatius al sector audiovisual i llurs eventuals
modificacions, i també elaborar informes i dictàmens a
iniciativa pròpia o a instància del Parlament o Govern».

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell executiu a:

- Encarregar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya
que elabori i presenti al Parlament de Catalunya, en el
termini més breu possible, un estudi que defineixi el
model de servei públic que, al seu parer, ha d’inspirar
la legislació catalana sobre la Corporació Catalana de
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Ràdio i Televisió, i en general, sobre tot el sector de
l’audiovisual».

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2000

Lluís Recoder i Miralles, G. P. de CiU; Josep M.
Carbonell i Abelló, G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi; Ridard Fernández Deu, G. P. Popular; Josep
Bargalló i Valls G. P. d’ERC; Dolors Comas d’Argemir
i Cendra, G. P. d’IC - V

Proposició no de llei sobre l’adscripció
d’un professor més a l’escola Sant
Salvador, de Godall (Montsià)
Tram. 250-01068/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 14063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu, Carina Mejías
Sánchez i Francesc Vendrell i Bayona, Diputats del
Grup Popular al Parlament de Catalunya, conjuntament
i d’acord amb allò que disposen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten la següent Pro-
posició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El CEIP Sant Salvador de Godall és una escola rural
pertanyent a la zona escolar rural de la comarca del
Montsià.

És habitual en les escoles de la comarca que es produ-
eixin variacions en el contingent dels alumnes com a
conseqüència de l’arribada de noves famílies per raons
laborals, i més ara amb els immigrants que vénen a
aquestes comarques per treballar al camp, fet que en-
guany ha fet augmentar el nombre d’alumnes a l’esco-
la.

Al llarg del curs 1999-2000, el nombre d’alumnes de
l’escola era de 38 i, per tant, tenia atribuït un nombre de
4 mestres. El mes de maig d’enguany, el Departament
d’Ensenyament va comunicar la retallada d’un profes-
sor amb motiu de la pèrdua d’un alumne per al curs
2000-2001, i en funció de les preinscripcions registra-
des a l’escola, amb la qual cosa, el nombre de mestres
es veu reduït a 3.

Tant l’APA de l’esmentat centre com el regidor d’ense-
nyament de l’Ajuntament, van manifestar la seva pre-
ocupació per no haver-se tingut en compte la possibi-
litat d’augment de les matrícules al llarg del primer mes
d’inici del curs, la qual cosa provocaria una reestructu-
ració forçosa dels grups i l’augment d’un nivell o més
en la tasca educativa dels professors, situació que no es
pot permetre donat que rebaixaria la qualitat de l’ense-
nyament general del centre.

Donat que les matrícules previstes a l’esmentat centre
per al curs 2000-2001 han augmentat en nombre de tres

i que, per tant, l’escola supera les ràtios establertes
d’alumne grup >12 alumnes, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
adscriure un professor més a l’escola Sant Salvador de
Godall per tal de complir amb les ràtios establertes pel
Departament d’Ensenyament, donat l’augment de ma-
trícules produït al llarg del primer mes del curs escolar,
amb la finalitat de no perjudicar l’organització d’aquest
centre, així com la qualitat de l’ensenyament que s’im-
parteix.

Palau del Parlament, 20 d’octubre del 2000

M. Dolors Nadal i Aymerich, Carina Mejías Sánchez,
Francesc Vendrell i Bayona

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a garantir la se-
guretat dels professionals que tenen
contacte amb els interns dels centres
penitenciaris
Tram. 250-01069/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 14064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El primer d’octubre d’enguany es va produir l’agressió
per part d’un intern del centre penitenciari de Can Bri-
ans a la infermera de guàrdia de l’esmentat centre.

L’autor de l’agressió és un intern que es trobava en
vaga de fam i que s’havia adreçat a la infermeria per tal
que se li practiqués el corresponent control. Tan bon
punt va acabar el reconeixement i quan l’intern es dis-
posava a sortir de la consulta es va produir l’agressió a
la infermera. L’intercomunicador mòbil que portava a
la butxaca la va permetre comunicar amb el metge de
guàrdia que estava a la planta de dalt. El cap de serveis
i de centre van aconseguir reduir l’intern.

El resultat de l’agressió va ser un tall al nas i un altre el
coll –aquest últim va necessitar cinc punts de sutura,
practicats a l’hospital de Bellvitge–, havent patit tam-
bé un intent de violació. Per tal de garantir la seguretat
dels funcionaris o el personal que treballa a les presons
catalanes es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Dotar de dispositius de seguretat a tots els professio-
nals que tenen contacte amb els interns dels centres
penitenciaris de Catalunya.
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– Dur a terme les intervencions professionals amb con-
trol visual, i en cap cas a soles amb els interns sense les
mesures de seguretat necessàries.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2000

M. Dolors Nadal i Aymerich

Proposició no de llei sobre el projecte
d’urbanització del sector 22b del Pla
general d’ordenació urbana de l’Amet-
lla de Mar (Baix Ebre)
Tram. 250-01070/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 14122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

Ateses les perspectives d’un important increment de la
població del municipi de l’Ametlla de Mar, l’Ajunta-
ment d’aquest municipi està interessat a impulsar el
desenvolupament d’un nou sector al nord de l’autopista
A-7, que ha de suposar l’expansió natural del casc urbà,
amb el qual es pretén, d’una banda, possibilitar la cons-
trucció d’habitatges, bona part dels quals podrien sot-
metre’s a algun règim de protecció, i d’altra banda,
donar cabuda a un seguit d’activitats comercials i lúdi-
ques que no tenen lloc actualment en un casc urbà amb
les característiques del de l’Ametlla de Mar.

L’àmbit previst per a aquest creixement de l’Ametlla de
Mar cap al Nord és un sector de sòl urbanitzable no
programat, d’una superfície aproximada de 400.000
metres quadrats, que es troba situat a banda i banda de
la carretera d’accés a la població entre la carretera N-
340 i l’autopista A-7, i limitat pel barranc de
Pixavaques a l’est i pel camí de Pepió a l’oest.

El Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ametlla de
Mar que qualifica el sector com a 22b i li atorga una
edificabilitat de 0,75 metres quadrats de sostre per
metres quadrats de sòl, preveu en el sector 22b la cons-
trucció d’habitatges, magatzems i petita indústria com-
patible amb els usos residencials.

Atès, d’una banda, la complexitat tècnica de desenvo-
lupar un sector de les característiques i les dimensions
de l’esmentat sector 22b, i per l’altra, l’elevat cost que
això suposa per a un municipi com el de l’Ametlla de
mar, el Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Redactar i trametre totes les figures de planejament
necessàries per al desenvolupament del sector 22b,
entre elles, el Programa d’Actuació Urbanística, el Pla

Parcial i el corresponent Projecte de compensació o
reparcel·lació durant tot l’any 2001.

2. Redactar el projecte d’urbanització del sector 22b.

3. Executar les obres d’urbanització del sector 22b du-
rant aquesta Legislatura, tenint en compte l’opinió de
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2000

Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre l’abolició
de la pena de mort arreu del món
Tram. 250-01076/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Grup Parlamentari Po-
pular, Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cen-
dra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V), Sr. Joan Ridao
i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Sr. Àlex
Masllorens i Escubós, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi
Reg. 14277 / Admissió a tràmit:  Mesa del Parla-
ment, 26.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la Proposició no de llei següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Parlament de Catalunya constata que l’abolició de la
pena de mort constitueix una fita fonamental per la sal-
vaguarda de la dignitat humana i el desenvolupament i
respecte progressiu dels drets humans i per aquest
motiu, manifesta la seva profunda preocupació davant
l’amenaça d’execució que recau en milers de persones
de tot el món, i molt especialment per la situació del
periodista afroamericà Mumia Abu Jamal condemnat a
mort el 1982, reconegut símbol de la lluita contra la
discriminació racial, per la justícia i els drets socials.

Atenent els compromisos de l’Estat Espanyol relatius
a l’abolició de la pena de mort expressat en la firma del
protocol núm. 6 de 28 d’abril de 1983 del Conveni
Europeu dels Drets Humans del Consell d’Europa, així
com més recentment, la Resolució aprovada a Ginebra
per la 53ª sessió de la Comissió de Drets Humans de les
Nacions Unides sobre la qüestió de la pena de mort,
l’establiment d’una moratòria universal de les execuci-
ons de pena capitals, i les Resolucions del Parlament
Europeu aprovades el 17 de desembre de 1998 i el 18
de novembre de 1999, sobre l’abolició de la pena de
mort, que literalment diu:

«D. Lamentant que malgrat les reaccions internacionals
en contra de les execucions, els Estats Units segueixen
aplicant la pena de mort.
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E. Considerant que Mumia Abu Jamal fou condemnat
a mort el desembre de 1982 després d’un judici no
equitatiu i que la seva petició de revisió del judici va ser
desestimada el 30 d’octubre de 1998 per la Cort Supre-
ma de Pensilvània i que una apel·lació a la Cort Supre-
ma és l’única via que encara li queda oberta.

F. Considerant que la denegació de revisió del judici
significa que el governador de Pensilvània pot signar
una ordre d’execució amb una data exacta en qualsevol
moment.

...

7. Llença un toc d’atenció al governador de Pensilvània
per tal que s’abstingui de signar qualsevol nova ordre
d’execució amb una data concreta, renova la petició de
revisió del judici de Mumia Abu Jamal i demanda la
commutació de la pena capital a la qual ha estat con-
demnat.»

Atenent que l’Administració de Justícia ha reconegut el
12 de gener d’enguany, davant la delegació internaci-
onal promoguda pel Comitè Internacional per salvar a
Mumia Abu Jamal, que està a les seves mans el fet de
prendre en consideració la reobertura del cas donades
les múltiples violacions dels drets constitucionals pati-
des per Mumia Abu Jamal.

Atenent que recentment la Cort Suprema de Justícia de
Florida ha anul·lat la sentència de mort del ciutadà es-
panyol Joaquín José Martínez ordenant un nou judici,
després de considerar que han estat vulnerats els seus
drets constitucionals.

És per tot això que els grups parlamentaris sotasignats,
a petició dels representants a Catalunya del Comitè
Internacional, proposen al Parlament l’adopció de la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya

1. Reitera la seva posició favorable a l’abolició imme-
diata i incondicional de la pena de mort arreu del món.

2. Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions
necessàries davant del Govern de l’Estat perquè aquest
es dirigeixi al Govern d’EUA, demanant-li que la Fis-
calia General d’aquell país obri la investigació pertinent
sobre les possibles irregularitats en la instrucció del cas
de Mumia Abu Jamal, permetent la revisió del procés
judicial i la celebració d’un nou judici.

3. Al mateix temps, s’adhereix a la campanya interna-
cional per a la llibertat de Mumia Abu Jamal, a l’espe-
ra de la celebració del nou judici.

4. Acorda donar trasllat d’aquest text a l’ambaixada
d’EUA a Madrid i al consolat d’EUA a Barcelona.»

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2000

Ramon Camp i Batalla, G. P. CiU; Sra. Dolors Nadal i
Aymerich, G. P; Dolors Comas d’Argemir i Cendra,
IC-V; Joan Ridao i Martín, GP d’ERC, Àlex
Masllorens i Escubós, G. P. PSC-CC

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió;
Grup Parlamentari Popular; Sr. Àlex Masllorens i
Escubós, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi; Sr. Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya; Sra. Dolors
Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 14294).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.10.2000.

D’acord amb els articles 87 i 88.2 del Reglament, s’acor-
da que sigui tramitada pel procediment d’urgència.

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.10.2000.

Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini, atesa la tramitació pel procedi-
ment d’urgència acordada: 31.10.2000

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.10.2000.

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SIN-
DICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 30/1999-SM sobre les elecci-
ons al Parlament de Catalunya del 17
d’octubre de 1999
Tram. 256-00004/06

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

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.10.2000.

N. de la R.: La Memòria de la Sindicatura de Comptes
es reprodueix en la Secció 4.85.
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3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A CREAR
COMISSIONS

Proposta de resolució per la qual es
crea la Comissió d’Estudi per a l’Apro-
fundiment de l’Autogovern
Tram. 252-00013/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Sr. Josep M. Vallès i
Casadevall, del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, Sr. Joan
Ridao i Martín, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (IC-V)
Reg. 14125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que estableix l’article 49 del Reglament d’aquesta cam-
bra, proposen la creació d’una Comissió d’Estudi per a
l’aprofundiment de l’autogovern.

Serà objecte d’aquesta Comissió l’elaboració d’un in-
forme en el que es faci una valoració dels resultats de
l’aplicació de l’Estatut d’Autonomia i d’altres disposi-
cions reguladores de l’autogovern, així com la conside-
ració i proposta de les línies de reforma i desplegament
de la legislació estatal i autonòmica per l’aprofundi-
ment de l’autogovern.

Aquesta Comissió, que podrà comptar amb l’assistèn-
cia d’experts, haurà de finalitzar l’informe abans del 30
de juny del 2001.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

Ramon Camp i Batalla, G. P. CiU; Josep Maria Vallès
i Casadevall, G. PSC-CC; Joan Ridao i Martín, G. P.
d’ERC; Rafel Ribó i Massó, G. P. IC-V

3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el retard en
l’aplicació de la justícia
Tram. 302-00046/06

Esmenes presentades
Reg. 14231, 14233 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 25.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14231)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre el retard en l’aplicació de la justícia (tram. 302-
00046/06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

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

DELS PUNTS 3 I 4

Substituir el text dels punts 3 i 4 de la Moció pel se-
güent redactat:

«3. El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a traslladar al Consell General del Poder Judicial
la necessitat d’elaborar un estudi sobre la situació real
de l’Administració de justícia a Catalunya, a tots els
ordres jurisdiccionals, amb especificació del nombre
d’expedients pendents i en curs de tramitació i, conse-
güentment, elaborar un pla de xoc amb les mesures més
adients per fer front a les necessitats més urgents que
planteja aquesta administració, de manera conjunta
amb el Departament de Justícia en el marc de les com-
petències assumides en aquesta matèria.»

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 14233)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre el retard en l’aplicació de la justícia. (tram. 302-
00046/06)
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Presentació d’esmenes

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya

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

PUNT 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a fer les gestions oportunes davant els òr-
gans de govern del Poder Judicial a Catalunya, per tal
d’institucionalitzar un Fòrum de contacte de la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
amb el Departament de Justícia de Catalunya i la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Par-
lament de Catalunya, d’acord amb l’aspiració i el de-
sig comú dels representants dels tres poders de servir
a la justícia en benefici de la ciutadania.»

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

PUNT 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar semestralment i buscant la col·laboració del propi
Poder Judicial, un estudi detallat (...)»

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

PUNT 3

«(...) amb especificació real i comprensible dels as-
sumptes que segueixen una tramitació normal i dels
que es troben en estoc pendents de sentència, a partir
de les possibilitats de mitjans materials i personals del
Departament de Justícia de la Generalitat i de les del
poder judicial quant disposa de les estadístiques de tots
els jutjats i tribunals de Catalunya.»

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

PUNT 4

«(...) en l’Administració de Justícia, com a mesures
conjunturals i alienes al pacte per la justícia, orienta-
des a contenir i solucionar el greu col·lapse que sofrei-
xen la major part de jutjats i tribunals de Catalunya.

Aquest pla de xoc (...)»

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la lluita contra
la pobresa, especialment pel que fa a
la renda mínima d’inserció
Tram. 302-00047/06

Esmenes presentades
Reg. 14185, 14230, 14232 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 25.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 14185)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la lluita contra la pobresa, especialment pel que fa
a la renda mínima d’inserció. (tram. 302-00047/06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Carme Porta i Abad, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya

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

PUNT 1

«1. Adequar els mitjans als objectius que es pretenen i
incrementar les rendes de les famílies més pobres (di-
rectament o amb prestacions finalistes, beques de men-
jador, ajuts per al lloguer, passis per a transports pú-
blics, etc.), així com flexibilitzar els requisits d’accés
als PIRMI i la no exigència de contrapartides a perso-
nes amb greus dificultats de compliment.»

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

PUNT 2

«2. Emprendre una política de prevenció de la pobre-
sa i l’exclusió social, així com de reforç dels recursos
existents, que contempli:

– Estudiar el grau d’absentisme escolar en els barris
on hi ha més persones pobres.

– Adequar la formació a les demandes del mercat de
treball.

– Creació i territorialització comarcal de l’Enquesta de
Pressupostos Familiars a Catalunya.

– Fer un seguiment de l’èxit de la inserció laboral pos-
terior a la formació de les persones que segueixen els
diferents cursos i programes.
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– Estudiar les causes de la feminització i envelliment de
la pobresa tot elaborant estratègies de prevenció trans-
versal que permetin frenar la mateixa.»

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Carme Porta i Abad Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14230)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la lluita contra la pobresa especialment pel que fa
a la renda mínima d’inserció (tram. 302-00047/06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

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

AL PUNT 1

Substituir el text del punt 1 de la Moció pel següent
redactat:

«Adequar els mitjans als objectius que es pretenen
adaptar i incrementar les prestacions públiques a les
necessitats de les famílies amb majors dificultats (di-
rectament o amb prestacions finalistes, beques de men-
jador, ajuts per al lloguer, passis per a transport pú-
blics, etc.) tot potenciant les capacitats i aptituds dels
beneficiaris per tal d’aconseguir la màxima autonomia
personal.»

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

AL PUNT 2

Substituir el text del punt 2 de la Moció pel següent
redactat:

«Emprendre una política preventiva des de l’escola,
estudiar el grau d’absentisme escolar als barris on es
donen situacions d’exclusió social, i adequar la forma-
ció al mercat de treball.»

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

AL PUNT 4

«Tenint en compte que aquest col·lectiu té dificultats
per satisfer les seves necessitats dins la política gene-
ral d’habitatge cal:

a) Donar prioritat a l’habitatge de lloguer destinat a
aquest col·lectiu, tant sigui en promoció d’obra nova
com en rehabilitació, tenint en compte les conclusions
que es derivin de l’estudi sobre les necessitats d’habi-
tatge social a Catalunya, fent especial esment a les
condicions següents:

– Oferint incentius fiscals...»

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

AL PUNT 6

Substituir el text del punt núm. 6 de la Moció pel se-
güent redactat:

«Considerar, doncs, que l’habitatge, a més d’un dret
constitucional, és un element indispensable per a la
integració social, i que correspon principalment als
poders públics la solució d’aquest problema en les si-
tuacions de risc d’exclusió social. Instem el Consell
Executiu a donar prioritat, d’acord amb els estudis
pertinents, a un parc d’habitatges de lloguer i a fixar
els criteris d’adjudicació i de seguiment dels processos
de reinserció social de les persones i famílies benefici-
àries o adjudicatàries.»

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (IC-V)
(REG. 14232)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena a
la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la lluita
contra la pobresa, especialment pel que fa a la renda
mínima d’inserció (tram. 302-00047/06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V)

D’UN NOU ARTICLE, ENTRE EL 2 I EL 3 ACTUALS

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a incrementar les actuacions d’alfabetització, especi-
alment pel que fa a l’analfabetisme funcional, com a
mesura d’evitar la nova exclusió social, fruit de l’evo-
lució ràpida de la societat actual.»
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2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V)

D’UN NOU ARTICLE 7

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a incloure en el pressupost de l’any 2001 la consigna-
ció suficient per fer front al compliment dels objectius
d’aquesta moció.»

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Dolors Comas d’Argemir Bet Font i Montanyà

Diputada Portaveu adjunta

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política lin-
güística en l’àmbit del dret i de la jus-
tícia
Tram. 302-00048/06

Esmenes presentades
Reg. 14229, 14237 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 25.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14229)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la política lingüística en l’àmbit del dret i de la jus-
tícia (tram. 302-00048/06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

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

PUNT 2

«2. Sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes per tal que
exerceixin amb plena normalitat els seus drets lingüís-
tics en l’àmbit judicial i realitzar, en col·laboració amb
els col·legis de notaris i de registradors, una campanya
de sensibilització sobre les possibilitats d’ús del català
en els documents notarials i en els registres públics,
d’acord amb l’article 17 de la Llei de política lingüís-
tica.»

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

PUNT 3

«3. ... global de traducció i elaboració de la legislació
estatal anterior a 1998, superador de les actuacions...»

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

PUNT 4

«4. Donar impuls al reclamat traspàs de serveis i fun-
cions en matèria de notaries i registres de la propietat
i mercantils, per tal de fer més efectives les competèn-
cies ja assumides i ampliar-les en relació als nomena-
ments, oposicions, concursos, fixació de demarcacions
registrals i notarials i facultats d’inspecció.»

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

PUNT 5

«5. Potenciar l’actual programació dels cursos de català
adreçats a jutges, fiscals, secretaris i personal adminis-
tratiu de l’Administració de justícia, de tal manera que
l’oferta de formació sigui adequada per assolir el ni-
vell de capacitació exigit a les administracions públi-
ques de Catalunya.»

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

PUNT 6

«6. Impulsar la culminació del procés de transferència
dels funcionaris de l’Administració de justícia de l’Es-
tat a la Generalitat, així com l’exercici de les iniciatives
legislatives necessàries per tal de garantir l’estabilitat
de les plantilles i la permanència en el mateix lloc de
treball.»

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

PUNT 7

«7. Intensificar el programa de beques i subvencions
adreçades als llicenciats en dret de Catalunya per tal
d’aconseguir la provisió de jutges i fiscals.»
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7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

PUNT 10

«10. Adreçar una petició a la Sala de Govern del TSJC
perquè iniciï al més aviat possible la normalització dels
seus actes de comunicació orals i escrits, tant els d’àm-
bit general i públic com les comunicacions, oficis i in-
formes.»

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Ramon Camp i Batalla

Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 14237)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que disposa l’article 130.2 del Reglament de
la Cambra, presenta la següent esmena a la moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política lingüística en l’àmbit del dret i de la justícia.

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

DELS PUNTS 1, 4 I 6 DE LA MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a establir les negociacions necessàries amb el govern
central, per impulsar el denominat “Pacte d’Estat per
la Justícia” amb l’objectiu fonamental d’assolir la
modernització d’aquest servei públic, per tal de garan-
tir la salvaguarda dels drets i llibertats constitucional-
ment reconeguts, que ha de tenir com a premisses:

1. Refermar el model constitucional de justícia.

2. Caràcter global i vocació d’estabilitat i permanèn-
cia.

3. Independència del poder judicial que avanci en as-
pectes relatius a la plantilla de jutges, magistrats i fis-
cals, especialització dels jutjats, un adequat sistema
retributiu, ampliació i millora dels edificis judicials,
així com revisar la Planta i Demarcació Judicial, per
tal d’adaptar-la als nous canvis demogràfics i socioe-
conòmics.

4. Garantir les finalitats que l’article 124 de la Cons-
titució atorga al Ministeri Fiscal, la qual cosa suposa
millorar vessants tècniques, jurídiques i econòmiques.

5. Potenciar la figura del secretari judicial en la seva
doble vessant de dipositari de la fe pública judicial i
com a responsable de l’oficina judicial.

6. Introduir criteris organitzatius dins l’oficina judici-
al que doni resposta a una justícia ràpida i eficaç, que
compti amb la implantació plena i integral de les noves
tecnologies.

7. Participació de les comunitats autònomes, Consejo
General del Poder Judicial i les diferents associacions
de jutges, magistrats, fiscals, col·legis professionals i la
resta d’associacions representatives dels diferents ope-
radors jurídics en el disseny i posada en marxa de l’es-
mentat Pacte d’Estat per la Justícia».

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 2 DE LA MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dissenyar i portar a terme campanyes informatives
per tal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
coneguin el seu dret a utilitzar les nostres dues llengües
oficials en l’àmbit judicial i en els altres àmbits jurí-
dics, especialment pel que fa a la redacció de docu-
ments notarials i en els registres públics.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 3 DE LA MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a prendre les mesures necessàries per tal de posar a
disposició dels operadors jurídics la versió oficial en
català de la legislació estatal aprovada fins l’any
1998.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 5 DE LA MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a prendre les mesures necessàries per tal que jutges,
fiscals, secretaris, forenses i personal administratiu de
l’administració de justícia assoleixin un coneixement
de les dues llengües oficials de Catalunya que perme-
ti als ciutadans i ciutadanes ser atesos en la llengua
oficial que escullin al llarg de la tramitació d’un pro-
cediment judicial.»

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 7 DE LA MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a intensificar el programa de beques i subvencions
adreçades als llicenciats en dret de Catalunya per tal
d’aconseguir que en la provisió de jutges, fiscals, secre-
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taris i personal administratiu al servei de l’administra-
ció de justícia, tinguin un millor coneixement del nos-
tre dret civil i estiguin en disposició d’atendre els ciu-
tadans i ciutadanes de Catalunya en les nostres dues
llengües oficials.»

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 10 DE LA MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dotar dels mitjans necessaris la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tal que
en el termini més breu possible pugui realitzar els seus
actes de comunicació orals i escrits en les nostres dues
llengües oficials.»

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2000

M. Dolors Nadal y Aymerich
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política cul-
tural, especialment pel que fa a la co-
ordinació amb altres administracions i
amb entitats públiques i privades
Tram. 302-00049/06

Esmenes presentades
Reg. 14228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14228)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la política cultural, especialment pel que fa a la
coordinació amb altres administracions i amb entitats
públiques i privades (tram. 302-00049/06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

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

DEL PUNT SEGON.

«Potenciar un marc de diàleg...»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT TERCER.

«Incrementar, en els propers exercicis pressupostaris,
en el marc de les directrius del Govern, les dotacions
destinades a les accions culturals».

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

DEL PUNT CINQUÈ.

«...i així optimitzar l’aplicació dels recursos. Promou-
re el dinamisme, les iniciatives i la consolidació de les
grans infraestructures culturals de titularitat comparti-
da. Mantenir l’autoritat, l’autonomia i la capacitat de
decisió dels gestors i tècnics de les esmentades infraes-
tructures culturals».

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

DEL PUNT SETÈ.

«...en l’àmbit de la cultura, promovent propostes de ti-
pus fiscal que impulsin el mecenatge».

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el balanç del
pacte per a l’ocupació
Tram. 302-00050/06

Esmenes presentades
Reg. 14227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 14227)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre el balanç del pacte per a l’ocupació (tram. 302-
00050/06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió
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1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 2

«...per l’Ocupació, després del 1r. Trimestre de l’any
2001.»

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

DEL PUNT 3

«Propiciar un Pacte social que contempli les noves for-
mes de treball associades al procés d’innovació tecno-
lògica amb respecte per l’autonomia de les parts.»

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’assistència a la gent gran
Tram. 300-00285/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 13791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad, Pere Vigo i Sa-
llent, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
pel que fa a l’assistència a la gent gran a Catalunya?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000

Carme Porta i Abad Pere Vigo i Sallent

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política cultural, especialment pel
que fa al Mapa de lectura pública
Tram. 300-00288/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 13884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació.

Quin és el capteniment del Consell Executiu en relació
a la política cultural, amb especial referència al Mapa
de Lectura Pública?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament de la sanitat
Tram. 300-00289/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 13885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació

Quin és el capteniment del Consell Executiu en relació
al finançament de la sanitat?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000.

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la despesa farmacèutica
Tram. 300-00290/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 13886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació.

Quin és el capteniment del Consell Executiu en relació
a la despesa farmacèutica?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les llistes d’espera de visites mèdi-
ques i de proves de diagnòstic
Tram. 300-00291/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 13887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació.

Quin és el capteniment del Consell Executiu en relació
a les llistes d’espera per visites mèdiques i proves diag-
nòstiques?

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la cooperació internacional per al des-
envolupament
Tram. 300-00292/06

Presentació: Sr. Àlex Masllorens i
Escubós, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 13901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àlex Masllorens i Escubós, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu a l’article 128 del Reglament de la Cambra,
formula la interpel·lació que segueix al Consell Execu-
tiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en
matèria de cooperació internacional per al desenvolu-
pament?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2000

Àlex Masllorens i Escubós

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les mesures penals alternatives
Tram. 300-00293/06

Presentació: Àlex Masllorens i Escubós,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àlex Masllorens i Escubós, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu a l’article 128 del Reglament de la Cambra,
formula la interpel·lació que segueix al Consell Execu-
tiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en
matèria de mesures penals alternatives?

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2000

Àlex Masllorens i Escubós
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment del dret constitucional a
l’assistència jurídica gratuïta
Tram. 300-00294/06

Presentació: Àlex Masllorens i Escubós,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 13903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àlex Masllorens i Escubós, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu a l’article 128 del Reglament de la Cambra,
formula la interpel·lació que segueix al Consell Execu-
tiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern
per millorar el compliment del dret constitucional a
l’assistència jurídica gratuïta?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2000

Àlex Masllorens i Escubós

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de salut pública, especial-
ment pel que fa a l’ús de l’amiant
Tram. 300-00295/06

Presentació: Dolors Comas d’Argemir i
Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 13945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació.

Quin és el capteniment del Consell Executiu en relació
a la política de salut pública amb especial referència a
l’ús de l’amiant?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LO-
CALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 8/1998-B sobre l’Ajuntament
de Banyoles, exercici 1997
Tram. 258-00015/06

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

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.10.2000.
(Tramitació d’acord amb el que estableix l’apartat II de
la Norma supletòria del Reglament del Parlament sobre
la fiscalització dels comptes dels ens locals, del 7 de
setembre de 1993, BOPC 136/IV, 8529.)

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes
pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.
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4. INFORMACIÓ

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

Delegació de funcions del president
del Parlament

Resolució

D’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament,
atès que he d’absentar-me de Catalunya del dia 29 al 31
d’octubre de 2000.

RESOLC:

Delegar les funcions que em corresponen com a Presi-
dent del Parlament, en la vicepresidenta segona, la
Il·ltre. senyora M. Dolors Montserrat i Culleré, del dia
29 al 31 d’octubre de 2000.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Calendari de dies inhàbils per a l’any
2001
Tram. 395-00026/06

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 24
d’octubre de 2000, d’acord amb els articles 86.1 del
Reglament i concordants, fixa el calendari següent de
dies inhàbils per al 2001, als efectes del còmput de ter-
minis parlamentaris i de la presentació de documenta-
ció en el Registre d’Oficialia Major del Parlament de
Catalunya.

A més dels diumenges, seran dies inhàbils els següents:

1 de gener Cap d’Any
6 de gener Reis
13 d’abril Divendres Sant
16 d’abril Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig Festa del Treball
4 de juny Dilluns de Pasqua Granada
15 d’agost L’Assumpció
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya
24 de setembre Mare de Déu de la Mercè
12 d’octubre Festa de la Hispanitat
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre La Immaculada
25 de desembre Nadal
26 de desembre Sant Esteve

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

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

Horari del Registre d’Oficialia Major i
pròrroga automàtica dels terminis
d’esmenes
Tram. 395-00027/06

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 24
d’octubre de 2000, recorda que l’horari de Registre
d’Oficialia Major i les pròrrogues dels terminis esta-
blerts per a la presentació de documents, són els se-
güents:

1. Dies: de dilluns a divendres.

2. Hores:

a) Matí: de 9 a 14 hores.

b) Tarda: de l’1 de febrer al 31 de maig i del 16 de se-
tembre al 30 de desembre (llevat del Dijous Sant, el 23
d’abril, el 24 i el 31 de desembre), de 16 a 18.30 hores.

3. El Registre d’Oficialia Major és obert també mentre
el Parlament és reunit en sessió plenària, o és reunida
la Mesa o la Junta de Portaveus.

Així mateix, recorda que els terminis per a la presenta-
ció de documents al Registre d’Oficialia Major a què es
refereix l’article 86.1 del Reglament fixats en dies, es
prorroguen automàticament fins a dos quarts de deu del
matí del dia hàbil següent; la mateixa pròrroga s’apli-
ca als terminis que fineixen en dissabte.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

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

Declaració institucional de condemna
dels darrers atemptats terroristes
Tram. 401-00013/06

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, davant els darrers atemptats
esdevinguts, després de consultar els portaveus, fa la
declaració institucional següent :

«Una vegada més aquest Parlament ha d’expressar la
condemna, de forma enèrgica i radical, del terrorisme
en ocasió dels darrers assassinats del fiscal en cap del
Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Sr. Luis
Portero, del coronel metge de l’exèrcit de l’aire, Sr.
Antonio Muñoz, i del funcionari de presons Sr.
Máximo Casado. Expressem, així mateix, el nostre
condol i la nostra solidaritat als familiars de les vícti-
mes i el nostre rebuig a la provocació terrorista. Les
bases que sustenten l’Estat democràtic i, per tant, les
institucions escollides lliurement pel poble mai no se-
ran hipotecades per l’acció dels violents i terroristes

4.40.

4. INFORMACIÓ



31 d’octubre de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 105

82

que volen impedir la convivència, les idees, el diàleg i
la pau. Finalment, expressem la voluntat del Parlament,
i amb ell de tot el poble de Catalunya, de continuar tre-
ballant per celebrar i enfortir la unitat d’acció de tots els
demòcrates davant el terrorisme i contribuir de mane-
ra definitiva a la consecució de la pau.»

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Declaració institucional sobre la marxa
mundial de les dones contra la pobre-
sa i contra la violència
Tram. 401-00014/06

MESA DEL PARLAMENT

La Marxa mundial de les dones contra la pobresa i con-
tra la violència, que, amb l’objectiu de denunciar les
discriminacions i la violència que pateixen les dones de
tot el món, es va iniciar el 8 de març d’enguany, va
acabar el passat dia 17 d’octubre a Nova York amb el
lliurament d’un manifest al secretari general de l’ONU.

L’atur, la precarietat laboral, la manca d’accés a la sa-
nitat, a l’educació i, en general, als béns i als serveis
bàsics necessaris per a una vida digna de la persona
afecten la majoria de la població mundial, però són les
dones les que es veuen afectades per aquesta situació en
un nombre més important. Aquest fet és agreujat molt
especialment per la proliferació dels casos de violència
física, psíquica i sexual de què són víctimes les dones.

El Parlament, com a representant del poble de Catalu-
nya, vol manifestar la seva solidaritat amb totes les
dones en la lluita per aconseguir l’eliminació de les
discriminacions i de la violència que pateixen, i apel·-
la tota la societat a participar en aquesta mateixa lluita
com a mitjà imprescindible per a assegurar el progrés
social amb la garantia plena dels drets humans i les lli-
bertats fonamentals.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 115/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el caràcter tradicional dels
correbous a les terres de l’Ebre
Tram. 340-00058/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 13818 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.10.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 115/VI, aprovada pel
Parlament de Catalunya el 18 de maig de 2000 i publi-
cada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
núm. 68, de 8 de juny de 2000, tinc l’honor d’informar
el següent:

El Govern, mitjançant la Direcció General de Patrimoni
Natural i del Medi Físic del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya, ha efectuat la
consulta a què insta el Parlament, demanant als ajunta-
ments corresponents que acreditessin la tradicionalitat
d’aquest tipus d’espectacles, així com les dates en què
es volien celebrar les festes, i ha tramès a la Direcció
General del Joc i d’Espectacles del Departament d’In-
terior els escrits i la documentació presentats pels diver-
sos ajuntaments de les terres de l’Ebre en resposta a la
consulta efectuada.

La Direcció General del Joc i d’Espectacles, amb la
finalitat de determinar la tradicionalitat d’aquestes fes-
tes amb bous, ha donat trasllat de tota la documentació
presentada pels ajuntaments al Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Catalana, per tal que
aquest òrgan en faci la valoració oportuna.

En cas que es reconegui el caràcter de tradicionalitat de
les festes, es comunicarà als ajuntaments corresponents,
els quals hauran de sol·licitar autorització a la Delega-
ció Territorial del Govern de la Generalitat a Tarrago-
na per a realitzar aquesta activitat i complir amb el que
estableix la Resolució de 12 de maig de 1989 sobre
espectacles i festes tradicionals amb bous, correbous.

Barcelona, 11 d’octubre de 2000

Xavier Pomés i Abella
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Control del compliment de la Resolu-
ció 55/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política d’integració dels im-
migrants a Catalunya
Tram. 340-00059/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 13847 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.10.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 55/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la política d’integració dels immi-
grants a Catalunya (BOPC núm. 45, de 17 d’abril de
2000), em plau comunicar-vos el següent:

En relació amb el punt a):

En base a l’acord aprovat pel Consell Assessor d’Immi-
gració del dia 27 de gener de 2000, l’Hble. Consellera
de Benestar Social va trametre una carta el dia 7 de fe-
brer, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de-
manant-li la creació el més ràpidament possible del
Consejo Superior de Política de Inmigración, i la pre-
sència de la Generalitat de Catalunya en el mateix:

En relació amb el punt b):

El Govern de la Generalitat ha fet pública la demanda
del traspàs de competències de la gestió dels permisos
de treball i en la decisió del contingent necessari per a
Catalunya.

En relació amb el punt c):

La Secretaria per a la Immigració creada el passat 31
d’agost està elaborant un nou Pla Interdepartamental
d’Immigració per al període 2000-205. En aquest Pla
s’inclouran aquestes propostes.

Per altra banda a la Comissió Interdepartamental d’Im-
migració s’hi ha incorporat la Secretaria de relacions
amb les confessions religioses del Departament de la
Presidència.

Barcelona, 16 d’octubre de 2000

Irene Rigau i Oliver

Control del compliment de la Resolu-
ció 38/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les vies de comunicació i l’elec-
trificació de la vall del Bac (Garrotxa)
Tram. 340-00060/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 13877 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.10.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 38/VI del Parlament de
Catalunya sobre les vies de comunicació i l’electrifica-
ció de la vall del Bac (Garrotxa), i d’acord amb el que
disposen els articles 131 i 135 del reglament del Parla-
ment, em plau notificar-vos el següent:

L’electrificació de la Vall del Bac consisteix en esten-
dre la línia elèctrica de distribució a 25 kV per tota la
vall, i la construcció de les derivacions en baixa tensió
per a cadascuna de les vivendes a electrificar. Es preveu
l’electrificació de 17 habitatges, 7 dels quals estan con-
siderats com a primera residència, uns altres 4 tenen
una activitat econòmica lligada a la restauració o al tu-
risme rural i la resta segones residències. La corporació
local de la Vall de Bianya va sol·licitar, en la convoca-
tòria del Pla d’electrificació rural de Catalunya del
1999, un ajut per poder dur a terme aquesta inversió. En
data 16.07.1999 la Direcció General d’Energia i Mines
va resoldre incloure l’obra «Electrificació de la Vall del
Bac» en el PERC-99, amb un pressupost de
62.508.274,- ptes. i una subvenció del 50% de
31.254.137,- ptes. L’altre 50% anava a càrrec de la cor-
poració local, l’empresa elèctrica distribuïdora i els
usuaris finals afectats.

Ara bé, aquesta subvenció no ha estat suficient per exe-
cutar el projecte en l’exercici de 1999, degut entre al-
tres a:

– La subvenció es va atorgar en base a una primera pro-
posta de projecte, que posteriorment ha estat substan-
cialment modificada, tant pel que fa a la xarxa de mit-
ja tensió, com a les derivacions en baixa tensió.

– L’empresa elèctrica distribuïdora Bassols Energia, SA
ha realitzat el projecte de detall, incloent els estudis
topogràfics, el pressupost del qual va superar l’inicial-
ment considerat.

– No es va concretar l’aportació dels implicats per tal
de completar el 50% del pressupost que no anava a
càrrec de la Generalitat de Catalunya.

– La heterogeneïtat dels futurs usuaris (vivendes per-
manents hostaleria, segones residències) fa que no co-
incideixi simultàniament en el temps, la voluntat
d’electrificar els seus habitatges.

Per tant de comú acord entre l’Ajuntament de la Vall de
Bianya, el Consell Comarcal de la Garrotxa, l’empre-
sa elèctrica distribuïdora de la zona i la Direcció Gene-
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ral d’Energia i Mines, s’ha acordat construir, amb l’ajut
del PPERC-2000, la línia elèctrica de mitja tensió. Les
derivacions individuals en baixa tensió, també seran
objecte de sol·licitud de subvenció al PERC, per part
dels interessats i es concediran a mesura que els futurs
usuaris decideixin electrificar la seva vivenda.

Les obres de millora del camí Oix - Beget estan inclo-
ses en les obres que es porten a terme mitjançant els
fons del FEOGA.

L’actuació ha estat dividida en dues fases:

1. Camí Oix - Beget. Consisteix en la millora del camí
des de Beget fins l’entrada del nucli d’Oix. S’està re-
dactant un projecte constructiu que estarà finalitzat a
finals del mes d’octubre. El seu import aproximat és de
125 MPTA i es podrà licitar el primer trimestre de
2001.

2. Variant d’Oix. Consisteix en la connexió des de la
fase anterior fins la carretera GIV-5221, evitant el pas
per l’interior d’Oix. Actualment s’està redactant el pro-
jecte de traçat i l’impacte ambiental que s’haurà de
sotmetre a informació pública durant el primer trimes-
tre de 2001. Una vegada acabat aquest procés es podrà
redactar el projecte constructiu i programar les obres.

Barcelona, 5 d’octubre de 2000

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Control del compliment de la Resolu-
ció 39/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el centre de control de l’empre-
sa pública Red Eléctrica Española, SA
a Catalunya
Tram. 340-00061/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 13878 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.10.2000.

<t6>A la Mesa del Parlament
En compliment de la Resolució 39/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el centre de control de l’empresa pú-
blica Red Eléctrica Española, SA a Catalunya i d’acord
amb el que disposen els articles 131 i 135 del regla-
ment, em plau notificar-vos el següent:

Les accions dutes a terme per part del Govern, per tal
de donar acompliment a aquesta resolució del Parla-
ment ha estat:

a.- Escrit adreçat a la Directora General de Política
Energética y Minas, requerint el compliment de la re-
solució aprovada pel Parlament de Catalunya.

b.- Escrit adreçat al President de Red Eléctrica de
España, requerint el compliment de la resolució apro-
vada pel Parlament de Catalunya.

c.- Converses mantingudes amb la Directora General de
Política Energética y Minas, i amb l’empresa REE per

tal que es reconsiderés el Pla de centralització dels cen-
tres de control de l’empresa REE.

Els resultats d’aquestes actuacions no han estat posi-
tius.

L’Administració Central argumenta que Red Eléctrica
de España és una empresa privada que pren les seves
pròpies decisions empresarials, podent-se exigir només
que executi correctament les funcions que té encoma-
nada en la Llei 54/97 del Sector Elèctric.

REE es va convertir en empresa privada el mes de juny
de 1999 amb una oferta pública de venda d’accions
(OPV). Abans d’aquesta operació els accionistes eren
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) amb un 60% i les empreses elèctriques Endesa,
Hidrocantrábrico, Iberdrola i Unión Fenosa amb un
10% cadascuna. La OPV ha significat posar en el mer-
cat un 35% de les accions actualment en mans de la
SEPI.

En relació amb la OPV prevista, cal dir que s’ha execu-
tat el que ja va preveure la Llei 54/97 del Sector Elèc-
tric. En concret, l’article 34.1 deia:

«Actuará como operador del sistema una sociedad
mercantil de cuyo accionariado podrá formar parte
qualquier persona física o jurídica siempre que la suma
de su participación directa o indirecta en el capital de
esta sociedad no supere el 10 por ciento. Asimismo la
suma de participaciones, directas o indirectas, de los
sujetos que realicen actividades en el sector elèctrico no
deberá superar el 40%, no pudiendo sindicarse estas
acciones a ningún efecto».

Així mateix, la disposició transitòria novena de la llei
54/97 deia:

«La limitación de la participación máxima a que se
refiere el artículo 34.1 no será aplicable a la
participación correspondiente a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, que mantendrá una
participación en el capital de Red Eléctrica de España,
SA de, al menos, el 25% hasta el 31 de diciembre del
año 2003, manteniendo posteriormente, en todo caso,
una participación del 10%.»

Per tant, el procés de privatització de l’empresa Red
Eléctrica de España, SA, s’ha executat segons es va
preveure a la Llei 54/97.

Per una altra part l’empresa REE ha respost amb el
document, que s’adjunta, «Consideraciones sobre la
Reorganización de los Centros de Control de Red
Eléctrica de España» en el que es reafirmen en la deci-
sió de centralització.

Barcelona, 5 d’octubre de 2000

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme pot ésser consultada a
l’Arxiu del Parlament.

4.50.

4. INFORMACIÓ



Núm. 105 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 31 d’octubre de 2000

85

Control del compliment de la Resolu-
ció 41/VI del Parlament de Catalunya,
sobre un pla de millores en la xarxa
elèctrica de l’Alt Empordà
Tram. 340-00062/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 13879 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.10.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 41/VI del Parlament de
Catalunya, sobre un pla de millores en la xarxa elèctrica
de l’Alt Empordà, i d’acord amb el que disposen els
articles 131 i 135 del reglament del Parlament, em plau
notificar-vos el següent:

Per tal de donar compliment a la resolució esmentada,
el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme ha re-
querit a l’empresa Fecsa-Enher -I, SA la presentació
d’un pla de millores en la xarxa elèctrica de l’Alt Em-
pordà en què quedin reflectides les actuacions a dur a
terme i les inversions prioritàries.

L’empresa elèctrica ha elaborat un Pla Global d’Actu-
acions que contempla mesures amb l’objectiu de:

– millorar la comunicació amb les institucions, empre-
ses i administracions afectades en cas d’incidències a la
xarxa,

– millorar l’operativa del procediment de restabliment
del servei elèctric,

– reducció del temps de reposició del servei,

– inversions prioritàries.

En el cas particular de l’Alt Empordà, hi cal afegir un
pla de millores específic, les principals inversions de les
quals són:

1. INFRAESTRUCTURA ALTA TENSIÓ

Milions de Pta
Construcció línia 132 kV de
derivació de la línia Torre del
Vent - Figueres a Llançà. 208
Previsió inicial: 1999
La línia està completament
autoritzada pel Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme
i disposa de tots els permisos
de particulars afectats.
Està pendent de l’informe del Patronat
del Parc Natural del Cap de Creus.

Transformació a 132 kV de la línia
Olot - Serinyà - Figueres, en el tram
Serinyà - Figueres. 460
Prevista pel 2004, amb intenció
d’avançament si ho requerissin
les necessitats d’evacuació dels
parcs eòlics de la zona o un

eventual retard de SE Bescanó.
En fase d’estudis de traça i
d’impacte mediambiental.

Subestació 132/25 kV a Llançà 309
La construcció i posta en servei
pot realitzar-se en 12 mesos, un
cop sigui operativa la línia a
132 kV de derivació a Llançà
i l’acord amb els promotors eòlics.

Total 977 MM ptes

2. XARXA MITJA I BAIXA TENSIÓ

Anys 2000 i 2001
Actuacions de manteniment, revisions
termogràfiques
Canvis de conductor
Millores en els centres de distribució
i en els centres de transformació
Tala i poda de la vegetació propera
a les línies
Automatització i motorització de
centres de distribució
Actuacions de mallat de la
xarxa de distribució
            Any 2000.....................................203
            Any 2001.....................................293

Total                 496 MM ptes

Barcelona, 5 d’octubre de 2000

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Control del compliment de la Resolu-
ció 40/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la inclusió íntegra de la comarca
del Berguedà com a beneficiària dels
fons d’ajut Miner
Tram. 340-00063/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 14092 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.10.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 40/VI del Parlament de Ca-
talunya sobre la inclusió íntegra de la comarca del Berguedà
com a beneficiària del fons d’ajut miner, i d’acord amb el que
disposen els articles 131 i 135 del Reglament del Parlament,
em plau notificar-vos el següent:

Les accions dutes a terme per part del Govern, per tal
de donar compliment a aquesta resolució del Parlament
han estat:

Primer: en les reunions de coordinació matingudes en-
tre el director general d’Energia i Mines i el subdirector
general de Mines amb representants del «Instituto para
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la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo
alternativo de las comarcas mineras» (presidenta, ge-
rent i secretari general), de qui depèn el programa
«Miner» s’ha plantejat reiteradament aquest tema, ex-
posant-se la problemàtica del Berguedà i la convenièn-
cia de fer extensius els ajuts a tota la comarca. Fins ara
no hem tingut resposta concreta.

Segon: escrit adreçat pel conseller d’Indústria, Comerç
i Turisme al ministre d’Economia, explicant-li la pro-
blemàtica del Berguedà i demanant que tota la comar-
ca es pugui acollir als fons d’ajut que gestiona el
«Instituto para la reestructuración de la minería del
carbón y desarrollo alternativo de las comarcas
mineras». Aquest escrit, de data 25 de juliol de 2000, ha
estat contestat pel ministre d’Economia, Excm. Sr.
Rodrigo Rato, de forma poc positiva.

Barcelona, 10 d’octubre de 2000

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la
Confederació de Comerç de Catalunya
i de l’Agrupament de Botiguers i Co-
merciants davant la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme perquè
informin sobre els efectes de la libera-
lització dels horaris d’obertura al pú-
blic en el sector del petit i el mitjà co-
merç
Tram. 356-00149/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme en la
sessió núm. 9, tinguda el dia 19.10.2000 (DSPC-C 87).

Sol·licitud de compareixença de la
Confederació d’Empreses Distribuïdo-
res d’Alimentació de Catalunya davant
la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme perquè informin sobre
els efectes de la liberalització dels ho-
raris d’obertura al públic en el sector
del petit i el mitjà comerç
Tram. 356-00150/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme en la
sessió núm. 9, tinguda el dia 19.10.2000 (DSPC-C 87).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació en la sessió núm. 7, tinguda el dia
18.10.2000 (DSPC-C 83).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Governació i Relacions Insti-
tucionals i del president de Localret
davant la Comissió per a la Societat de
la Informació perquè informin sobre el
contingut de l’acord institucional per a
la promoció i el desenvolupament de
la societat de la informació a les admi-
nistracions públiques catalanes
Tram. 356-00162/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació en la sessió núm. 7, tinguda el dia
18.10.2000 (DSPC-C 83).

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor de la Fundació Catalana per a la
Recerca davant la Comissió per a la
Societat de la Informació perquè infor-
mi sobre les raons per les quals la fun-
dació es va desfer del cercador
d’Internet anomenat Olé
Tram. 356-00163/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació en la sessió núm. 7, tinguda el dia
18.10.2000 (DSPC-C 83).
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Governació i Relacions Insti-
tucionals davant la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Genera-
litat i Govern Local perquè informi so-
bre les actuacions del seu departa-
ment pel que fa a la possible congela-
ció d’una part dels fons socials euro-
peus a Catalunya
Tram. 356-00185/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 13831).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 24.10.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del secre-
tari general de l’Esport davant la Co-
missió de Política Cultural perquè in-
formi sobre la participació d’esportis-
tes catalans als Jocs Olímpics de
Sidney i sobre els plans de futur del
Govern pel que fa a les futures edici-
ons dels Jocs Olímpics i la possible
participació d’esportistes catalans
Tram. 356-00186/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
13848).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 24.10.2000.

Sol·licitud de compareixença del conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme davant la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i
Turisme perquè informi sobre les conse-
qüències de la fusió de les empreses
Endesa i Iberdrola en els consumidors i
les consumidores de Catalunya
Tram. 356-00187/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. José Luis López Bulla, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (reg.
13973).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 24.10.2000. (D’acord amb els

antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya davant la Comissió de Con-
trol Parlamentari de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televi-
sió i de les Empreses Filials
Tram. 356-00188/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials en la sessió núm. 7, tinguda el dia
20.10.2000 (DSPC-C 88).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Interior davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre l’aplicació del Pla
d’Inundacions de Catalunya, pel que fa
als aiguats dels dies 21 i 22 d’octubre
de 2000
Tram. 356-00189/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V) (reg. 14128).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 24.10.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural, sol·licitada per la con-
sellera d’Ensenyament, sobre l’inici
del curs i les accions de política edu-
cativa que es duran a terme durant el
curs 2000-2001
Tram. 355-00025/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 11 de la Comis-
sió de Política Cultural, del 19.10.2000 (DSPC-C 86).
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Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost
amb el conseller d’Economia, Finan-
ces i Planificació sobre l’estructura i
els propòsits de capteniment del seu
Departament durant la VI Legislatura
Tram. 355-00035/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió
núm. 4, del 18.10.2000 (DSPC-C 80).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del senyor Ignacio
Vidaurrázaga, director de l’empresa Al-
pi, davant la Comissió per a la Societat
de la Informació perquè informi sobre
les activitats de la seva empresa a Ca-
talunya, especialment pel que fa a la
xarxa de fibra òptica
Tram. 357-00043/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
Permanent de Legislatura per a la Societat de la Infor-
mació, del 18.10.2000 (DSPC-C 83).

Compareixença del rector de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya davant la
Comissió per a la Societat de la Infor-
mació perquè informi sobre les activi-
tats de la universitat
Tram. 357-00093/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació en la sessió núm. 7, tinguda el dia
18.10.2000 (DSPC-C 83).

Compareixença del conseller de Go-
vernació i Relacions Institucionals i
del president de Localret davant la
Comissió per a la Societat de la Infor-
mació perquè informin sobre el contin-
gut de l’acord institucional per a la pro-
moció i el desenvolupament de la soci-
etat de la informació a les administra-
cions públiques catalanes
Tram. 357-00094/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació en la sessió núm. 7, tinguda el dia
18.10.2000 (DSPC-C 83).

Compareixença del director de la Fun-
dació Catalana per a la Recerca davant
la Comissió per a la Societat de la In-
formació perquè informi sobre les ra-
ons per les quals la fundació es va
desfer del cercador d’Internet anome-
nat Olé
Tram. 357-00095/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació en la sessió núm. 7, tinguda el dia
18.10.2000 (DSPC-C 83).

Compareixença de la Confederació de
Comerç de Catalunya i de l’Agrupa-
ment de Botiguers i Comerciants da-
vant la Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme perquè informin so-
bre els efectes de la liberalització dels
horaris d’obertura al públic en el sec-
tor del petit i el mitjà comerç
Tram. 357-00096/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme en la
sessió núm. 9, tinguda el dia 19.10.2000 (DSPC-C 87).
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Compareixença de la Confederació
d’Empreses Distribuïdores d’Alimenta-
ció de Catalunya davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
perquè informin sobre els efectes de la
liberalització dels horaris d’obertura al
públic en el sector del petit i el mitjà
comerç
Tram. 357-00097/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme en la
sessió núm. 9, tinguda el dia 19.10.2000 (DSPC-C 87).

Compareixença del Sr. Josep M.
Àlvarez, secretari general d’UGT de
Catalunya, i del Sr. Joan Coscubiela,
secretari general de la CONC, davant
la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost, perquè informin sobre la
posició dels respectius sindicats pel
que fa al sistema de finançament auto-
nòmic
Tram. 357-00098/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 18.10.2000 (DSPC-C 80).

Compareixença del Sr. Guillem López
i Casasnovas i de la Sra. Esther
Martínez i Garcia, coautors de «La ba-
lança fiscal de Catalunya amb l’Admi-
nistració central (1995-1998)», davant
la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost perquè informin sobre els
sistemes de finançament autonòmic
Tram. 357-00099/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 18.10.2000 (DSPC-C 80).

Compareixença dels representants del
Consell de Cambres Oficials de Co-
merç, Indústria i Navegació de Catalu-
nya i del Col·legi d’Economistes de
Catalunya davant la comissió corres-
ponent perquè informin sobre llur po-
sició pel que fa al sistema de finança-
ment autonòmic
Tram. 357-00100/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 18.10.2000 (DSPC-C 80).

Compareixença de representants de
les patronals Foment del Treball Naci-
onal i PIMEC-SEFES davant la comis-
sió corresponent perquè informin so-
bre llur posició pel que fa al sistema de
finançament autonòmic
Tram. 357-00101/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 18.10.2000 (DSPC-C 80).

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials
Tram. 357-00102/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials en la sessió núm. 7, tinguda el dia
20.10.2000 (DSPC-C 88).

4.53.15.
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4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Informe de fiscalització 30/1999-SM
sobre les eleccions al Parlament de
Catalunya del 17 d’octubre de 1999
Tram. 256-00004/06

Josep Ramon Dueso i Paratge, Secretari General de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya,

CERTIFICO:

Que el dia 18 de setembre de 2000, reunit el Ple de la
Sindicatura de Comptes, sota la presidència del Síndic
major, Sr. Ferran Termes i Anglès, amb l’assistència
dels síndics Srs. Manuel Cardeña i Coma, Josep
M. Carreras i Puigdengolas, Marià Nicolàs i Ros, Jordi
Petit Fontserè, Manuel Barrado i Palmer, i Xavier Vela
i Parés, actuant-hi com a secretari, el secretari general
de la Sindicatura, Sr. Josep Ramon Dueso i Paratge, i
com a ponent el síndic major Sr. Ferran Termes i An-
glès, amb deliberació prèvia, s’acordà aprovar l’infor-
me de fiscalització 30/1999-SM relatiu a les Eleccions
al Parlament de Catalunya celebrades el 17/10/1999
Comptabilitats electorals.

I perquè així consti i tingui els efectes que correspon-
guin, signo aquesta certificació, amb el vistiplau del
Síndic major.

Barcelona, 26 de setembre de 2000

Josep Ramon Dueso i Paratge Vist i plau
El síndic major
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ABREVIACIONS

CiU Convergència i Unió
DNI DOGC Document nacional d’identitat Diari Ofici-

al de la Generalitat de Catalunya
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
EUiA EV/
CEC IC/V Esquerra Unida i Alternativa Els Verds/

Confederació Ecologista de Catalunya
Iniciativa per Catalunya/Verds

IRPF LOREG Impost sobre la renda de les persones
físiques Llei orgànica del règim electoral
general

MPTA PP Milions de pessetes Partit Popular
PSC-CC Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciu-

tadans pel Canvi
PSC-CC-IC/V Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciu-

tadans pel Canvi-Iniciativa per Catalu-
nya/Verds

1. MARC LEGAL

D’acord amb les competències que atorga la Llei 6/
1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes a
aquesta institució, li correspon la tasca de fiscalitzar les
subvencions atorgades per la Generalitat, com és el cas
de les subvencions previstes en el Decret 232/1999, de
24 d’agost, pel qual es regulen l’adjudicació de
subvencions i el control de la comptabilitat electoral en
les eleccions al Parlament de Catalunya de 1999; això,
sens perjudici de les competències del Tribunal de
Comptes, pel que fa a la comptabilitat electoral,
establertes en els articles 133 i 134 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general
(LOREG).

2. OBJECTIUS

Els objectius d’aquesta fiscalització han estat la
verificació de la regularitat de les subvencions
atorgades en virtut de l’esmentat Decret 232/1999.
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3. ABAST SUBJECTIU

L’article 133.1 de la LOREG estableix que les formacions
polítiques que acompleixin els requisits per a rebre
subvencions, bàsicament l’obtenció d’escons, o que hagin
sol·licitat avançaments amb càrrec a les dites subvencions,

hauran de presentar una comptabilitat detallada i docu-
mentada de les despeses i ingressos electorals.
D’acord amb aquests requisits havien de presentar la
comptabilitat electoral les formacions polítiques
següents:

Resultats electorals
Candidatura Vots Escons
Convergència i Unió
Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel Canvi
Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel Canvi-Iniciativa per
Catalunya/Verds
Partit Popular
Esquerra Republicana de Catalunya
Iniciativa per Catalunya/Verds

1.178.420
948.202
235.097
297.265
271.173

78.441

56
36
16
12
12

3

TOTAL 3.008.598 135
Esquerra Unida i Alternativa 44.454 0
Els Verds/Confederació Ecologista de Catalunya 22.797 0
Altres 21.273 0
Font: Actes de les Juntes Electorals.

4. ABAST OBJECTIU

En aquesta fiscalització s’ha tingut present el que
disposa el Decret 232/1999, així com els aspectes
següents continguts en la LOREG:
– Totes les candidatures han de tenir un Administrador
Electoral responsable de tots els ingressos i despeses de
la candidatura, així com de la seva comptabilitat.

– La comptabilitat s’ha d’ajustar als principis generals
continguts en el Pla general de comptabilitat.

– Els Administradors han de comunicar a la Junta Elec-
toral els comptes oberts per a la recaptació de fons. Tots
els fons destinats a sufragar despeses electorals, sigui
quina sigui la procedència, s’han d’ingressar en aquests
comptes i totes les despeses s’han de pagar a càrrec seu.
Un cop acabada la campanya electoral només es pot
disposar dels saldos d’aquests comptes per a pagar, en
els 90 dies següents al de les eleccions, les despeses
electorals contretes prèviament. Cal identificar els titu-
lars de les aportacions dels fons.

– No poden haver-hi aportacions de fons provinents
d’ens públics, ni d’empreses vinculades al sector públic
ni a persones estrangeres.

– Cap persona, física o jurídica, no pot aportar més
d’un milió de pessetes.

– Les despeses electorals han d’haver estat realitzades
des del dia de la convocatòria de les eleccions fins al de
proclamació dels electes i han d’estar incloses entre els
conceptes següents:

• Confecció de sobres i paperetes electorals

• Propaganda i publicitat directament o indirectament
adreçada a promoure el vot a les seves candidatures,
sigui quina sigui la forma i el mitjà que s’utilitzi.

• Lloguer de locals per a la realització d’actes electo-
rals.

• Remuneracions o gratificacions al personal no perma-
nent que presta els seus serveis a les candidatures.

• Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels
candidats, dels dirigents dels partits, associacions, fede-
racions i coalicions i del personal al servei de la candi-
datura.

• Correspondència i franqueig.

• Interessos dels crèdits rebuts per la campanya electo-
ral acreditats fins a la data de la subvenció correspo-
nent.

• Els que calguin per a l’organització i funcionament de
les oficines i serveis necessaris per a les eleccions.

– Donaran informació les empreses que hagin facturat
despeses electorals de més d’un milió de pessetes.

– Les entitats financeres informaran de la concessió de
préstecs destinats a despeses electorals.

– Les despeses declarades com a electorals han d’estar
convenientment justificades.

– S’ha respectat el límit màxim de despeses electorals
a realitzar per les formacions polítiques concurrents.

– S’han complert les limitacions establertes respecte a
despeses de publicitat exterior i de publicitat en prem-
sa periòdica i emissores privades de ràdio.

5. LIMITACIONS

Una revisió completa de despeses i ingressos electorals
exigiria una fiscalització per part de la Sindicatura de
Comptes, de tota l’activitat economicofinancera ordi-
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nària de les formacions polítiques, la qual cosa no entra
en les seves competències. No obstant això, el Tribunal
de Cuentas sí que porta a terme aquesta fiscalització i
si es deduïssin proves de la infracció de normes
electorals, com fóra la comptabilització de despeses
electorals com a despeses ordinàries del partit, podria
proposar l’anul·lació o reducció de la subvenció rebuda,
la qual cosa comportaria el seu reintegrament.

6. SUBVENCIONS ELECTORALS

6.1. IMPORT MÀXIM DE LA SUBVENCIÓ

El Decret 232/1999, de 24 d’agost, estableix les regles
necessàries per a determinar la subvenció que
correspon a les despeses electorals:

– Dos milions quatre-centes cinquanta mil pessetes per
escó obtingut.
– Noranta-tres pessetes per vot aconseguit per a cada
candidatura que hagi obtingut, com a mínim, un escó.
– Vint-i-cinc pessetes per cada elector d’una circums-
cripció electoral, sempre que la candidatura obtingui un
escó en aquesta circumscripció i aconsegueixi formar
un grup parlamentari, per a les despeses originades per
la tramesa directa i personal als electors de sobres i
paperetes electorals o de propaganda i publicitat
electoral (publicitat directa).
Aplicant aquestes regles els imports màxims de les
subvencions són els següents:

Formació política Subvenció 1995 Bestreta del 30%
CiU
PSC-CC
PSC-CC-IC/V
PP
ERC
IC/V
EuiA
EV/CEC

352.321.979
253.146.498

0
184.164.998
165.746.543

 ö
  ý1  144.198.611
 ø

105.696.594
75.943.949

0
55.249.499
49.723.963
æ35.394.205
í  3.932.689
î  3.932.689

TOTAL   1.099.578.629 329.873.5881

Imports en pessetes.
1 Aquestes tres formacions polítiques anaven juntes a les eleccions de 1995.

Formació
política

(1) Per escons (2) Per vots (3)=(1)+(2) Total
per despeses

ordinàries

(4) Per publicitat
directa

(5)=(3)+(4)
Total

CiU
PSC-CC
PSC-CC
-IC/V
PP
ERC
IC/V
EUiA
EV/CEC

137.200.000
88.200.000
39.200.000
29.400.000
29.400.000
7.350.000

0
0

109.593.060
88.182.786
21.864.021
27.645.645
25.219.089
7.295.013

0
0

246.793.060
176.382.786

61.064.021
57.045.645
54.619.089
14.645.013

0
0

132.339.775
100.937.225

31.402.550
132.339.775
132.339.775
100.937.225

0
0

379.132.835
277.320.011

92.466.571
189.385.420
186.958.864
115.582.238

0
0

TOTAL 330.750.000 279.799.614 610.549.614 630.296.325 1.240.845.939

Imports en pessetes.

Les formacions polítiques PSC-CC, PSC-CC-IC/V i
IC/V no han presentat candidatures a totes les
circumscripcions i per tant la subvenció màxima per
publicitat directa és menor.

6.2. BESTRETES DE SUBVENCIONS

El Decret 232/99 estableix la concessió de bestretes a
les formacions polítiques que hagin obtingut

representants en les darreres eleccions; aquestes
bestretes no poden excedir el 30% de la subvenció
percebuda en aquelles eleccions.
L’Ordre de 22 de setembre de 1999 del Departament de
Governació establia el pagament de les esmentades
bestretes, els imports de les quals foren els següents:
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Generalitat de Catalunya, dins el termini de 30 dies
posteriors a la presentació de la seva comptabilitat a la
Sindicatura de Comptes.
Els imports d’aquestes bestretes han estat:

El Decret 232/1999 esmentat, estableix la concessió d’una
bestreta de fins al 90% de l’import de les subvencions que
els corresponguin, d’acord amb els resultats generals dels
presents comicis publicats en el Diari Oficial de la

Formació política
(1)

Subvenció prevista
1999 1

(2)
90% de (1)

(3)
Bestreta 30%

(4)=(2)-(3)

TOTAL
CiU
PSC-CC
PSC-CC-IC/V
PP
ERC
IC/V

379.132.835
277.320.011

92.466.571
189.385.420
186.958.864
115.582.238

341.219.552
249.588.010

83.219.914
170.446.878
168.262.978
104.024.014

105.696.594
75.943.949

0
55.249.499
49.723.963
35.394.205

235.522.958
173.644.061

83.219.914
115.197.379
118.539.015

68.629.809
TOTAL 1.240.845.939 1.116.761.346 322.008.210 794.753.136

Imports en pessetes.
1 D’acord amb els resultats electorals.

La LOREG estableix que, per a poder percebre aquesta
bestreta les formacions polítiques hauran de presentar
un aval bancari del 10% de la subvenció rebuda Totes
les formacions polítiques han presentat l’esmentat aval.
L’Ordre, de 7 de març del 2000, del Departament de
Governació i Relacions Institucionals, estableix l’atorga-
ment d’aquestes bestretes; a l’hora d’emetre el present
informe aquestes bestretes han estat percebudes per les
formacions polítiques.

7. LÍMITS DE DESPESES

7.1. DESPESES PER OPERACIONS ORDINÀRIES

El Decret 232/1999, preceptua que cap partit,
federació, coalició o agrupació no pot superar en les

eleccions, per despeses electorals, el límit que resulti de
multiplicar per 50 pessetes el nombre d’habitants de
població de dret de les circumscripcions electorals on
es presentin candidatures. En aquest límit s’inclouen les
despeses relacionades en l’apartat 4.f. del present
informe, llevat de les despeses per publicitat directa
(mailing).
Les formacions polítiques PSC-CC i IC/V només han
presentat candidatures a la circumscripció electoral de
Barcelona, PSC-CC-IC/V s’ha presentat a Girona,
Lleida i Tarragona i la resta s’han presentat a totes les
circumscripcions.
Ateses aquestes circumstàncies, el límit de cada una ha
estat el següent:

Formació política Habitants de dret Pta./habitant Límit

CiU 6.147.610 50 307.380.500
PSC-CC 4.666.271 50 233.313.550
PSC-CC-IC/V 1.481.339 50 74.066.950
PP 6.147.610 50 307.380.500
ERC 6.147.610 50 307.380.500
IC/V 4.666.271 50 233.313.550
EuiA 6.147.610 50 307.380.500
EV/CEC 6.147.610 50 307.380.500

7.2. ALTRES LÍMITS

La LOREG estableix que la quantia de determinades
despeses de publicitat exterior (cartells, banderoles i
pancartes) no pot excedir el 25% del límit màxim de
despeses ordinàries.
La LOREG disposa que les despeses de publicitat en
premsa periòdica i emissores de ràdio privades, no
poden superar el 20% del límit màxim de despeses
ordinàries.

8. REGULARITAT DE LES COMPTABILITATS
ELECTORALS

Totes les formacions polítiques obligades a presentar la
comptabilitat electoral ho han fet dins el termini
establert, llevat de la formació EUiA que ho ha fet amb
quatre dies de retard.
Les despeses electorals declarades per les diferents
formacions polítiques han estat les següents:

4.85.

4. INFORMACIÓ



31 d’octubre de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 105

94

Formació política Publicitat directa Despeses ordinàries TOTAL
CiU 130.306.000 307.387.194 437.693.194
PSC-CC 107.086.168 407.662.972 514.749.140
PSC-CC-IC/V 31.690.730 64.169.172 95.859.902
PP 132.287.456 272.952.320 405.239.776
ERC 132.708.865 59.007.592 191.716.457
IC/V 101.010.546 64.519.036 165.529.582
EuiA 31.332.348 39.586.001 70.918.349
EV/CEC 1.345.297 1.345.297

Total 666.422.113 1.216.629.584 1.883.051.697
Imports en pessetes.
Font: Elaboració pròpia amb dades dels comptes retuts per les formacions polítiques.

8.1. CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Els estats financers de CiU són:

A continuació es presenten els estats financers de les
esmentades formacions polítiques, homogeneïtzats
d’acord amb els principis del Pla general de
comptabilitat, a fi de facilitar la seva anàlisi i la seva
comparació. Les notes als estats financers són resultat
de la fiscalització.

BALANÇ COMPTE DE RESULTATSCOMPTES
Actiu Passiu Despeses Ingressos

Hisenda Pública Deutora1 271.402.466
Altres deutors 500.000
Caixa i Bancs 25.815.207
Bancs creditors2 350.000.000
Hisenda Pública Creditora3 108.884
Provisió d'interessos 5.350.364
Ingressos financers4 477.559
Aportacions electorals5 2.375.000
Subvenció electoral6 377.099.060
Desp.publicitat directa 130.306.000
Despeses ordinàries7 307.387.194
Resultat 57.741.575 57.741.575
TOTAL 355.459.248 355.459.248 437.693.194 437.693.194
Font: Elaboració pròpia amb dades dels comptes retuts per CiU.
Imports en pessetes.

Notes:

1 Part de la subvenció que CiU no havia cobrat en el
moment de retre els comptes:

Subvenció definitiva 377.099.060
Bestreta inicial 30% -105.696.594
Pendent en el moment de retre

els comptes 271.402.466
Bestreta fins al 90% -235.522.958

PENDENT DE COBRAMENT 35.879.508

L’import pendent de cobrament és el que resta que CiU
percebi en el moment de l’emissió d’aquest informe.

2 Préstec concedit per la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona afectat a les subvencions electorals.

3 Retencions IRPF.

4 Interessos del compte corrent de campanya.

5 Corresponen a aportacions de 275 persones per un àpat
electoral. Hi figura el nom dels aportants.

6 Import definitiu de la subvenció:

Subvenció màxima despeses
ordinàries 246.793.060

Despeses publicitat directa
declarades 130.306.000
Total 377.099.060

7 El límit de despeses per operacions ordinàries és de
307.380.500 PTA Aquesta formació política ha superat en
6.694 PTA (0,002%) el límit corresponent a aquest
concepte al declarar despeses d’aquesta naturalesa per
import de 307.387.194 PTA.

El límit de despeses de publicitat en premsa periòdica i
emissores de ràdio privades es 61.476.100 PTA Aquesta
formació política ha superat en 7.670 PTA (0,01%) el
límit corresponent a aquest concepte al declarar despeses
d’aquesta naturalesa per import de 61.483.770 PTA.
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8.2. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CIUTADANS

PEL CANVI

Els estats financers del PSC-CC són:

Notes:

1 Part de la subvenció que el PSC-CC no havia cobrat en el
moment de retre els comptes:

Subvenció definitiva 277.320.011
Bestreta inicial 30%  - 75.943.949
Pendent en el moment de retre

els comptes 201.376.062
Bestreta fins al 90% -173.644.061

PENDENT DE COBRAMENT  27.732.001

L’import pendent de cobrament és el que resta que el
PSC-CC percebi en el moment de l’emissió d’aquest
informe.

2 Part d’una factura de despeses electorals pagada per PSC-
CC-ICV.

3 Préstec afectat a les subvencions electorals concedit per
la Caixa d’Estalvis de Catalunya.

4 Fons aportats i pagaments efectuats per la coalició. També
s’ha abonat la provisió d’interessos del préstec electoral.

5 Aportacions per import de 25.840.134 PTA només
figuren identificades amb el nom del aportant; la LOREG
estableix que hi figurin també el domicili i el DNI.

La resta 30.873.539 PTA corresponen a venda de tiquets
per diversos àpats electorals, la quantia dels quals va de
les 12.000 fins a les 150.000 PTA. Hi figura el nom dels
compradors.

BALANÇ COMPTE DE RESULTATSCOMPTES
Actiu Passiu Despeses Ingressos

Hisenda Pública deutora1 201.376.062
Altres deutors2 4.872.000
Bancs creditors3 220.000.000
Tresoreria ordinària4 166.960.783
Ingressos financers 2.735
Aportacions electorals5 56.713.673
Subvenció electoral 277.320.011
Desp. publicitat directa6 107.086.168
Despeses ordinàries7 407.662.972
Resultat 180.712.721 180.712.721
TOTAL 386.960.783 386.960.783 514.749.140 514.749.140
Font : Elaboració pròpia amb dades dels comptes retuts per PSC-CC.
Imports en pessetes.

6 La subvenció màxima per despeses de publicitat directa
és de 100.937.225 PTA; les despeses declarades per
aquest concepte pugen 107.086.168 PTA. Segons la
LOREG, als efectes de calcular el compliment del límit
de despeses per operacions ordinàries, l’import no cobert
per la subvenció de 6.148.943 PTA, ha d’incrementar
aquestes.

7 Als efectes del compliment del límit màxim de despeses
per operacions ordinàries, les despeses ordinàries
declarades, de 407.662.972 PTA s’han d’incrementar en
6.148.943 PTA corresponents a despeses per publicitat
directa que no resulten subvencionables, resultant així un
import total de 413.811.915 PTA. Atès que el límit és de
233.313.550 PTA, aquesta formació política ha superat
l’esmentat límit en 180.498.365 PTA (77,4%).

El límit de despeses de publicitat exterior és de
58.328.387 PTA. Aquesta formació política ha superat en
72.745.582 PTA (124,71%) el límit corresponent a aquest
concepte en declarar despeses d’aquesta naturalesa per
import de 131.073.969 PTA.

El límit de despeses de publicitat en premsa periòdica i
emissores de ràdio privades és de 46.662.710 PTA.
Aquesta formació política ha superat en 94.606.668 PTA
(202,07%) en límit corresponent a aquest concepte en
declarar despeses d’aquesta naturalesa per import de
141.269.378  PTA.
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8.3. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CIUTADANS

PEL CANVI-INICIATIVA PER CATALUNYA/VERDS

Els estats financers del PSC-CC-IC/V són:

BALANÇ COMPTE DE RESULTATSCOMPTES
Actiu Passiu Despeses Ingressos

Hisenda Pública deutora1 92.466.571
Bancs creditors2 80.000.000
Altres creditors3 4.872.000
Tresoreria ordinària4 8.458.745
Provissió d'interessos 2.529.064
Ingressos financers 93
Subvenció electoral 92.466.571
Desp. Publicitat directa5 31.690.730
Despeses ordinàries6 64.169.172
Resultat 3.393.238 3.393.238
TOTAL 95.859.809 95.859.809 95.859.902 95.859.902
Font : Elaboració pròpia amb dades dels comptes  retuts per PSC-CC-IC/V.
Imports en pessetes.

Notes:

1 Part de la subvenció que PSC-CC-IC/V no havia cobrat
en el moment de retre els comptes:

Subvenció definitiva 92.466.571
Bestreta inicial 30%  - 0
Pendent en el moment de retre

els comptes 92.466.571
Bestreta fins al 90%  -83.219.914

PENDENT DE COBRAMENT 9.246.657

L’import pendent de cobrament és el que resta que PSC-
CC-IC/V percebi en el moment de l’emissió d’aquest
informe.

2 Préstec afectat a les subvencions electorals concedit per
la Caixa d’Estalvis de Catalunya.

3 Part d’una factura de despeses electorals pagada per
compte de PSC-CC.

4 Fons aportats per la coalició.

5 La subvenció màxima per despeses de publicitat directa
es de 31.402.550  PTA; les despeses declarades per
aquest concepte pugen 31.690.730  PTA. Segons la
LOREG, als efectes de calcular el compliment del límit
de despeses per operacions ordinàries, l’import no cobert
per la subvenció de 288.180  PTA, ha d’incrementar
aquestes.

6 Afegint-hi les 288.180  PTA no cobertes per la subvenció
per depeses de publicitat directa, les despeses per
operacions ordinàries pugen 64.457.352 PTA import que
no supera el màxim fixat en la Llei.

El límit de despeses de publicitat en premsa periòdica i
emissores de ràdio privades és de 14.813.390  PTA.
Aquesta formació política ha superat en 920.058 PTA
(6,2%) el límit corresponent a aquest concepte en declarar
despeses d’aquesta naturalesa per import de 15.733.448
 PTA.

4.85.

4. INFORMACIÓ



Núm. 105 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 31 d’octubre de 2000

97
8.4. PARTIT POPULAR

Els estats financers del PP són:

BALANÇ COMPTE DE RESULTATSCOMPTES
Actiu Passiu Despeses Ingressos

Hisenda Pública deutora1 134.083.602
Bancs creditors2 250.000.000
Tresoreria ordinària3 95.434.806
Provissió d'interessos4 4.555.471
Subvenció electoral5 189.333.101
Desp. Publicitat directa 132.287.456
Despeses ordinàries6 272.952.320
Resultat 215.906.675 215.906.675
TOTAL 349.990.277 349.990.277 405.239.776 405.239.776
Font : Elaboració pròpia amb dades dels comptes retuts pel PP.
Imports en pessetes.

Notes:

1 Part de la subvenció que el PP no havia cobrat en el
moment de retre els comptes:

Subvenció definitiva 189.333.101
Bestreta inicial 30%  -55.249.499
Pendent en el moment de retre

els comptes 134.083.602
Bestreta fins al 90%  -115.197.379

PENDENT DE COBRAMENT 18.886.223

L’import pendent de cobrament és el que resta que el PP
percebi en el moment de l’emissió d’aquest informe.

2 Préstec afectat a les subvencions electorals concedit pel
Banc Popular abonat en un compte corrent de la tresoreria
ordinària del partit; d’aquest compte s’ha traspassat el
préstec a la tresoreria de campanya.

3 Fons aportats pel partit.

4 Segons els càlculs de la Sindicatura de Comptes la
provisió d’interessos hauria d’incrementar-se en
2.148.734  PTA.

5 Import definitiu de la subvenció:

Subvenció màxima despeses
ordinàries 57.045.645

Despeses publicitat directa
declarades  132.287.456
Total 189.333.101

6 La provisió d’interessos hauria d’incrementar-se en
2.148.734  PTA. Amb aquest increment, el total de
despeses per operacions ordinàries pugen 275.101.054
 PTA import que no supera el límit fixat per la Llei.
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8.5. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Els estats financers d’ERC són:

6 Import definitiu de la subvenció:

Subvenció màxima despeses
ordinàries  54.619.089

Despeses publicitat directa
declarades  132.339.775
Total 186.958.864

7 La subvenció màxima per despeses de publicitat directa
es de 132.339.775  PTA, les despeses declarades per
aquest concepte pugen 132.708.865  PTA. Segons la
LOREG, als efectes de calcular el compliment del límit
de despeses per operacions ordinàries, l’import no cobert
per la subvenció de 369.090  PTA, ha d’incrementar
aquestes.

8 Afegint-hi les 369.090  PTA no cobertes per la subvenció
per depeses de publicitat directa, les despeses per
operacions ordinàries pugen 59.376.682  PTA import que
no supera el màxim fixat en la Llei.

BALANÇ COMPTE DE RESULTATSCOMPTES
Actiu Passiu Despeses Ingressos

Hisenda Pública deutora1 137.234.901
Caixa i Bancs 102.330
Bancs creditors2 130.000.000
Altres creditors3 8.117.828
Tresoreria ordinària4 3.876.424
Hisenda Pública creditora5 100.572
Subvenció electoral6 186.958.864
Desp. Publicitat directa7 132.708.865
Despeses ordinàries8 59.007.592
Resultat 4.757.593 4.757.593
TOTAL 142.094.824 142.094.824 191.716.457 191.716.457
Font: Elaboració pròpia amb dades dels comptes retuts per ERC.
Imports en pessetes.

Notes:

1 Part de la subvenció que ERC no havia cobrat en el
moment de retre els comptes:

Subvenció definitiva 186.958.864
Bestreta inicial 30% -49.723.963
Pendent en el moment de retre

els comptes 137.234.901
Bestreta fins al 90% -118.539.015

PENDENT DE COBRAMENT  18.695.886

2 Préstec afectat a les subvencions electorals concedit pel
Banc Popular abonat en un compte corrent de la tresoreria
ordinària del partit; d’aquest compte s’han traspassat els
fons a la tresoreria de campanya excepte 630.883  PTA.

3 Pendent de pagament a diversos proveïdors en el moment
de retre els comptes.

4 Pagaments efectuats per la tresoreria ordinària del partit,
fonamentalment dels interessos del préstec.

5 Retencions per IRPF.
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8.6. INICIATIVA PER CATALUNYA/VERDS

Els estats financers d’IC/V són:

BALANÇ COMPTE DE RESULTATSCOMPTES
Actiu Passiu Despeses Ingressos

Hisenda Pública deutora1 80.188.033
Bancs creditors2 92.870.751
Tresoreria ordinària3 35.172.400
Provissió d'interessos4 2.092.226
Subvenció electoral 115.582.238
Desp. Publicit. directa5 101.010.546
Despeses ordinàries6 64.519.036
Resultat 49.947.344 49.947.344
TOTAL 130.135.377 130.135.377 165.529.582 165.529.582
Font: Elaboració pròpia amb dades dels comptes retuts per IC/V.
Imports en pessetes

Notes:

1 Part de la subvenció que IC/V no havia cobrat en el
moment de retre els comptes:

Subvenció definitiva 115.582.238
Bestreta inicial 30%  - 35.394.205
Pendent en el moment de retre

els comptes 80.188.033
Bestreta fins al 90% -68.629.809

PENDENT DE COBRAMENT 11.558.224

L’import pendent de cobrament és el que resta que IC/V
percebi en el moment de l’emissió d’aquest informe.

2 Pòlissa de crèdit afectada a les subvencions electorals de
per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona amb límit
màxim de 128.000.000  PTA.

3 Fons aportats pel partit per import de 35.000.000 de
 PTA; la resta correspon a dos pagaments electorals
efectuats per la tresoreria ordinària.

4 Segons els càlculs de la Sindicatura de Comptes la
provisió d’interessos hauria d’incrementar-se en
1.339.804  PTA.

5 La subvenció màxima per despeses de publicitat directa
és de 100.937.225  PTA; les despeses declarades per
aquest concepte pugen 101.010.546  PTA; l’import no
cobert per aquesta subvenció és de 73.321  PTA.

6 Als efectes del compliment del límit màxim de despeses
per operacions ordinàries, les despeses ordinàries
declarades de 64.519.036  PTA s’han d’incrementar en
73.321  PTA corresponents a despeses per publicitat
directa que no resulten subvencionables i en 1.339.804
 PTA de la provisió d’interessos no comptabilitzada,
resultant així un import total de 65.932.161  PTA, import
que no supera el límit fixat per la Llei per despeses
d’aquesta naturalesa.
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8.7. ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

Els estats financers d’EUiA són:

8.8. ELS VERDS/CONFEDERACIÓ ECOLOGISTA DE CATA-
LUNYA

Els estats financers d’EV/CEC són:

BALANÇ COMPTE DE RESULTATSCOMPTES
Actiu Passiu Despeses Ingressos

Altres deutors 100.000
Caixa i Bancs 207.827
Altres creditors1 13.665.348
Tresoreria ordinària2 49.263.954
Hisenda Pública creditora3 3.993.365
Aportacions electorals4 4.303.509
Desp. publicitat directa 31.332.348
Despeses ordinàries 39.586.001
Resultat 66.614.840 66.614.840
TOTAL 66.922.667 66.922.667 70.918.349 70.918.349
Font: Elaboració pròpia amb dades dels comptes retuts per EUiA.
Imports en pessetes.

Notes:

1 Pendent de pagament a un proveïdor en el moment de
retre els comptes.

2 Fons aportats pel partit procedents, bàsicament, d’un
préstec de 50  MPTA no afectat a les subvencions
electorals.

3 Aquest saldo comprèn 3.932.689  PTA import de la
Bestreta inicial del 30%; la resta són retencions per IRPF
i Seguretat Social.

4 D’aquest import 1.786.134  PTA figuren com ingressos
per venda de bons recaptats per es diferents agrupacions
del partit; la resta són aportacions de militants i
simpatitzants que no figuren identificats. La LOREG
estableix que hi figurin el nom, el domicili i el DNI.

BALANÇ COMPTE DE RESULTATSCOMPTES
Actiu Passiu Despeses Ingressos

Caixa i Bancs1 3.932.358
Tresoreria Ordinària2 1.344.966
Hisenda Pública Creditora3 3.932.689
Despeses Ordinàries 1.345.297
Resultat 1.345.297 1.345.297
TOTAL 5.277.655 5.277.655 1.345.297 1.345.297
Font: Elaboració pròpia amb dades dels comptes retuts per EV/CEC.
Imports en pessetes.

Notes:

1 Correspon a l’import de la Bestreta inicial del 30% que
EV-CEC ha de tornar, minorat amb 331  PTA de despeses
financeres.

2 Tots els pagaments s’han fet per la tresoreria ordinària.

3 Bestreta del 30% a retornar
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8.9. ESTATS FINANCERS AGREGATS

Els estats financers agregats de totes les formacions
polítiques són:

BALANÇ COMPTE DE RESULTATSCOMPTES
Actiu Passiu Despeses Ingressos

Hisenda Pública deutora1 916.751.635
Altres deutors 5.472.000
Caixa i Bancs 30.057.722
Bancs creditors2 1.122.870.751
Altres creditors 26.655.176
Tresoreria ordinària3 360.512.078
Hisenda Pública creditora4 8.135.510
Provissió d'interessos 14.527.125
Ingressos financers 480.387
Aportacions electorals 32.518.643
Subvenció electoral5 1.238.759.845
Altres ingressos 30.873.539
Desp. publicitat directa 666.422.113
Despeses ordinàries 1.216.629.584
Resultat 580.419.283 580.419.283
TOTAL 1.532.700.640 1.532.700.640 1.883.051.697 1.883.051.697
Font: Elaboració pròpia amb dades dels comptes retuts.
Imports en pessetes.

Notes:

1 Import de la subvenció no cobrada per les formacions
polítiques en el moment de retre els comptes a la
Sindicatura de Comptes.

2 Import dels préstecs afectats a les subvencions, concedits
a les formacions polítiques pel finançament de la
campanya electoral.

3 Finançament de les pròpies formacions polítiques a la
campanya electoral.

9. CONCLUSIONS

D’acord amb el que estableix la LOREG, totes les
formacions polítiques obligades a retre la comptabilitat
corresponent a les eleccions al Parlament de Catalunya
de 17 d’octubre de 1999, han complert aquesta
obligació.
Totes les comptabilitats electorals presentades, llevat de
la de EV/CEC han estat realitzades mitjançant
procediments informàtics i, en general, respecten els
principis generals de comptabilitat; això no obstant,
alguna formació no ha seguit el principi de meritació en
la comptabilització de la subvenció electoral, compta-
bilitzant-ne només la bestreta.
Totes les formacions polítiques han obert els comptes
corrents especials per a efectuar els ingressos i
pagaments electorals, encara que algunes formacions
han efectuat alguns pagaments a través de les seves
tresoreries ordinàries.
Gairebé tots els titulars de les aportacions de fons que
figuren en els comptes estan identificats, respectant-se
el límit d’1MPTA. No s’ha detectat cap aportació de fons
provinents d’ens públics o d’empreses vinculades al
sector públic.

4 Inclou bàsicament l’import de les Bestretes inicials del
30% atorgat a les formacions polítiques EUiA i EV/CEC,
les quals no han obtingut representació parlamentària;
aquest import l’han de retornar.

5 Import total de les subvencions definitives.

En general, les despeses declarades estan incloses en els
conceptes establerts per la LOREG i s’han realitzat dins
el període electoral; les operacions estan convenientment
suportades per documents que compleixen els requisits
essencials establerts per les normes.
Totes les entitats financeres que han concedit crèdits
afectats a les subvencions a les diferents formacions
polítiques han informat a la Sindicatura de Comptes,
llevat de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
que no ha notificat la pòlissa de crèdit amb límit màxim
de 128 MPTA concedida a IC/V
El nombre d’empreses subministradores de béns i
serveis amb facturacions superiors al  MPTA. ha estat
de 149, per un volum de 1.611 MPTA; d’aquestes han
informat a la Sindicatura de Comptes 46 (29%), per un
import de 707 MPTA (44%).
Les formacions polítiques CiU i PSC-CC han
superat el límit màxim permès de despeses per
operacions ordinàries en 6.694 PTA (0,002%) i en
180.498.365 PTA (77,36%), respectivament.
Totes les formacions polítiques han respectat el límit
de despeses de publicitat exterior llevat de la
formació PSC-CC, que ha superat aquest límit en
72.745.582 PTA (124,71%).
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Quant al límit de despeses en publicitat en premsa
periòdica i emissores de ràdio ha estat superat per les
formacions polítiques següents: per CiU en 7.670 PTA
(0,01%), pel PSC-CC en 94.606.668 PTA (202,07%) i
pel PSC-CC-IC/V en 920.058 PTA (6,2%).

Totes les formacions polítiques obligades, han presentat
l’aval del 10% de la subvenció establerta per la
LOREG.
L’import de les subvencions d’acord amb el que preveu
la llei és el següent:

Forma-
ció
política

DESPESES PUBLICITAT DIRECTA DESPESES ORDINÀRIES 7)=(3)+(6)
TOTAL

(1) Subvenció
màxima

(2)
Declarades i

validades

(3) Subvenció
definitiva

(4) Subvenció
màxima

(5) Declarades i
validades

(6) Subvenció
definitiva

SUBVENCIÓ
DEFINITIVA

CIU 132.339.775 130.306.000 130.306.000 246.793.060 307.387.194 246.793.060 377.099.060
PSC-
CC

100.937.225 107.086.168 100.937.225 176.382.786 407.662.972 176.382.786 277.320.011

PSC-
CC-
IC/V

31.402.550 31.690.730 31.402.550 61.064.021 64.169.172 61.064.021 92.466.571

PP 132.339.775 132.287.456 132.287.456 57.045.645 272.952.320 57.045.645 189.333.101
ERC 132.339.775 132.708.865 132.339.775 54.619.089 59.007.592 54.619.089 186.958.864
IC/V 100.937.225 101.010.546 100.937.225 14.645.013 64.519.036 14.645.013 115.582.238
EUiA 31.332.348 39.586.001
EV/CE
C

1.345.297

TOTAL 630.296.325 666.422.113 628.210.231 610.549.614 1.216.629.584 610.549.614 1.238.759.845
Imports en pessetes.

El quadre següent reflecteix els ròssecs finals que les
formacions polítiques tenen pendents de percebre o
retornar.

Formació política (1) Subvenció definitiva (2) Bestreta 30% (3) Bestreta 90% (4)=(1)-(2)-(3) Pendent
de pagament(+) o

retorn(-)
CIU 377.099.060 105.696.594 235.522.958 35.879.508
PSC-CC 277.320.011 75.943.949 173.644.061 27.732.001
PSC-CC-IC/V 92.466.571 83.219.914 9.246.657
PP 189.333.101 55.249.499 115.197.379 18.886.223
ERC 186.958.864 49.723.963 118.539.015 18.695.886
IC/EV 115.582.238 35.394.205 68.629.809 11.558.224
EuiA 3.932.689 -3.932.689
EV/CEC 3.932.689 -3.932.689
     TOTAL 1.238.759.847 329.873.588 794.753.136 114.133.121
Imports en pessetes.

10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS

A l’efecte del que preveu l’article 6 de la Llei 6/1984,
de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada
per la llei 15/1991, de 4 de juliol, es va trametre a cada
formació política la part corresponent del present
informe a fi de que formulessin les al·legacions
oportunes i presentessin els documents justificatius que
consideressin pertinents.
Un cop conegut el contingut de l’informe, les respostes
del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) -
 Ciutadans pel Canvi, rebuda a través de l’escrit amb
registre d’entrada a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya número 1069, de data 2 de juny de 2000 i

d’Esquerra Unida i Alternativa, rebuda a través de
l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de
Comptes número 911 de data 12 de maig de 2000, es
transcriuen a continuació.

«Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) -
Ciutadans pel Canvi

Sindicatura de Comptes de Catalunya
C. Jaume I, 2-4
08002 Barcelona

Barcelona, 12 de maig de 2000
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Acusem rebut de l’avantprojecte d’informe que aquesta
Sindicatura de Comptes de Catalunya ha tramés relatiu
a la comptabilitat de les passades Eleccions al
Parlament de Catalunya del 17 d’octubre de 1999,
sobre el que volem manifestar el següent:

LÍMIT ELECTORAL ORDINARI
L’excés en el límit de despeses ordinàries per import de
6.997.172 PTA s’ha degut a les dificultats sorgides a
l’hora d’imputar els costos electorals de cada una de les
coalicions amb les que presentàvem candidatura.
Els serveis contractats a alguns proveïdors, en més
d’una ocasió, corresponien a serveis comuns a els dues
candidatures.
A l’hora de demanar les factures per una i altra
candidatura, ens vàrem trobar que alguns del
proveïdors de serveis, bé per que no varen poder o bé
per que no varen voler, es negaren a emetre la
facturació seguint les nostres instruccions, als efectes
que cada candidatura assumís els costos corresponents.
Així doncs, la coalició PSC (PSC-PSOE) - Ciutadans pel
Canvi, va haver de suportar part de determinades
despeses que en realitat, corresponien a PSC (PSC-
PSOE) - Ciutadans pel  Canvi – Iniciativa-Verds.
Els costos que aquesta última coalició hagués hagut
d’assumir en la seva comptabilitat, restant de la del PSC
(PSC-PSOE) - Ciutadans pel Canvi, són:

50% factura STAFFA CONSULTANTS 855.500.- PTA
50% factura DEMOSCOPIA 3.480.000.- PTA
50% factura INTERPROFIT 2.711.500.- PTA
Factura CATERING BOUQUET 1.363.608.- PTA
TOTAL 8.410.608.- PTA

Així doncs, no s’ha de considerar que la partida
computable corresponent a la despesa ordinària hagi
superat el límit legal.

LÍMITS PUBLICITAT I PROPAGANDA
Quant a la superació dels límits per publicitat,
desconeixem el que poden haver declarat altres
formacions polítiques, però en qualsevol cas, la nostra
coalició es va comprometre públicament a la màxima
transparència i hem obrat en conseqüència. El que hem
declarat és exactament el que hem gastat.

Tal volta fora convenient de dotar a les Juntes
Electorals corresponents d’instruments d’auditoria
externa de mitjans per avaluar exactament el cost de les
campanyes independentment del que declarin les
formacions polítiques.
Atentament,

(firma)
Lluïsa Bruguer Bellido
Administradora General»

«Esquerra Unida i Alternativa

Sindicatura de Comptes de Catalunya
C. Jaume I, 2-4
08002 BARCELONA

En contestació al seu escrit de data 28 d’abril de 2000
relatiu a la fiscalització de la comptabilitat electoral de
la nostra formació política corresponent a les eleccions
al Parlament de Catalunya celebrades el passat dia 17
d’octubre de 1999, presentem la següent al·legació
respecte als Estats financers elaborats per al Sindicatura
de Comptes de Catalunya a partir de les dades de la
nostra comptabilitat.
*En l’apartat dedicat a aportacions electorals per un
import de 4.303.509.- PTA d’ingressos, figuren
1.788.134.- PTA com ingressos corresponents a la
compra de bons realitzada internament pels nostres
militants, per això apareix comptabilitzat com
aportacions dels mateixos. Aquestes aportacions són la
compra de bons realitzada pels dirigents de la nostra
organització als diferents nivells i dels nostres militants
en funció de les seves possibilitats, però sempre en
quantitats molt petites (fins a 5000 PTA) i les seves
dades figuren en el cens de militants.

Atentament,

(firma)
Antoni Martorell i Viader
Administrador General
Eleccions Autonòmiques 1999»
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de corrector/a-re-
dactor/a del Departament de Serveis
Lingüístics del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00010/06

Adscripció
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
24.10.2000.

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 24
d’octubre de 2000, vis l’informe del director de Govern
Interior i escoltada l’oficiala major, ha acordat l’ads-
cripció temporal de la Sra. Georgina Nicolau i Millà,
com a correctora-redactora del Departament de Serveis
Lingüístics, a partir del dia 25 d’octubre de 2000.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs per a la provisió d’un lloc de
treball de gestor/a parlamentari/ària
del Departament de Gestió Parlamen-
tària del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00011/06

Adscripció
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
24.10.2000.

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 24
d’octubre de 2000, vist l’informe del director de Go-
vern Interior i escoltada l’oficiala major, ha acordat
l’adscripció temporal del Sr. Jordi Fernández i Moreno,
com a gestor parlamentari del Departament de Gestió
Parlamentària, a partir del dia 30 d’octubre de 2000.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs per a la provisió d’un lloc de
treball de gestor/a parlamentari/ària
del Departament de Gestió Parlamen-
tària del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00012/06

Adscripció
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
24.10.2000.

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 24
d’octubre de 2000, vist l’informe del director de Go-
vern Interior i escoltada l’oficiala major, ha acordat
l’adscripció temporal de la Sra. Mercè Vallejo i Barba,
com a gestora parlamentària del Departament de Ges-
tió Parlamentària, a partir del dia 23 d’octubre de 2000.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Nomenament del Sr. Josep Escudé i
Pont

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 24
d’octubre de 2000, ha acordat nomenar el Sr. Josep
Escudé i Pont com a funcionari interí, plaça de perio-
dista i lloc de treball del cap del Gabinet de Comunica-
ció, a partir de la data de la presa de possessió.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Nomenament del Sr. Carlos Arteche i
González

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 24
d’octubre de 2000, ha acordat nomenar el Sr. Carlos
Arteche i González com a uixer interí, a partir de la
presa de possessió.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

4.90.10.

4. INFORMACIÓ
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Dimissió del Consell de Personal
Reg. 13991 / Coneixement: Mesa del Parlament,
24.10.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

De conformitat amb el que estableix l’article 20.4 de la
Llei d’òrgans de representació, determinació de les
condicions de treball i participació del personal al ser-
vei de les administracions públiques, us comuniquem
que totes les persones que formen part del Consell hem
dimitit el càrrec.

Barcelona, 19 d’octubre de 2000

Vicenç Buesa i Bringué, Rosa M. López i Prieto, Pere
Sol i Ordis, Enric Tudó i Rialp, Lluís Vidal i Gili

4.90.10.

4. INFORMACIÓ
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TIPOLOGIA DE LES TRAMITACIONS (Actualització 02.10.00)

Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions corresponen al tipus de tramitació; els cinc següents al
número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els dos darrers a la legislatura.

INICIATIVES QUE PODEN CLOURE'S EN UN TEXT NORMATIU

200. Projecte de llei
202. Proposició de llei
211. Reglament del Parlament
215. Criteri interpretatiu i norma supletòria del Reglament
221. Norma de règim interior

INICIATIVES QUE PODEN CLOURE'S EN UNA RESOLUCIÓ O EN UNA MOCIÓ

201. Investidura del president de la Generalitat
212. Interposició de recurs d’inconstitucionalitat
250. Proposició no de llei
252. Proposta de resolució per a crear comissions
253. Proposta de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes
255. Debat general en el Ple
256. Informe de fiscalització i memòria d’activitats de la Sindicatura de Comptes
257. Compte general de la Generalitat de Catalunya
259. Pla o comunicat del Govern
261. Dictamen de comissions d’investigació
262. Control de la legislació delegada
263. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
269. Projecte de proposició de llei davant les Corts Generals
270. Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
271. Designació de diputats per a defensar la proposició de llei
280. Designació de senadors
281. Elecció del Síndic de Greuges
282. Elecció de síndics de la Sindicatura de Comptes
283. Designació de membres del Consell Consultiu
284. Altres nomenaments i designacions
302. Moció subsegüent a interpel·lacions

INICIATIVES QUE PODEN CLOURE'S EN UN DEBAT O EN LA FORMULACIÓ

258. Compte i fiscalització d’ens locals i altres
300. Interpel·lació
310. Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
311. Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
312. Pregunta oral al director general de la CCRTV
313. Pregunta oral al Consell d’Administració de la CCRTV
314. Pregunta per escrit al Govern
315. Pregunta per escrit al director general de la CCRTV
316. Pregunta per escrit al Consell d’Administració de la CCRTV
317. Pregunta oral al president de la Generalitat
320. Sol·licitud d’informació i documentació (art. 13.2)
340. Compliment de resolucions i mocions
355. Sessió informativa
357. Compareixença
360. Informe del Síndic de Greuges

PROCEDIMENTS DIVERSOS D’ÍNDOLE PARLAMENTÀRIA

230. Pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges
231. Nomenament de diputats interventors
232. Liquidació del Pressupost
233. Pressupost de la Sindicatura de Comptes
234. Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de diputats
235. Informe de diputats interventors
330. Composició del Govern, delegacions i encàrrecs de despatx
334. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
335. Altres comunicacions
354. Sol·licitud de sessió informativa
356. Sol·licitud de compareixença
380. Recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Parlament
381. Recurs d'inconstitucionalitat contra una llei de Catalunya
382. Qüestió d’inconstitucionalitat
383. Recurs d'emparament constitucional
395. Acord, resolució i comunicació dels òrgans de la cambra
396. Composició del Ple del Parlament
397. Composició de la Diputació Permanent
398. Composició de la Mesa del Parlament
399. Composició del grup parlamentari
400. Composició de la Comissió
401. Declaració i manifestació institucionals
500. Provisió de llocs de treball
501. Procediment de selecció de personal
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3.10. Procediments que es clouen amb l'adopció de resolucions

3.10.05. Procediment d'investidura del president de la Generalitat

3.10.07. Mocions de censura

3.10.09. Qüestions de confiança

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

3.10.13. Designació del Síndic de Greuges

3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes

3.10.17. Designacions de membres del Consell Consultiu

3.10.20. Altres designacions o eleccions

3.10.25. Proposicions no de llei

3.10.30. Debats generals

3.10.35. Debats en comissió

3.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada

3.10.45. Procediments relatius a un pla o comunicat del Govern

3.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ a una

decisió administrativa

3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de

Comptes

3.10.63 Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes

de Catalunya

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

3.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional

3.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords de cooperació amb

altres comunitats autònomes

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions

3.10.90. Altres procediments amb adopció de resolucions

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

3.20. Interpel·lacions

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

3.25.10. Preguntes orals en comissió

3.25.15. Preguntes per escrit

3.27. Preguntes al director general i al Consell d’Administració de la Corporació Catalana

de Ràdio i Televisió

3.27.10. Preguntes orals en comissió

3.27.15. Preguntes per escrit

3.30. Altres tramitacions

3.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

3.30.06. Procediments relatius al  compte general de les corporacions locals i a altres informes

de la Sindicatura de Comptes

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra

4.45. Composició dels òrgans de la cambra

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.53. Sessions informatives i compareixences en les comissions

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

4.53.10. Sessions informatives de membres del Govern

4.53.15. Compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones

4.55. Activitat parlamentària

4.55.05. Reunions tingudes i qüestions tractades

4.55.15. Convocatòries

4.65. Documentació per al treball dels òrgans de la cambra

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i del Govern

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

4.70.10. Altres comunicacions

4.75. Dictàmens del Consell Consultiu

4.80. Síndic de Greuges

4.85. Sindicatura de Comptes

4.86. Procediments davant les Corts Generals

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

4.87.20. Recursos d’emparament constitucional

4.89. Junta de Control de la Iniciativa Legislativa Popular

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

4.90.10. Càrrecs i personal

4.90.15. Contractació

4.95. Altres informacions

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES

EN LA FORMULACIÓ

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

1.01.05. Reglament del Parlament

1.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament

1.01.10. Normes de règim interior

1.10. Resolucions

1.15. Mocions

1.20. Interpel·lacions

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

1.25.10. Preguntes orals en comissió

1.25.15. Preguntes per escrit

1.27. Preguntes al director general i al Consell d’Administració de la Corporació Catalana

de Ràdio i Televisió

1.27.10. Preguntes orals en comissió

1.27.15. Preguntes per escrit

1.30. Altres tramitacions

1.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent entre legislatures

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

1.30.06. Procediments relatius al compte general de les corporacions locals i a altres informes

de la Sindicatura de Comptes

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

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

2.01.01. Projectes de llei

2.01.02. Proposicions de llei

2.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

2.01.10. Propostes de norma de règim interior

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

2.10.05. Procediment d'investidura del president de la Generalitat

2.10.07. Mocions de censura

2.10.09. Qüestions de confiança

2.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

2.10.13. Designació del Síndic de Greuges

2.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes

2.10.17. Designacions de membres del Consell Consultiu

2.10.20. Altres designacions o eleccions

2.10.25. Proposicions no de llei

2.10.30. Debats generals

2.10.35. Debats en comissió

2.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada

2.10.45. Procediments relatius a un pla o comunicat del Govern

2.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ a una

decisió administrativa

2.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació

2.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de

Comptes

2.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

2.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat

2.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional

2.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords de cooperació amb

altres comunitats autònomes

2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions

2.10.90. Altres procediments amb adopció de resolucions

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

2.20. Interpel·lacions

2.25. Preguntes al Govern

2.25.05. Preguntes orals en el Ple

2.25.10. Preguntes orals en comissió

2.25.15. Preguntes per escrit

2.27. Preguntes al director general i al Consell d’Administració de la Corporació Catalana

de Ràdio i Televisió

2.27.10. Preguntes orals en comissió

2.27.15. Preguntes per escrit

2.30. Altres tramitacions

2.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

3.01.02. Proposicions de llei

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

3.01.10. Propostes de norma de règim interior

SECCIONS DEL BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

(Actualització 24.07.2000)



31 d’octubre de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 105

108

C O N

C O N D I C I O N S

V legislatura

Primer període

Número 1

Dimecres, 13 de dese*** d
e 1996BUTLLETÍ OFICIAL

DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA

DIARI DE SESSIONS

DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA

V legislatura

Primer període

Número 1

Dimarts, 5 de desembre de 1995

S U B S C R I P C I O N S

EDICIÓ  I M
PRESA

i també
EDICIÓ EN  M ICROFITXA

La subscripció és anual, per anys naturals. El període
de subscripció fineix, doncs, el 31 de desembre de
cada any.

Les altes produïdes durant el curs de l’any es
comptaran, als efectes de cobrament, des de la
primera setmana de cada trimestre natural, sigui
quina sigui la data de subscripció dins aquest
trimestre.

La tramesa regular dels exemplars de subscripció
(impresos o en microfitxa) començarà en rebre’s
l’import corresponent i la butlleta de subscripció
degudament emplenada.

El subscriptor que no renovi la subscripció abans del
venciment serà donat de baixa; tan bon punt es
rebrà l’import de la renovació es reprendrà la
tramesa, però sense dret als exemplars no rebuts.

L’administració de les publicacions oficials del PARLAMENT

pot modificar en qualsevol moment el preu de
subscripció, el qual tindrà efectes, per als subscriptors
ja donats d’alta, a partir de la primera renovació de
subscripció.

Els preus de subscripció vigents consten al peu
d’impremta de cada número de les publicacions
oficials.

El pagament es farà exclusivament :
a) Per transferència bancària , a nom del PARLAMENT

DE CATALUNYA, al compte corrent número 54-2500019405
de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, entitat
2100, agència 3018, del Pla de Palau, núm. 2, 08003
Barcelona.
b) En metàl·lic o xec registrat al Servei de Caixa del
Parlament.

B U T L L E T A

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Núm. . . . . . . . . . . . . . .
NIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telèfon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Població . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Codi postal . . . . . . . . .
desitja subscriure’s al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya
Butlletí Oficial i al Diari de Sessions (subsc. conjunta)

d’acord amb les condicions establertes i els preus vigents, a partir del dia . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . .
fins al dia 31 de desembre de 20. . .  Amb aquesta finalitat, i amb data de . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . .
envia per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . núm. . . . . . . . . . . . . . la quantitat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pessetes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . de 20 . . . . .

SIGNATURA

Edició i subscripcions: Servei de Publicacions, Palau del Parlament, Parc de la Ciutadella, 08003 Barcelona. Tel. 93 304 65 00
Subscripció anual (edició impresa o en microfitxa) 7.500 PTA.
Subscripció anual (edició impresa o en microfitxa) conjunta amb el Diari de Sessions: 13.000 PTA.
Número solt (edició impresa o en microfitxa) 225 PTA.

Dipòsit legal: B-20.066-80. ISSN 0213-7798
Imprès a Multitext, SL, Barcelona.

} IVA inclòs

BUTLLETÍ   OFICIAL  DEL  PARLAMENT  DE  CATALUNYA

} Imprès

Microfitxa


