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nes afectades per incendis forestals (tram. 250-
00727/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 242/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reordenament de les càrregues
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Adopció. 20

Resolució 286/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual es retira la Proposició de llei
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Diputats (tram. 270-00037/06). Adopció. 21
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ni de presentació d’esmenes. 23

Projecte de llei sobre publicitat institu-
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Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 283/1998, del 21 d’octubre, de desig-
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conjuntament amb les universitats catalanes (tram.
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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.
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei reguladora de la incineració de
residus
Tram. 202-00109/05

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 25.10.2000, DSPC-P 30

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d’oc-
tubre de 2000, ha debatut el Dictamen de la Comissió
de Política Territorial referent a la Proposició de llei
sobre la prohibició de la incineració dels residus, i les
esmenes i els vots particulars reservats pels grups par-
lamentaris.

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

LLEI REGULADORA DE LA INCINERACIÓ DE RESIDUS

PREÀMBUL

La dècada dels noranta va significar un avenç extraor-
dinari pel que fa al reconeixement del greu problema
que comporta el conjunt de residus generats per l’acti-
vitat humana.

A la Unió Europea s’estrenava la dècada amb l’entra-
da en vigor de l’anomenada «jerarquia de principis en
la política de gestió de residus». És des d’aquell mo-
ment que les administracions públiques han de destinar
els seus esforços fonamentals a evitar la producció de
residus, i apareix el concepte de la valorització de l’eli-
minació segura.

L’any 1990 s’aprova l’estratègia comunitària més im-
portant fins al moment, per la qual es fixen els objec-
tius específics en la política de gestió de residus, en
recomanar que els estats membres legislin en matèria
de residus atenent el principi de l’impacte que qualse-
vol material produeix en el medi ambient, en tot el ci-
cle vital, conegut com el criteri «del principi a la fi», és
a dir que es legisli l’extracció i la transformació de les
matèries primeres, els diferents processos de fabricació,
i el transport, l’ús i la gestió dels residus produïts en tot
el procés.

Les directives comunitàries del 1989 i del 1990 han
estat considerades una referència obligada en la legis-
lació del conjunt d’administracions dels estats membres
de la Unió Europea. S’hi marca clarament la prelació
de sistemes d’eliminació dels residus basada en la va-
loració d’aquests, sempre que sigui possible. Establei-
xen com a prioritat la màxima recuperació dels dife-

rents materials que componen els residus, la qual cosa
implica la separació dels residus en origen –fraccions
reutilitzables i reciclables, matèria orgànica susceptible
dels processos de compostatge, entre altres. El segon
element a prioritzar és la valorització energètica en els
casos en què no és possible recuperar-ne els materials,
com ara la incineració i la metanització. Fixa com el
menys recomanable dels sistemes de tractament de re-
sidus el que anomena «eliminació final» i que implica
la incineració sense recuperació d’energia i l’aboca-
ment o el dipòsit indefinit, ja que aquests sistemes no
contribueixen a l’estalvi dels recursos.

La Directiva europea posa èmfasi que el conjunt de les
estratègies sobre gestió de residus dels estats membres
ha de procurar evitar els abocadors, i, per tant, s’ha de
reduir al màxim la quantitat de residus amb aquesta
destinació. I fou per aquesta raó que es rectificà la Di-
rectiva que regula els requisits mínims per a l’autorit-
zació d’abocadors, ampliant-los per tal de disminuir els
perjudicis mediambientals que poden generar.

Com a conseqüència de les directives europees i de les
diferents resolucions en aquesta matèria a Catalunya, el
Parlament elaborà i aprovà la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, de gestió de residus, que estableix el marc gene-
ral per a la gestió dels residus a Catalunya, amb l’objec-
tiu prioritari d’aconseguir un alt nivell de protecció del
medi ambient, i s’hi ratifica la jerarquia de gestió, és a
dir, la minimització, la valorització i la disposició cor-
recta del rebuig.

Tanmateix, la darrera posició del Consell, a proposta de
la Comissió Europea, acordada el 27 de febrer de 1997,
tot i que manté intacta la jerarquia de principis en la
política de gestió de residus, reconeix que el resultat en
el conjunt de la Unió Europea de les polítiques en ma-
tèria de prevenció de la producció de residus no són
satisfactòries, ja que la producció global de residus ha
continuat augmentant, i insta el conjunt d’administra-
cions competents a fer els esforços necessaris per a in-
vertir aquesta tendència. Aquesta afirmació és, de ben
segur, aplicable a Catalunya i, per tant, cal una poten-
ciació dels esforços aplicats a la minimització.

Val a dir, així mateix, que, a l’hora d’aplicar aquest mo-
del de gestió, s’ha expressat la preocupació d’alguns sec-
tors socials per la incineració, tant pels efectes que té so-
bre el medi com per la conveniència d’aquesta en un
model que prioritza la minimització i la valorització. Fruit
d’aquesta preocupació ha estat la primera iniciativa popu-
lar que s’ha presentat al Parlament de Catalunya.

Des de l’aprovació de la Llei 6/1993, la Unió Europea
ha impulsat noves directives que reconeixen la valide-
sa de la incineració com a tecnologia de gestió de resi-
dus i la complementarietat d’aquesta amb les prioritats
de minimització i de valorització del material, i que,
d’altra banda, introdueixen mesures addicionals per
prevenir l’impacte ambiental i afavorir la transparència
pública de l’activitat.

És convenient doncs, completar el marc normatiu esta-
blert per la Llei 6/1993 amb nous instruments que po-
tenciïn les polítiques de reducció i de reciclatge dels
residus, especialment els municipals. Igualment, con-
vé desenvolupar legalment els mitjans que garanteixin
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la utilització adequada de la incineració per a la dispo-
sició del rebuig i els procediments de vigilància ambi-
ental i d’informació de la població.

ARTICLE 1

L’objecte d’aquesta Llei és regular les condicions en
què s’ha de fer la incineració de residus a Catalunya,
amb la finalitat de protegir la salut de les persones i el
medi ambient, i establir que s’ha de donar prioritat a la
reducció en origen, la minimització i la valorització
dels residus.

ARTICLE 2

1. La incineració de residus s’ha d’ajustar al que deter-
mina el Catàleg de residus de Catalunya. Pel que fa als
residus municipals, l’actuació s’ha de limitar al tracta-
ment del rebuig.

2. El Govern, a proposta del departament competent en
matèria de medi ambient, pot prohibir la incineració de
determinades categories de residus municipals que pre-
sentin compostos amb una incidència ambientalment
significativa, d’acord amb els nivells de concentració
que es determinin per reglament.

3. Les plantes d’incineració han de disposar dels mit-
jans necessaris per a l’aprofitament energètic amb el
rendiment mínim que es fixi per reglament.

ARTICLE 3

Correspon a les administracions públiques:

a) Fomentar la producció neta, la reducció en origen, la
reutilització, la recollida selectiva i el reciclatge dels
residus.

b) Promoure processos i pràctiques per reduir els resi-
dus i minimitzar-ne el risc potencial.

c) Dur a terme les actuacions necessàries, especialment
en l’àmbit de l’educació ambiental, per a garantir la
participació ciutadana en la reducció dels residus, la
reutilització d’envasos i la recollida selectiva.

d) Fomentar el desenvolupament del sector econòmic
de recuperació, reutilització i reciclatge de residus, es-
pecialment el dels col·lectius d’economia social.

e) Elaborar i fer públics programes quadriennals de
prevenció, reducció i valorització dels residus generats
per les respectives activitats pròpies.

f) Promoure la investigació en el camp de la minimit-
zació, el reciclatge i la reutilització de residus.

ARTICLE 4

1. Els programes de gestió de residus de les diferents
administracions públiques han d’especificar els objec-
tius quantificables de reducció i de valorització de re-
sidus, i destinar recursos per a assolir aquests objectius.

2. Els municipis que utilitzen la incineració com a sis-
tema de disposició del rebuig han de fixar objectius
quantificables de reducció i valorització de residus
municipals.

3. El Govern, en el marc de les seves competències, ha
de vetllar perquè tots els plans de minimització de re-
sidus s’ajustin al que estableix aquesta Llei.

ARTICLE 5

El Govern, ha de promoure en l’aplicació de la Llei de
l’Estat 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’en-
vasos, els sistemes de retorn i de dipòsit d’envasos, es-
pecialment per als que tenen un volum igual o superi-
or a dos litres i per als envasos de productes tòxics i
perillosos.

ARTICLE 6

1. S’han de determinar per reglament:

a) El límit màxim d’emissions a l’atmosfera per a
aquest tipus d’instal·lacions, molt especialment pel que
fa a metalls pesants, dioxines, furans i altres compos-
tos orgànics persistents (COP). Aquests límits s’han de
revisar bianualment en funció dels avenços tecnològics
que permetin filtratges millors.

b) La regulació específica per al sistema d’eliminació
de les cendres que generen aquestes instal·lacions.

2. El Govern, conjuntament amb els ens locals impli-
cats, ha de programar el tancament de les instal·lacions
regulades per aquesta Llei, si la disminució del rebuig
ho permet, sense que això pugui implicar, en cap cas,
l’increment de l’ús d’abocadors o dipòsits indefinits.

3. Les administracions públiques de Catalunya han
d’establir els instruments necessaris perquè el materi-
al reciclable procedent de la recollida selectiva d’enva-
sos es destini a la valorització material.

ARTICLE 7

1. El Govern, en el termini màxim de dos anys, ha
d’elaborar l’inventari de focus emissors de compostos
orgànics persistents de Catalunya (COP), que en per-
meti identificar totes les fonts, i també els tipus i les
quantitats emeses.

2. El Govern, en el termini de dos anys, ha de proposar
un pla d’acció motivat, que ha de dotar dels instruments
de gestió necessaris per a reduir progressivament les
fonts de COP, en els marcs de les polítiques que en
aquesta matèria defineix la Unió Europea.

ARTICLE 8

1. S’ha de constituir una comissió de seguiment, amb
participació social, que vetlli pel funcionament correcte
de les plantes d’incineració.

2. Les instal·lacions d’incineració de residus han de dis-
posar d’un programa de vigilància ambiental aprovat
pel departament competent en matèria de medi ambi-
ent. Les dades contingudes en aquests programes són
d’accés públic, llevat que estiguin emparades pel règim
de confidencialitat establert per la normativa vigent.

3. El Govern ha de presentar anualment al Parlament
un informe sobre les emissions de les plantes incine-
radores.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen totes les disposicions amb rang de llei o de
caràcter reglamentari que contravinguin o s’oposin a
les determinacions d’aquesta Llei.
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DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

El Govern, en el termini de dos anys, ha de revisar l’ac-
tual marc conceptual per a la gestió de residus, i defi-
nir els impactes ambientals respectius en una anàlisi
aprofundida del cicle de vida de les diferents modalitats
tecnològiques disponibles.

SEGONA

Es faculta el Govern perquè, en el termini d’un any,
refongui en un text únic la Llei 6/1993, de 15 de juli-
ol, reguladora dels residus, el Decret legislatiu 2/1991,
de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels tex-
tos vigents en matèria de residus industrials, i la present
Llei, incloent-hi l’aclariment, la regularització i l’har-
monització dels textos legals a refondre.

TERCERA

Es faculta el Govern perquè desenvolupi aquesta Llei i
n’adapti les disposicions a la normativa de la Unió
Europea.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2000

El secretari tercer El president del Parlament
Esteve Orriols i Cendra Joan Rigol i Roig

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 216/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la comuni-
cació per carretera entre els nuclis de
Sant Llorenç d’Hortons i de Sant Joan
Samora (Alt Penedès)
Tram. 250-00180/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la carretera que ha de comu-
nicar el nucli urbà de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Pe-
nedès) amb la carretera Martorell-Capellades (B-224)
a través del nucli de Sant Joan Samora (tram. 250-
00180/06), presentada per la Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, juntament amb cinc altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 3800).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Cercar la col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Llorenç d’Hortons i de la Diputació de Barcelona per

a elaborar un estudi de viabilitat de la millora de la
comunicació existent entre els nuclis de Sant Llorenç
d’Hortons i de Sant Joan Samora (Alt Penedès).

b) Impulsar les accions necessàries, si escau amb el
suport d’altres administracions, per a portar a terme
aquesta millora.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

Resolució 217/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la renegociació del tras-
pàs de les carreteres i les autopistes
de titularitat estatal
Tram. 250-00231/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el traspàs a la Generalitat de
les competències pel que fa a tota la xarxa viària cata-
lana (tram. 250-00231/06), presentada pel Sr. Carles
Bonet i Revés, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 4817).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar el
diàleg amb el Govern de l’Estat per a renegociar el tras-
pàs de les carreteres i les autopistes de titularitat esta-
tal, a l’empara de l’article 150.2 de la Constitució i l’ar-
ticle 28 de l’Estatut de Catalunya, el qual traspàs ha
d’ésser condicionat en tot cas a l’increment o la rever-
sió a la Generalitat de les partides pressupostàries esta-
tals per a la conservació de les infraestructures traspas-
sades i per a noves inversions i millores viàries com a
compensació per la menor inversió històrica.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 218/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la mobilitat
viària a Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-00290/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la millora de la mobilitat
viària a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (tram.
250-00290/06), presentada pel Sr. Joan Ridao i Martín,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 5056).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya apressa el Govern a:

a) Fer les gestions necessàries per a la supressió pe-
remptòria del peatges de l’autopista A-17 i, de manera
provisional, per a la construcció d’una sortida de l’au-
topista A-17 a l’altura de la Llagosta (Vallès Oriental).

b) Estudiar, d’acord amb l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, les actuacions prioritàries i les fórmules d’exe-
cució conjunta de les obres de millora de la connec-
tivitat interna d’aquest municipi, atès que es tracta d’un
punt de pas important per a les comunicacions del Va-
llès i del Barcelonès, i que, com a municipi de la conur-
bació metropolitana, constitueix un nucli dinàmic de
viatges amb destinació a les comarques industrials i a
la ciutat de Barcelona, o amb origen en aquestes.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

Resolució 219/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’execució de la variant
de la carretera C-251, a Cardedeu (Va-
llès Oriental)
Tram. 250-00375/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’execució de la variant de

la carretera C-251, a Cardedeu (Vallès Oriental) (tram.
250-00375/06), presentada pel Sr. Joan Ridao i Martín,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 6216).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a disposar
els crèdits pressupostaris necessaris per a poder licitar
les obres de construcció de la variant de Cardedeu i
Llinars del Vallès (Vallès Oriental), de manera que
aquestes puguin començar abans d’acabar l’any 2000.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 220/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les obres de millora de
la carretera entre Gironella (Berguedà)
i Prats de Lluçanès (Osona)
Tram. 250-00294/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre les obres de millora de la
carretera entre Gironella (Berguedà) i Vic (Osona)
(tram. 250-00294/06), presentada pel Sr. Joan Roma i
Cunill, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 4824).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar
durant l’any 2000 les obres de reforçament del ferm i
millora de la carretera que va de Gironella (Berguedà)
a Prats de Lluçanès (Osona).

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 221/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’execució del Pla de
millora de la qualitat del servei a la lí-
nia ferroviària Barcelona - Puigcerdà -
La Tor de Querol
Tram. 250-00304/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’execució del Pla de millora
de la qualitat del servei a la línia ferroviària Barcelona -
Puigcerdà - La Tor de Querol (tram. 250-00304/06),
presentada pel Sr. Manel Nadal i Farreras, juntament
amb sis altres diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - 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) Negociar amb el Govern de l’Estat i Renfe l’execu-
ció del desdoblament de la línia ferroviària entre
Montcada i Vic per a poder tenir un autèntic servei de
rodalia en aquesta línia fins a Vic.

b) Negociar amb Renfe que les obres de millora en tota
la línia, el desdoblament Barcelona - Vic i la millora Vic -
Puigcerdà es facin amb travesses polivalents.

c) Elaborar un pla de línies de transports de viatgers
que connectin les diferents poblacions amb les estaci-
ons de la línia Barcelona - Puigcerdà, tot tenint en
compte el Pla de millora de la qualitat del servei de
transport interurbà de viatgers per carretera.

d) Redefinir el Pla de millora de la qualitat del servei de
la línia Barcelona - Puigcerdà per a assegurar que la
durada del viatge no ultrapassi les dues hores.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

Resolució 222/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el foment del transport
públic
Tram. 250-00305/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre el foment del transport públic
(tram. 250-00305/06), presentada pel Sr. Manel Nadal i
Farreras, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 4917).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar i consensuar, en el si de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) i en el marc dels treballs
del Pla de serveis i del Pla director d’infraestructures,
una proposta de finançament de la inversió i l’explota-
ció del transport públic de la regió metropolitana de
Barcelona.

b) Proposar que la dita Autoritat del Transport Metro-
polità estudiï els efectes de la introducció en la fiscalitat
espanyola d’una ecotaxa sobre el consum de la gasoli-
na, i de l’aplicació d’un import equivalent almenys al
rendiment d’aquesta taxa al foment del transport públic
català.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

Resolució 223/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora i el traspàs a
la Generalitat de la línia de ferrocarril
Lleida - La Pobla de Segur
Tram. 250-00325/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la millora i el traspàs a la
Generalitat de la línia de ferrocarril de Lleida a la Po-
bla de Segur (tram. 250-00325/06), presentada per la
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Sra. Marta Camps i Torrens, juntament amb cinc altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Exigir al Ministeri de Foment que les obres progra-
mades en la línia fèrria Lleida - La Pobla de Segur ga-
ranteixin la renovació i la modernització completa de
les infraestructures de tot el trajecte fins a la Pobla.

b) Tancar, amb el Govern de l’Estat i en el termini més
breu possible, l’acord de transferència de la gestió i la
titularitat de la línia de tren Lleida - La Pobla de Segur
a la Generalitat.

c) Millorar la gestió i l’explotació del servei, en col·-
laboració amb Renfe, fins que no es faci efectiu el tras-
pàs, per a adequar i flexibilitzar els horaris del servei
amb altres línies fèrries amb parada a Lleida, especial-
ment amb els dels futurs combois de l’AVE, per a per-
metre que els viatgers del Pallars puguin fer el trajecte
fins a Barcelona en dues hores.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

Resolució 224/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora i el traspàs a
la Generalitat de la línia de ferrocarril
Lleida - Manresa
Tram. 250-00326/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la millora i el traspàs a la
Generalitat de la línia de ferrocarril de Lleida a Manre-
sa (tram. 250-00326/06), presentada per la Sra. Marta
Camps i Torrens, juntament amb set altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 4828).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Sol·licitar al Ministeri de Foment que garanteixi la
continuació de les obres de millora de la línia de ferro-
carril Lleida - Manresa en tot el recorregut.

b) Emprendre les converses amb el Govern de l’Estat
per a materialitzar la transferència de la gestió i la titu-

laritat de la línia de tren Lleida - Manresa a la Genera-
litat, un cop el Ministeri de Foment n’hagi fet l’opera-
ció de rehabilitació que la deixi en condicions.

c) Fer un estudi de la demanda que analitzi les neces-
sitats de mobilitat al llarg de la línia, per a flexibilitzar
i adequar els horaris del servei als d’altres línies fèrri-
es amb parada a Lleida.

d) Instar Renfe, un cop realitzat el pla de millora, a
negociar amb els ajuntaments la millora o la cessió de
les estacions i del patrimoni en desús de la línia de
Manresa.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 225/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la redacció i la tramita-
ció del Pla especial de Castell, de
Palamós (Baix Empordà)
Tram. 250-00306/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la incorporació del paratge
de Castell, de Palamós (Baix Empordà), al sistema de
muntanyes de Begur delimitat en el PEIN (tram. 250-
00306/06), presentada pel Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 5055).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar un
programa d’actuació del paratge de Castell, de Palamós
(Baix Empordà), i a redactar i tramitar el pla especial de
Castell, els quals han de comptar amb les normes de
protecció d’aquest espai, els mecanismes de gestió i la
inclusió d’aquests en el PEIN dins un nou espai anome-
nat Espai Natural de Castell, ateses la vàlua i la singu-
laritat del dit paratge.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 226/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aprovació de les nor-
mes de protecció del medi natural i del
paisatge de les Gavarres
Tram. 250-00307/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’aprovació de les normes de
protecció del medi natural i del paisatge de les Gavar-
res (tram. 250-00307/06), presentada pel Sr. Manel
Nadal i Farreras, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 5072).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, un
cop modificat l’àmbit puntual de l’espai natural i fetes
les consultes als diferents agents, les normes especials
de protecció del medi natural i del paisatge de les Ga-
varres.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

Resolució 227/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la redacció d’un pla es-
pecial de l’espai Muntanyes de Begur
(Baix Empordà)
Tram. 250-00308/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’aprovació de les normes de
protecció del sistema de muntanyes de Begur (Baix
Empordà) (tram. 250-00308/06), presentada pel Sr.
Manel Nadal i Farreras, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 4812).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar,
durant l’any 2000, un pla especial que contingui la de-
limitació de l’espai muntanyes de Begur (Baix Empor-
dà) i la normativa bàsica destinada a omplir els princi-
pals buits existents en la reglamentació del dit espai, i
a tramitar-ho tot seguit perquè sigui aprovat en el ter-
mini més breu possible.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

Resolució 228/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el finançament del
transport de persones amb mobilitat
reduïda severa
Tram. 250-00291/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el finançament del transport
de persones amb mobilitat reduïda severa (tram. 250-
00291/06), presentada pel Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 4811).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar,
en el si del Consell per a la Promoció de l’Accessibili-
tat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques, el finan-
çament del transport de persones amb mobilitat reduï-
da severa, tenint en compte les competències de les
diferents administracions en matèria de serveis socials
de transport adaptat.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

1.10.

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



7 de novembre de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 107

12

Resolució 229/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els efectes del trànsit
pesant en les rutes pirinenques
Tram. 250-00312/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’increment del pas de cami-
ons de gran tonatge per les carreteres pirinenques
(tram. 250-00312/06), presentada pel Sr. Francesc
Xavier Boya i Alós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Convocar, en el marc de les comunitats de treball del
Pirineu, una conferència dels governs, les comunitats
autònomes, els ajuntaments i els sectors implicats de la
zona pirinenca per a avaluar estratègies comunes que
puguin minimitzar els efectes del trànsit pesant en les
rutes pirinenques.

b) Definir els grans eixos viaris i ferroviaris de conne-
xió interpirinenca i l’emplaçament dels túnels perti-
nents.

c) Definir les inversions necessàries per a garantir la
seguretat viària en les carreteres i les travessies urbanes
afectades pel pas intensiu de camions de gran tonatge.

d) Estudiar la incentivació progressiva del transport de
mercaderies per ferrocarril.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

Resolució 230/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la carrete-
ra L-314 entre Sanaüja a Guissona
(Segarra)
Tram. 250-00324/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la

Proposició no de llei sobre la millora de la carretera L-
314 de Sanaüja a Guissona (Segarra) (tram. 250-00324/
06), presentada per la Sra. Marta Camps i Torrens, jun-
tament amb cinc altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
4827).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar durant l’any 2000 els treballs per a la redac-
ció del projecte de reforçament del ferm i millora de la
carretera L-314 entre Sanaüja i Guissona (Segarra).

b) Establir les partides pressupostàries per a dur a ter-
me aquesta actuació durant l’any 2001.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

Resolució 231/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures de millora
del servei ferroviari de les Terres de
l’Ebre
Tram. 250-00329/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.09.2000, DSPC-C 74

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de setembre de 2000, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre les mesures de millora del
servei ferroviari de les terres de l’Ebre (tram. 250-
00329/06), presentada pel Sr. Josep M. Simó i Huguet,
juntament amb cinc altres diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 5054).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar
amb el Govern de l’Estat i Renfe el següent conjunt de
mesures de millora del servei ferroviari de les Terres de
l’Ebre:

a) La parada dels serveis de l’Euromed a l’estació de
l’Aldea, en la mesura que l’àrea d’influència de l’esta-
ció, especialment Tortosa - Amposta - l’Aldea, pot con-
solidar una demanda suficient per a fer viable aquest
servei.

b) La construcció de la variant de la carretera N-340 a
l’Aldea, prevista en el Pla d’infraestructures del Minis-
teri de Foment, per a millorar el trànsit viari a l’esmen-
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tada població i facilitar l’accés automobilístic a l’esta-
ció de Renfe.

c) L’estudi de la viabilitat d’un servei de transport pú-
blic en forma de llançadora entre l’Aldea i Tortosa, per
a connectar aquesta última població amb tots els trens
de llarg recorregut, inclòs l’Euromed, com a alternati-
va a l’actual servei de transport per carretera.

d) El perllongament dels trens regionals fins a Riba-roja
d’Ebre.

e) El manteniment dels serveis actuals dels trens de
llarg recorregut al pas per l’estació de l’Aldea, i també
els serveis de la línia Madrid - Saragossa - Barcelona
pel circuit de Móra la Nova i Casp.

f) L’estudi de viabilitat d’un nou servei regional entre
Tortosa i Barcelona, entre les 10 i les 13 hores, que és
l’interval en què no hi ha cap servei no regional a Tor-
tosa, ni de llarg recorregut a l’estació de l’Aldea.

g) L’estudi de viabilitat perquè el tren Delta, que només
circula els divendres d’octubre, abril i maig, entre Bar-
celona i Tortosa, que té l’arribada a aquesta última po-
blació a les 23:12 hores, pugui transformar-se en un
servei diari amb el mateix horari.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2000

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

Resolució 232/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre les accions per a disminuir
la població de quironòmids a la conca
del riu Besòs
Tram. 250-00430/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 5, 28.09.2000, DSPC-C 76

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 28 de setembre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre les accions per
a disminuir la població de quironòmids a la conca del
riu Besòs (tram. 250-00430/06), presentada per la Sra.
Manuela De Madre i Ortega, juntament amb quatre al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 6227).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, per
mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua, una línia
d’ajuts destinada als municipis de la conca del riu
Besòs, a fi que puguin dur a terme les actuacions neces-
sàries per a pal·liar els problemes generats per la inva-

sió de quironòmids esdevinguda arran del nou ecosis-
tema resultant de la regeneració de les aigües del riu.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2000

El secretari El president de la Comissió

Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll

Resolució 233/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’expropiació del canal
principal de Sentmenat i el pla de ges-
tió del districte de conca fluvial
Tram. 250-00460/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 5, 28.09.2000, DSPC-C 76

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 28 de setembre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla coordinador de la zona regable del Baix Ter
(tram. 250-00460/06), presentada pel Sr. Manuel Nadal
i Farreras, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 6657).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Enllestir l’expedient administratiu obert per a expro-
piar el canal principal de Sentmenat, perquè, un cop
propietat de la Generalitat i a càrrec seu, se’n pugui
adequar i revestir la part necessària per a evitar pèrdu-
es d’aigua.

b) Accelerar el Pla de gestió del districte de conca flu-
vial de Catalunya que, d’acord amb la Llei 6/1999, del
12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua,
ha de marcar la gestió integrada del cicle de l’aigua per
conques, perquè estigui acabat abans del 2003.

c) Obrir un procés de negociació amb els propietaris,
els sindicats i les associacions representatives dels pa-
gesos per a acordar l’ampliació de zones regables i ava-
luar els estudis econòmics que en justifiquin la viabili-
tat.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2000

El secretari El president de la Comissió

Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll
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Resolució 234/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la protec-
ció dels animals domèstics
Tram. 250-00468/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 5, 28.09.2000, DSPC-C 76

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 28 de setembre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la millora de la
protecció dels animals domèstics (tram. 250-00468/
06), presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Promoure la modificació de la legislació existent
sobre la protecció dels animals per a afavorir l’adopció
de mesures preventives de l’abandó d’animals domès-
tics i per a dotar les administracions públiques d’una
capacitat inspectora i sancionadora més d’acord amb la
gravetat de les irregularitats que es puguin produir.

b) Constituir una comissió assessora sobre la protecció
dels animals, amb la participació d’experts i de repre-
sentants de les associacions protectores d’animals.

c) Regular àmpliament les condicions que han de satis-
fer els centres d’acollida d’animals domèstics pel que
fa a les instal·lacions, la capacitació de llur personal, les
mesures de control i els mètodes d’eutanàsia.

d) Impulsar mesures de sensibilització de la població
sobre el respecte als animals i la responsabilitat que
comporta tenir-ne.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2000

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

Resolució 235/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la conservació de les
barraques de vinya de Catalunya
Tram. 250-00546/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 5, 28.09.2000, DSPC-C 76

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 28 de setembre de 2000, ha estudiat

el text de la Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de conservació i restauració de les bar-
raques de vinya del Bages per a preservar el patrimoni
vitícola d’aquesta comarca (tram. 250-00546/06), pre-
sentada per la Sra. Dolors Montserrat i Culleré, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari
Popular, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 7938).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre
converses amb les administracions locals per a establir
les prioritats d’actuació per a la conservació de les bar-
raques de vinya de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2000

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

Resolució 236/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació i el control
de l’activitat de la caça
Tram. 250-00542/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 5, 28.09.2000, DSPC-C 76

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 28 de setembre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la regulació i el
control de l’activitat de la caça (tram. 250-00542/06),
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya - Verds, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 7977).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

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

b) Establir una nova reglamentació adequada a la rea-
litat actual.

c) Modificar els consells territorials de caça i el Consell
de Caça de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2000

El secretari El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll
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Resolució 237/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el preu del gasoil en el
sector primari
Tram. 250-00574/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 5, 28.09.2000, DSPC-C 76

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 28 de setembre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre el gasoil agrí-
cola (tram. 250-00574/06), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds i Grup
Parlamentari 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 fer les
gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per:

a) Establir, mitjançant un diàleg fluid amb els represen-
tants del sector primari, mesures per a minimitzar l’im-
pacte que l’increment important del preu del gasoil té
en les seves rendes.

b) Reduir al mínim els impostos que graven el gasoil
agrícola, tant l’impost especial sobre hidrocarburs com
l’IVA.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2000

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

Resolució 238/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un conveni de col·-
laboració per a la millora i la recupera-
ció de la Sala d’Argentona (Maresme)
Tram. 250-00541/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 5, 28.09.2000, DSPC-C 76

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 28 de setembre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la subscripció
d’un conveni de cooperació amb l’Ajuntament
d’Argentona (Maresme) i la Cooperativa Agropecuària
per a la millora i la recuperació de la Sala d’Argentona
(tram. 250-00541/06), presentada pel Grup Parlamen-

tari Popular, i l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 7939).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a subscriu-
re un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
d’Argentona que permeti, conjuntament amb altres
administracions, el desenvolupament del projecte de
rehabilitació de la Sala d’Argentona.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2000

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

Resolució 239/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les actuacions del Go-
vern en matèria de regeneració de la
coberta vegetal de les àrees de les co-
marques del Bages i del Berguedà
afectades pels incendis del 1994
Tram. 250-00708/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 5, 28.09.2000, DSPC-C 76

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 28 de setembre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre les actuacions
del Govern en matèria de regeneració de la coberta
vegetal de les àrees de les comarques del Bages i del
Berguedà afectades pels incendis del 1994 (tram. 250-
00708/06), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió.

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

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les àrees de
les comarques del Bages i Berguedà afectades pels in-
cendis de 1994, insta el Govern a actuar, d’acord amb
els propietaris, sobre les espècies que s’han regenerat
espontàniament –pins blancs, alzines i roures– per
aconseguir:

a) La implantació homogènia en el territori de les dites
espècies i la cobertura total del terreny forestal.

b) La densitat òptima per a la bona evolució futura de
la massa forestal amb la selecció dels arbres.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Aplicar, en els terrenys que dins l’àrea cremada s’han
destinat a pasturatge, una silvicultura de formació de
deveses, amb la selecció dels arbres que han de servir
temps a venir de cobertura parcial de terreny forestal
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destinat a les pastures, per a aconseguir-ne l’optimitza-
ció com a base i suport de la ramaderia extensiva.

b) Reforestar amb l’espècie pinus nigra, pinassa, les
zones de l’hàbitat que li és propi que siguin més aptes
per a aconseguir-ne una producció òptima.

c) Promoure la inclusió de les actuacions a què fan re-
ferència l’apartat 1 i les lletres a i b en els plans tècnics
de gestió i millora forestal (PTGMF).

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2000

El secretari El president de la Comissió

Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll

Resolució 240/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un pla de reforestació
de les zones afectades per incendis
forestals
Tram. 250-00727/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 5, 28.09.2000, DSPC-C 76

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 28 de setembre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre un pla de refo-
restació de les zones afectades per incendis forestals
(tram. 250-00727/06), presentada pel Sr. Joan Roma i
Cunill, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 11924).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar un pla de reforestació dels espais afectats
pels incendis del 1994 que no s’hagin regenerat de
manera satisfactòria i establir els mecanismes necessa-
ris per a finançar-lo.

b) Establir un sistema de control de la regeneració de la
vegetació dels espais afectats pels incendis del 1998
que permeti determinar, un cop transcorreguts dos anys
dels incendis, les zones on calgui fer tasques de refores-
tació.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2000

El secretari El president de la Comissió

Fèlix Sogas i Mascaró Jordi Ausàs i Coll

Resolució 242/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el reordenament de les
càrregues de treball dels professionals
de l’àrea bàsica de salut Penedès Rural
Tram. 250-00502/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 12, 11.10.2000, DSPC-C 82

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
11 d’octubre de 2000, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la reordenació de les càrregues de
treball dels professionals de l’àrea bàsica de salut del
Penedès, presentada pel Sr. Roberto Edgardo
Labandera Ganachipi, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (tram. 250-00502/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6780).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir, en
el termini de sis mesos, les mesures de reordenament de
les càrregues de treball entre els diferents professionals
de l’àrea bàsica de salut Penedès Rural, per tal de solu-
cionar el dèficit d’atenció sanitària que pateixen les
poblacions dels municipis de les Cabanyes, Pacs del
Penedès i Olèrdola (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2000

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 243/VI del Parlament de Ca-
talunya, de defensa de la no-discrimi-
nació per motiu d’opció sexual
Tram. 250-00509/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 12, 11.10.2000, DSPC-C 82

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
11 d’octubre de 2000, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei de defensa de la no-discriminació per
motiu d’opció sexual, presentada per tots els grups par-
lamentaris (tram. 250-00509/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incorporar de manera efectiva entre els seus objec-
tius i línies d’actuació qualsevol aspecte relacionat amb
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la defensa de la no-discriminació per motiu d’opció
sexual, d’acord amb les exigències del Tractat d’Ams-
terdam.

b) Posar en funcionament mecanismes d’informació,
atenció i assessorament de gais i lesbianes i dels seus
familiars en col·laboració amb les entitats muni-
cipalistes i els principals ajuntaments catalans, en el
termini d’un any.

c) Propiciar el treball conjunt de col·laboració entre les
organitzacions socials i els col·lectius sense ànim de
lucre que treballen en la defensa dels drets dels gais i
lesbianes i totes les administracions per tal de promoure
els valors de respecte i igualtat.

d) Vetllar perquè en els materials didàctics no es faci cap
tipus de discriminació per raó de l’orientació sexual.

e) Elaborar i difondre campanyes específiques de sen-
sibilització en el respecte a la normalitat de l’opció
homosexual i en la defensa dels drets dels qui l’han
presa.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2000

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 244/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el servei de recuperació
funcional i rehabilitació de l’àrea bàsi-
ca de salut de Palafrugell (Baix Empor-
dà)
Tram. 250-00518/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 12, 11.10.2000, DSPC-C 82

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia 11
d’octubre de 2000, ha estudiat el text de la Proposició no
de llei sobre el servei de recuperació funcional-
rehabilitació de l’àrea bàsica de salut de Palafrugell
(Baix Empordà), presentada per la Sra. Marina Geli i
Fàbrega, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-00518/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 7942).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
un pla funcional amb l’objectiu de dotar l’àrea bàsica
de salut de Palafrugell (Baix Empordà) del servei de
recuperació funcional i rehabilitació el proper exercici
pressupostari.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2000

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 257/VI del Parlament de Ca-
talunya, relativa a la proposta d’esta-
bliment d’un nou sistema de finança-
ment per a la Generalitat basat en el
concert econòmic
Tram. 250-00006/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Sessió núm. 4, 18.10.2000, DSPC-C 80

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2000, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei relativa a la proposta
d’establiment d’un nou sistema de finançament per a la
Generalitat basat en el concert econòmic, presentada
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
(tram. 250-00006/06), i les esmenes presentades pel G.
P. de Convergència i Unió (Reg. 3170) i pel G. P. Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi (Reg. 3353).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar
l’establiment d’un nou sistema de finançament que tin-
gui en compte el conjunt de criteris que s’exposen a
continuació i que es basi en el model proposat:

A) CRITERIS

01. CRITERIS RELATIUS ALS OBJECTIUS DEL NOU MODEL.

01.00. El nou model de finançament de la Generalitat
ha de respondre a les necessitats i les característiques
pròpies de la nacionalitat històrica que és Catalunya.

01.01. El nou model de finançament de la Generalitat
ha de garantir els recursos necessaris per a assegurar
prioritàriament la cohesió social i l’increment de la
competitivitat de l’economia productiva a Catalunya
per tal d’aprofitar al màxim els possibles avantatges del
procés d’integració europeu.

01.02. El finançament de la Generalitat a partir de l’any
2002 ha de superar el model vigent i ha d’assolir una
veritable autonomia financera, amb un sistema clar de
repartiment de competències i de recursos entre la Unió
Europea (UE), l’Estat i la Generalitat.

01.03. La concreció de propostes sobre el nou model de
finançament ha d’ésser, tant com sigui possible, el re-
sultat d’un acord polític d’abast ampli; per tant, cal
donar prioritat a la negociació i al consens entre els
partits polítics amb representació al Parlament de Ca-
talunya.

02. CRITERIS RELATIUS A LA DEFINICIÓ DEL NOU MODEL

02.01. El dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat és ex-
cessiu i s’ha de reduir fins a assolir un nivell similar al
dels altres territoris europeus amb un nivell de renda
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similar al de Catalunya. Només un dèficit fiscal raona-
ble podrà esdevenir sostenible en el futur.

02.02. La Generalitat de Catalunya ha de participar en
tots els impostos de l’Estat pagats a Catalunya, per tal
de disposar de recursos suficients per a afrontar les se-
ves competències, i ha de poder decidir lliurement so-
bre la distribució dels seus recursos.

02.03. S’ha de garantir un sector públic català, Gene-
ralitat i ens locals, amb un pes equivalent al dels països
europeus més avançats, i amb una capacitat real i efec-
tiva d’influir en l’activitat econòmica i de bastir un ve-
ritable estat del benestar a Catalunya.

02.04. El desenvolupament dels articles 44 a 48 de
l’Estatut d’autonomia ha de fer possible consolidar uns
ingressos de la Generalitat situats, com a mínim, a l’en-
torn de la mitjana entre la població i l’esforç fiscal.

02.05. Els objectius generals de reducció del dèficit pú-
blic i de millora de l’eficàcia de la despesa pública i la
tendència generalitzada cap a una integració més eleva-
da del sistema tributari fan necessàries la coordinació i
l’harmonització entre els diferents nivells de govern.

02.06. El nou model ha de basar-se en l’acord bilateral
entre la Generalitat i l’Estat. En conseqüència, Catalu-
nya només ha de participar en el Consell de Política
Fiscal i Financera (CPFF), de l’Estat, a efectes de con-
sulta i deliberació.

03. CRITERIS RELATIUS A ESPECIFICITATS DE CATALUNYA

03.01. Atès que la demanda de serveis públics a Cata-
lunya presenta una elasticitat positiva en relació amb el
nivell de renda i atès el criteri de l’eficiència de la in-
versió pública, cal que el sistema públic català pugui
atendre l’increment real de la demanda de serveis i de
prestacions.

03.02. El nou model de finançament de la Generalitat
ha de fer possible a curt termini la recuperació dels
dèficits de dotacions de capital públic que tradicional-
ment ha patit Catalunya.

03.03. El nou model ha de fer possible assimilar de
manera progressiva els recursos per capita de Catalu-
nya als nivells de què disposen les autonomies de règim
foral per a desenvolupar les mateixes competències. Per
a evitar desequilibris financers, pot establir-se un perí-
ode de transició, en el transcurs del qual s’haurà d’anar
reduint substancialment el pes de l’Estat central en el
total dels recursos públics.

03.04. El nou model de finançament de la Generalitat
de Catalunya, l’anomenat Pacte fiscal, desenvolupat
sota criteris de recursos mínims a l’entorn de la mitja-
na entre la població i l’esforç fiscal, pot tenir una apli-
cació perfectament viable per al conjunt de l’Estat.

04. CRITERIS RELATIUS A LA SOLIDARITAT

04.01. Correspon a l’Estat la promoció de polítiques
destinades a corregir els desequilibris econòmics entre
territoris i a garantir un nivell idoni dels serveis públics
fonamentals.

04.02. El nou model de finançament ha de donar clare-
dat i transparència a les aportacions de Catalunya a la

solidaritat entre territoris, tant si són per a corregir des-
equilibris econòmics com si són per a garantir un nivell
idoni dels serveis públics fonamentals.

04.03. L’establiment d’un sistema transparent i ben
delimitat de contribucions a la solidaritat s’ha de reflec-
tir en els saldos de les balances fiscals de cada comu-
nitat autònoma amb l’Estat. És molt urgent que aquests
saldos es calculin i se’n difongui el resultat.

04.04. La política de solidaritat, cooperació o redistri-
bució entre els territoris té dos components: les políti-
ques d’anivellament dels serveis públics i les polítiques
de desenvolupament regional. Per tant, sembla conve-
nient tenir-ho en compte per a afrontar-les de manera
diferenciada.

04.05. Per a calcular l’aportació de Catalunya a la so-
lidaritat entre territoris, també caldrà tenir en compte
els costos de les especificitats i dels dèficits que pateix
Catalunya en relació amb l’Estat i amb la Unió Europea.

05. CRITERIS RELATIUS ALS RECURSOS TRIBUTARIS

05.01. Els ingressos de la Generalitat han de dependre
dels impostos generats a Catalunya. La Generalitat ha
de recaptar tots els impostos i ha d’aportar a l’Estat la
part que li correspongui per a atendre les càrregues i els
serveis que l’Estat continuï assumint com a propis, in-
closa la contribució a la solidaritat.

05.02. La Generalitat ha de participar, totalment o parci-
alment, segons que es determini, en tots els impostos
generats a Catalunya. A més dels tributs cedits actual-
ment, la Generalitat ha de participar, com a mínim, en els
rendiments de l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques (IRPF), de l’impost de societats, de l’impost sobre
el valor afegit (IVA) i dels impostos especials.

06. CRITERIS RELATIUS A LA CAPACITAT NORMATIVA

06.01. La Generalitat ha de tenir la capacitat normati-
va sobre tots els impostos que tingui cedits.

06.02. L’ampliació de la capacitat normativa de la Ge-
neralitat en matèria tributària ha d’ésser compatible
amb un model de sobirania tributària compartida amb
la Unió Europea i amb l’Estat espanyol.

07. CRITERIS RELATIUS A L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

07.01. S’ha d’aconseguir que la Generalitat sigui l’ad-
ministració única a Catalunya en matèria tributària i que
recapti tots els impostos de l’Estat pagats a Catalunya.

07.02. Els mitjans humans i materials de l’Agència
Tributària de l’Estat a Catalunya haurien d’ésser tras-
passats a la Generalitat.

07.03. El fet que corresponguin a la Generalitat de
Catalunya la gestió, la recaptació, la liquidació i la ins-
pecció dels recursos tributaris de l’Estat ha d’ésser
compatible amb uns mecanismes de coordinació que
garanteixin la lluita contra el frau i l’efectivitat neces-
sària.

08. CRITERIS RELATIUS AL FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT

08.01. El finançament dels serveis sanitaris i assis-
tencials de la Seguretat Social s’han d’incorporar en el
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bloc del finançament general, després de fer els estudis
que corresponguin per a garantir-ne la suficiència.

08.02. Ateses les característiques especials de les des-
peses de la sanitat, resulta recomanable preveure meca-
nismes de seguiment de l’evolució d’aquestes despeses,
per tal de garantir sempre un finançament suficient.

08.03. Mentre no s’assoleixi aquesta integració en el
sistema de finançament general, l’Estat ha de garantir
un finançament de la sanitat que tingui en compte els
elements diferencials en les despeses sanitàries de Ca-
talunya basats en el més elevat grau d’envelliment de la
població, la presència de centres d’excel·lència, els usu-
aris desplaçats, l’elasticitat positiva de la renda i el cost
diferencial de la vida.

09. CRITERIS RELATIUS A LES ENTITATS LOCALS

09.01. Cal traspassar definitivament a la Generalitat de
Catalunya la participació actual de les entitats locals en
els tributs de l’Estat. El Parlament de Catalunya ha de
poder decidir sobre les competències i els recursos que
han de correspondre als diferents nivells locals, o sigui,
exercir la capacitat legislativa pel que fa a la tributació
local.

09.02. El Fons de cooperació local de Catalunya i el Pla
únic d’obres i serveis han de contribuir al desenvolupa-
ment del model territorial de reequilibrament de pobla-
ció i d’activitats de Catalunya.

09.03. S’ha de produir una redistribució de la despesa
pública entre les diferents administracions públiques, i
evitar la duplicació de competències i avançar cap a un
nivell de recursos dels ens locals més gran, en la línia
dels països de la Unió Europea.

10. CRITERIS RELATIUS ALS FONS EUROPEUS

10.01. Els fons europeus destinats al desenvolupament
regional han de tenir un paper cabdal en la necessària
correcció dels desequilibris econòmics entre territoris
i en el finançament de grans infraestructures.

10.02. Catalunya, que es troba situada en la mitjana
europea de PIB per capita, no pot continuar tenint un
saldo negatiu amb la Unió Europea, i, per tant, s’ha de
millorar el saldo de la balança fiscal de Catalunya amb
la Unió Europea, situant-lo en un nivell similar al d’al-
tres territoris amb un nivell de renda equivalent al de
Catalunya.

10.03. Els fons destinats al desenvolupament regional
han de tenir un tractament conjunt però diferenciat dels
recursos de caràcter general que constitueixen la base
del sistema de finançament de les autonomies.

10.04. Cal exigir que els fons europeus es reparteixin
en funció de les necessitats de cada territori i el
sobreesforç de les regions europees més desenvolupa-
des integrades dins un estat globalment menys desen-
volupat, amb la finalitat que les comarques catalanes en
regressió puguin rebre més fons.

11. CRITERIS RELATIUS A LES INVERSIONS DE L’ESTAT

11.01. Les inversions de l’Estat a Catalunya s’han d’in-
crementar per a corregir la discriminació que hi ha ha-

gut durant molts anys i compensar el dèficit reiterada-
ment demostrat en les dotacions de capital públic.

11.02. Les inversions de l’Estat a Catalunya han d’es-
tar entre un mínim que sigui el percentatge de població
i un màxim representat pel percentatge de l’esforç fis-
cal.

11.03. En coherència amb el criteri de l’administració
única, cal tendir a canalitzar la gestió de les inversions
de l’Estat a Catalunya per mitjà de la Generalitat.

12. CRITERIS DIVERSOS

12.01. En el marc de l’assoliment de l’equilibri econò-
mic de la Generalitat, cal que l’endeutament no sigui la
via principal del finançament de les inversions. D’altra
banda, el Pacte d’estabilitat i de creixement, signat en
l’àmbit de la UE, també ho manifesta.

12.02. El Senat ha d’esdevenir d’una vegada una cam-
bra de representació territorial que reconegui la
plurinacionalitat de l’Estat i que accepti l’asimetria
entre autonomies, i aleshores podrà ésser el marc ade-
quat per a tractar qüestions relatives al finançament de
les comunitats autònomes i als impostos el rendiment
dels quals els correspongui totalment o parcialment a
les comunitats autònomes.

12.03. La transparència del sistema de finançament i de
l’ús dels recursos públics ha d’ésser una garantia per a
l’estabilitat del nou model. Per a superar malfiances i
generar confiança, cal que se subministri tota la infor-
mació sobre els antecedents i l’evolució de la compta-
bilitat pública de l’Estat, adequadament regionalitzada.

12.04. El finançament de la Generalitat de Catalunya,
a partir de l’any 2002, ha de superar el model dels cos-
tos efectius i les limitacions de la Llei orgànica de fi-
nançament de les comunitats autònomes (LOFCA) i del
CPFF. Cal arribar a una veritable autonomia financera,
mitjançant un pacte fiscal bilateral entre l’Estat i la
Generalitat que, tot respectant l’Estatut d’autonomia,
estableixi un sistema clar de repartiment de competèn-
cies i de recursos.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

La secretària El president de la Comissió
Pilar Díaz i Romero Antoni Castellà i Clavé

Resolució 258/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’accés de les petites i
mitjanes empreses i les empreses
d’economia social a la licitació pública
Tram. 250-00713/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Sessió núm. 4, 18.10.2000, DSPC-C 80

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2000, ha estudiat
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el text de la Proposició no de llei sobre la reserva, la
priorització i l’impuls de la licitació pública a petites i
mitjanes empreses catalanes, presentada pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya (ERC) (tram. 250-
00713/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-
li, en el termini màxim d’un any, un informe sobre les
possibilitats de modificar o complementar el marc le-
gal vigent, per tal de facilitar l’accés de les petites i
mitjanes empreses (Pime) i les empreses d’economia
social a la licitació pública.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2000

La secretària El president de la Comissió
Pilar Díaz i Romero Antoni Castellà i Clavé

Resolució 285/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen tres
síndics de la Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 25.10.2000, DSPC-P 30

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d’oc-
tubre de 2000, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei 6/
1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa síndics de la Sindi-
catura de Comptes per un període de sis anys:

el Sr. Jordi Petit i Fontserè,

el Sr. Jacint Ros i Hombravella i

el Sr. Ferran Termes i Anglès.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2000

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

Resolució 286/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es retira la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei de
l’Estat 14/1994, de l’1 de juny, per la
qual es regulen les empreses de tre-
ball temporal, presentada davant el
Congrés dels Diputats
Tram. 270-00035/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 25.10.2000, DSPC-P 30

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d’oc-
tubre de 2000, ha debatut la proposta de la Junta de
Portaveus per la qual es retira la Proposició de llei de
modificació de la Llei de l’Estat 14/1994, de l’1 de
juny, per la qual es regulen les empreses de treball tem-
poral, presentada davant el Congrés dels Diputats.

Finalment, d’acord amb els articles 174.2 i concordants
del Reglament del Parlament, amb la majoria requeri-
da, ha adoptat la següent:

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya retira la Proposició de llei de
modificació de la Llei de l’Estat 14/1994, de l’1 de
juny, per la qual es regulen les empreses de treball tem-
poral, presentada davant el Congrés dels Diputats.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2000

El secretari tercer El president del Parlament
Esteve Orriols i Sendra Joan Rigol i Roig

Resolució 287/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es retira la Propo-
sició de llei de regulació de les socie-
tats civils d’activitats entre professio-
nals, presentada davant el Congrés
dels Diputats
Tram. 270-00036/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 25.10.2000, DSPC-P 30

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d’oc-
tubre de 2000, ha debatut la proposta de la Junta de
Portaveus per la qual es retira la Proposició de llei de
regulació de les societats civils d’activitats entre profes-
sionals, presentada davant el Congrés dels Diputats.

Finalment, d’acord amb els articles 174.2 i concordants
del Reglament del Parlament, amb la majoria requeri-
da, ha adoptat la següent:
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RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya retira la Proposició de llei de
regulació de les societats civils d’activitats entre profes-
sionals, presentada davant el Congrés dels Diputats.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2000

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

Resolució 288/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es retira la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei
orgànica 5/1984, del 25 de maig, de
compareixença davant les comissions
d’investigació del Congrés i del Senat
o d’ambdues cambres, presentada da-
vant el Congrés dels Diputats
Tram. 270-00037/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 25.10.2000, DSPC-P 30

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d’oc-
tubre de 2000, ha debatut la proposta de la Junta de
Portaveus per la qual es retira la Proposició de llei de
modificació de la Llei orgànica 5/1984, del 25 de maig,
de compareixença davant les comissions d’investigació
del Congrés i del Senat o d’ambdues cambres, presen-
tada davant el Congrés dels Diputats.

Finalment, d’acord amb els articles 174.2 i concordants
del Reglament del Parlament, amb la majoria requeri-
da, ha adoptat la següent:

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya retira la Proposició de llei de
modificació de la Llei orgànica 5/1984, del 25 de maig,
de compareixença davant les comissions d’investigació
del Congrés i del Senat o d’ambdues cambres, presen-
tada davant el Congrés dels Diputats.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2000

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

Resolució 289/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen els
diputats que han de defensar davant el
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de creació d’un fons per a l’homo-
geneïtzació, el rescat selectiu i la sub-
venció de peatges
Tram. 271-00008/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 23, 25.10.2000, DSPC-P 30

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d’oc-
tubre de 2000, d’acord amb el que estableix l’article
140.3 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa els diputats Sr. Lluís
Recoder i Miralles, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Sra. Montserrat Tura i Camafreita, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
Sr. Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, perquè defensin da-
vant el Congrés dels Diputats, segons el que estableixen
l’article 89.2 de la Constitució i l’article 34.2 de l’Es-
tatut d’autonomia, la Proposició de llei de creació d’un
fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la sub-
venció de peatges.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2000

El secretari segon El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual Joan Rigol i Roig
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària i més concreta-
ment pel que fa al transport
Tram. 300-00070/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el dia 25.10.2000
(DSPC-P 30).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desenvolupament rural
Tram. 300-00099/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el dia 26.10.2000
(DSPC-P 31).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives especials
Tram. 300-00107/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el dia 26.10.2000
(DSPC-P 31).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política universitària, amb especial re-
ferència a la recerca
Tram. 300-00160/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el dia 25.10.2000
(DSPC-P 30).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la gestió de l’aigua, amb especial refe-
rència a la política de transvasaments
Tram. 300-00161/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el dia 25.10.2000
(DSPC-P 30).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política urbanística
Tram. 300-00184/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el dia 26.10.2000
(DSPC-P 31).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària a Catalunya, espe-
cialment pel que fa a la gestió hospita-
lària
Tram. 300-00190/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el dia 26.10.2000
(DSPC-P 31).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política hídrica
Tram. 300-00286/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el dia 25.10.2000
(DSPC-P 30).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els criteris d’utilització i de control
dels recursos provinents del Fons so-
cial europeu
Tram. 300-00296/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 23, tinguda el dia 25.10.2000
(DSPC-P 30).
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei sobre la creació de
l’autoritat catalana del TGV
Tram. 202-00062/06

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 23, tinguda el dia
25.10.2000 (DSPC-P 30).

Proposició de llei sobre el dret dels
usuaris de la sanitat pública catalana a
comptar amb una segona opinió sobre
el diagnòstic o les recomanacions te-
rapèutiques emesos en una primera
consulta
Tram. 202-00073/06

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 23, tinguda el dia
25.10.2000 (DSPC-P 30).

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC
105)

Al BOPC 105, pàg. 13.

On diu:

«COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL»

Ha de dir:

«COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL»

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. 14513).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2000 al 07.11.2000).

Finiment del termini: 08.11.2000; 9:30.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

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. 14513).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2000 al 07.11.2000).

Finiment del termini: 08.11.2000; 9:30.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

2.01.02.
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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 Popular (reg. 14513).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2000 al 07.11.2000).

Finiment del termini: 08.11.2000; 9:30.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 1/1981, del 25 de febrer, de creació
del Consell Consultiu de la Generalitat
Tram. 202-00068/06

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).

Proposició de llei de modificació de la
Llei 1/1981, del 25 de febrer, del Con-
sell Consultiu
Tram. 202-00075/06

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).

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de trasllats de les
subestacions de transformació fora
dels nuclis urbans
Tram. 250-00791/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 25.10.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈCIA I UNIÓ (REG. 13220)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a presentar estudis individualitzats, elaborats en col·-
laboració amb l’administració local i les empreses
elèctriques, de la viabilitat tècnica, econòmica i jurídi-
ca, per a aquells casos on s’hagi pogut generar situa-
cions no reglamentàries o de manca de seguretat, sobre
el trasllat de les estacions receptores a zones fora de
nuclis habitats.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 25.10.2000

ESMENA PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 12904)

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

«...que permeti facilitar la inversió...».

3.01.02.
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de les necessitats del servei de
transport adaptat de caràcter sociosa-
nitari
Tram. 250-00924/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 14619).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 283/1998, del 21 d’octu-
bre, de designació de les zones vulne-
rables en relació amb la contaminació
de nitrats procedents de fonts agràries
Tram. 250-00926/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre la dotació
dels mitjans necessaris per al funcio-
nament del parc de bombers del muni-
cipi del Prat de Llobregat (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-00930/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre l’adquisició
de les reserves naturals i les zones
humides de la Ricarda i Ca l’Arana, del
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00931/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre els menja-
dors escolars
Tram. 250-00933/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’ampliar les funcions de l’Institut
d’Estadística de Catalunya per a realit-
zar enquestes periòdiques conjunta-
ment amb les universitats catalanes
Tram. 250-00935/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

3.10.25.
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Proposició no de llei per tal que les
noves matrícules reflecteixin la realitat
plurinacional de l’Estat
Tram. 250-00937/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre la reforma
del règim sancionador de la normativa
sectorial de trànsit pel que fa a la valo-
ració de la reincidència de les infracci-
ons
Tram. 250-00938/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte del traçat de la primera
fase de la línia ferroviària de l’eix Dia-
gonal entre Vilanova i la Geltrú i Vila-
franca del Penedès
Tram. 250-00940/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre la situació
d’alguns col·lectius de professorat in-
terí de secundària
Tram. 250-00945/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei per a la rehabilita-
ció jurídica i històrica del president de
la Generalitat Lluís Companys
Tram. 250-00946/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre la millora i
el traspàs a la Generalitat de la línia de
ferrocarril de Lleida a Manresa
Tram. 250-00955/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el desplega-
ment de les noves tecnologies a les zo-
nes rurals i a les comarques de mun-
tanya
Tram. 250-00956/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre l’emplaça-
ment definitiu a Mataró (Maresme) de
la Unitat Territorial de Conciliació nú-
mero 5
Tram. 250-00959/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 14619).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre l’impuls i la
promoció de fórmules de contractació
de treballadors immigrants
Tram. 250-00963/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre l’adscripció
del Pla interdepartamental d’immigra-
ció a la Secretaria General d’Immigra-
ció dependent del Departament de la
Presidència
Tram. 250-00964/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre el projecte
de recuperació i revitalització del cas-
tell de Sant Ferran, de Figueres (Alt
Empordà)
Tram. 250-00967/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre la millora
de la situació dels treballadors autò-
noms, pel que fa a la prestació d’inca-
pacitat temporal
Tram. 250-00971/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



7 de novembre de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 107

28

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a incentivar la formació i l’ocu-
pació dels treballadors més grans de
quaranta-cinc anys
Tram. 250-00972/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a les necessitats de
creació d’ocupació en el sector de
l’ecoindústria
Tram. 250-00973/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla hidrològic del Baix Ter i sobre
diverses actuacions d’abastament
d’aigües i de sanejament
Tram. 250-00976/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre la inclusió
en els projectes de millora de les car-
reteres de la demolició i la restauració
dels trams que deixen de prestar ser-
vei
Tram. 250-00979/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 14619).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre la delimita-
ció del massís de Cadiretes i la protec-
ció de la vall de Solius (Baix Empordà)
Tram. 250-01005/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre les mesu-
res de foment del transport públic per
a l’accés de les persones als centres
de treball
Tram. 250-01007/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi comparat sobre les políti-
ques industrials que s’apliquen a d’al-
tres països
Tram. 250-01011/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció al Garraf dels centres d’integració
de l’alumnat d’educació especial
Tram. 250-01012/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre el Pla espe-
cial del PEIN Capçaleres del Ter i del
Freser, serra Cavallera, obagues de la
vall del Rigard i serra de Montgrony
(Ripollès)
Tram. 250-01015/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre el medi
ambient i la Carta del drets fonamen-
tals de la Unió Europea
Tram. 250-01017/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14582).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre l’Agència
Catalana de Comunicació
Tram. 250-01020/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

Proposició no de llei sobre la sisena
sessió de la Conferència de les Parts
del Conveni Marc de les Nacions Uni-
des sobre el Canvi Climàtic (COP6),
que tindrà lloc a l’Haia el novembre del
2000
Tram. 250-01022/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 14582) i Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 14680).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 02.11.2000 al 06.11.2000).

Finiment del termini: 07.11.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 02.11.2000.

3.10.25.
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei de l’Estat
39/1988, del 28 de desembre, regulado-
ra de les finances locals, d’actualitza-
ció de la taxa per a la utilització priva-
tiva o els aprofitaments especials
constituïts en el sòl, el subsòl o el vol
de les vies públiques municipals
Tram. 270-00034/06

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).

4. INFORMACIÓ

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

Situació de compatibilitat o d’incompa-
tibilitat dels diputats
Tram. 234-00008/06 i 234-00009/06

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d’oc-
tubre de 2000, ha estudiat el Dictamen de la Comissió
de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 7.2 del
Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

D’acord amb la legislació vigent i amb les dades rela-
tives a la professió i als càrrecs públics manifestats pels
nous diputats d’acord amb l’article 4.1.segon del Regla-
ment, el Ple del Parlament estableix la situació de com-
patibilitat dels diputats Sr. Pere Ribera i Guals i Sr.
Agustí López i Pla.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2000

El secretari tercer El president del Parlament
Esteve Orriols i Sendra Joan Rigol i Roig

3.10.65.
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4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta del Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya davant la Comis-
sió sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
per a informar de l’activitat duta a ter-
me i del balanç dels dos darrers anys
de la presidència de la plataforma eu-
ropea de joventut
Tram. 356-00191/06

Sol·licitud

Sol·licitud: tots els grups parlamentaris (reg. 14239).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent de
Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Ex-
teriors, Cooperació i Solidaritat, sessió del 26.10.2000.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Pressupost del Parlament i del Síndic
de Greuges per a l’any 2001
Tram. 230-00002/06

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d’oc-
tubre de 2000, ha debatut el Dictamen de la Comissió
de Govern Interior relatiu al Pressupost del Parlament
i del Síndic de Greuges per al 2001.

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que es-
tableix l’article 46.2.segon del Reglament, ha aprovat el

PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I DEL

SÍNDIC DE GREUGES PER AL 2001

1. S’aprova el Projecte de pressupost del Parlament de
Catalunya (servei 01 de la secció 01) per al 2001 per un
total de 5.189.151.000 de pessetes, amb el detall que
figura en el document annex número 1.

2. S’aprova el Projecte de pressupost del Síndic de
Greuges per al 2001 (servei 02 de la secció 01) per un
total de 348.536.000 de pessetes, amb el detall que fi-
gura en el document annex número 2.

3. Es proposa d’incorporar al text articulat de la Llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001
les disposicions addicionals següents:

Primera. La Comissió de Govern Interior del Parlament
ha d’incorporar els romanents de crèdit de la secció 01
del pressupost per al 2000 als mateixos capítols del
pressupost per al 2001.

Segona. Les dotacions pressupostàries de la secció 01
s’han de lliurar en ferm i periòdicament a nom del Par-
lament, a mesura que aquest les demani.

Tercera. La Comissió de Govern Interior del Parlament
pot acordar transferències de crèdit entre conceptes de
la secció 01 sense limitacions, la qual cosa ha de fer
avinent al Departament d’Economia, Finances i Plani-
ficació.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2000

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

4.53.05.
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PRESSUPOST PER AL 2001

01.  PARLAMENT DE CATALUNYA

01.01.  PARLAMENT DE CATALUNYA

Total Total
concepte article

CAPÍTOL  I.   REMUNERACIONS DEL PERSONAL

ARTICLE 10.  ALTS CÀRRECS 965.000.000
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 965.000.000
100.01 Assignacions diputats

ARTICLE 11.  PERSONAL EVENTUAL 46.500.000
110 Personal eventual
110.01 Retribucions bàsiques 33.500.000
110.02 Altres remuneracions 13.000.000

ARTICLE 12.  FUNCIONARIS 908.000.000
120 Retribucions personals
120.01 Retribucions bàsiques 638.000.000

121 Retribucions complementàries
121.01 Retribucions complementàries 270.000.000

ARTICLE 13.  PERSONAL LABORAL 28.500.000
131 Personal laboral temporal
131.01 Retribucions bàsiques 21.500.000
131.02 Retribucions complementàries 7.000.000

ARTICLE 15.  INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 20.800.000
150 Incentius al rendiment
150.01 Productivitat 13.300.000

151 Activitats extraordinàries
151.01 Gratificacions per serveis extraordinaris 7.500.000

ARTICLE 16.  ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS 485.700.000
160 Quotes Socials
160.01 Seguretat Social personal 231.000.000
160.02 MUFACE 2.200.000
160.04 Altres règims de previsió social 4.600.000
160.05 Seguretat Social diputats 167.000.000
160.06 Classes passives diputats i personal 5.000.000
160.07 Assegurances personal i diputats 50.000.000
160.08 Seguretat Social exdiputats 100.000

161 Prestacions Socials
161.02 Prestació compl.cessament i jubilació diputats 5.400.000
161.03 Prestació protecció maternitat personal 5.300.000
161.04 Subsidis jubilació funcionaris 3.100.000
161.05 Pla de pensions funcionaris 12.000.000

TOTAL CAPÍTOL  I 2.454.500.000 2.454.500.000

CAPÍTOL  II.   DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS

ARTICLE 20.  LLOGUERS 67.750.000
200
200.01 Lloguer de béns mobles 14.000.000
200.02 Lloguer de fotocopiadores i fax 13.000.000
200.03 Lloguer equipament informàtic 5.250.000
200.04 Leasing i renting nous cotxes 10.900.000

201
201.01 Lloguer de béns immobles 5.400.000
201.02 Lloguer locals trasllat museu 9.200.000

4. INFORMACIÓ
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Total Total
concepte article

209
209.01 Canon: Bar-Restaurant 10.000.000

ARTICLE 21.  CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 106.600.000
210
210.01 Despeses de manteniment de l’immobilitzat material 40.000.000
210.02 Conservació sistema informàtic 26.800.000
210.03 Conservació aire condicionat 10.000.000
210.04 Conservació parc mòbil 2.700.000
210.05 Conservació sistema alimentació elèctrica ininterrompuda 2.000.000
210.06 Conservació centraleta electrònica 2.200.000
210.07 Conservació altra maquinària i equip 16.200.000
210.10 Conservació sistemes de seguretat 4.700.000
210.11 Conservació sistema electrònic de votació 2.000.000

ARTICLE 22. MATERIAL. SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 522.400.000
220 Material d’oficina
220.01 Material ordinari no inventariable 40.000.000
220.02 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 25.000.000
220.03 Material informàtic no inventariable 5.000.000

221 Subministraments de béns i serveis
221.01 Electricitat 36.000.000
221.02 Aigua 3.500.000
221.05 Carburants 4.000.000
221.06 Vestuari 8.000.000
221.09 Altres subministraments 5.000.000
221.10 Enregistrament i so 5.000.000

222 Comunicacions
222.01 Telefòniques 60.000.000
222.02 Postals 5.000.000
222.06 Altres 4.500.000

223
223.01 Transports 5.000.000

224
224.02 Primes d’assegurances de parc mòbil 2.600.000
224.03 Primes d’assegurances d’edifici, mobles i maquinària 7.000.000

225
225.01 Tributs 600.000

226 Despeses diverses
226.02 Atencions protocolàries i representatives 40.000.000
226.06 Hospital Clínic 1.700.000
226.07 Formació i promoció del personal 12.000.000
226.08 Altres despeses diverses 6.000.000

227 Treballs realitzats per altres empreses
227.01 Neteja i sanejament 74.000.000
227.07 Estudis i treballs tècnics 12.000.000
227.08 Connexions bases dades i altres serveis informàtics 4.500.000
227.09 Serveis agències de notícies 12.000.000
227.19 Publicacions obligatòries 32.000.000
227.20 Publicacions voluntàries 41.000.000
227.55 Serveis informàtics 71.000.000

ARTICLE 23.  INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI 446.100.000
230
230.01 Dietes, locomoció i trasllats 20.500.000
230.02 Conveni amb RENFE i peatges autopistes 17.000.000

231
231.01 Altres indemnitzacions 5.000.000
231.02 Indemnització als diputats 364.000.000
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Total Total
concepte article

232
232.01 Ajuts menjador 32.000.000

233
233.01 Fons d’acció social 2.100.000
233.02 Ajut formació fills funcionaris 5.500.000

TOTAL CAPÍTOL  II 1.142.850.000 1.142.850.000

CAPÍTOL   IV.   TRANSFERÈNCIES CORRENTS

ARTICLE 48.  A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 858.500.000
481
481.01 Assignacions als grups parlamentaris 858.500.000

TOTAL CAPÍTOL  IV 858.500.000 858.500.000

CAPÍTOL  VI.  INVERSIONS REALS

ARTICLE 61.  INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 601.000.000
611
611.01 Obres considionament de l’edifici 601.000.000
611.02 Obres de recuperació nous espais 0

ARTICLE 62.  INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 26.600.000
621
621.01 Programa microfilmació d’arxius 4.000.000

622
622.01 Sistema de seguretat 4.000.000

623
623.01 Altra maquinària 18.600.000

ARTICLE 64.  INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 44.700.000
641
641.01 Adquisició de mobiliari 44.700.000

ARTICLE 65.  INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES 50.000.000
651
651.01 Pla informàtic 50.000.000

RTICLE 67.  INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 9.000.000
671
671.01 Adquisició de llibres 9.000.000

TOTAL CAPÍTOL  VI 731.300.000 731.300.000

CAPÍTOL  VII.

ARTICLE 78 1.000
781
781.01 Equipament informàtic grups 1.000

TOTAL CAPÍTOL  VII 1.000 1.000
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Total Total
concepte article

CAPÍTOL  VIII. ACTIUS FINANCERS

ARTICLE 83 2.000.000
831
831.01 Bestretes 2.000.000

TOTAL CAPÍTOL VIII 2.000.000 2.000.000

TOTAL PRESSUPOST 2001 5.189.151.000 5.189.151.000

PRESSUPOST PER AL 2001

01. PARLAMENT DE CATALUNYA

01.02.  SÍNDIC DE GREUGES

Total Total
concepte article

CAPÍTOL  I.   REMUNERACIONS DEL PERSONAL

ARTICLE 10.  ALTS CÀRRECS 40.960.000
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions
100.01 Retribucions bàsiques 17.660.000
100.02 Retribucions complementàries 23.300.000

ARTICLE 11.  PERSONAL EVENTUAL 133.900.000
110 Personal eventual
110.01 Retribucions bàsiques 109.500.000
110.02 Altres remuneracions 24.400.000

ARTICLE 12.  FUNCIONARIS 56.550.000
120 Retribucions personals
120.01 Retribucions bàsiques 47.150.000

121 Retribucions complementàries
121.01 Retribucions complementàries 9.400.000

ARTICLE 13.  PERSONAL LABORAL 5.150.000
131 Personal laboral temporal
131.01 Retribucions bàsiques 4.120.000
131.02 Retribucions complementàries 1.030.000

ARTICLE 15.  INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 5.605.000
150 Incentius al rendiment
150.01 Productivitat 3.700.000

151 Activitats extraordinàries
151.01 Gratificacions per serveis extraordinaris 1.905.000

ARTICLE 16.  ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS 43.310.000
160 Quotes Socials
160.01 Seguretat Social personal 41.500.000
160.04 Altres règims de previsió social 310.000
160.07 Assegurances personal i diputats 1.500.000

TOTAL CAPÍTOL  I 285.475.000 285.475.000

4. INFORMACIÓ
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Total Total
concepte article

CAPÍTOL  II.   DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS

ARTICLE 20.  LLOGUERS 8.300.000
200
200.01 Lloguer de béns mobles 2.000.000

201
201.01 Lloguer de béns immobles 6.300.000

ARTICLE 21.  CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 2.500.000
210
210.01 Manteniment de l’immobilitzat material 2.500.000

ARTICLE 22. MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 42.060.000
220 Material d’oficina
220.01 Material ordinari no inventariable 2.500.000
220.02 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.300.000
220.03 Material informàtic no inventariable 450.000

221 Subministraments de béns i serveis
221.01 Electricitat 2.900.000
221.02 Aigua 400.000
221.05 Carburants 300.000
221.06 Vestuari 200.000
221.09 Altres subministraments 200.000

222 Comunicacions
222.01 Telefòniques 3.200.000
222.02 Postals 1.500.000

224
224.01 Primes d’assegurances 600.000

225
225.01 Tributs 260.000

226 Despeses diverses
226.02 Atencions protocol·làries i representatives 2.750.000
226.03 Publicitat i propaganda 750.000
226.05 Reunions i conferències 750.000
226.07 Formació i promoció del personal 800.000
226.08 Altres despeses diverses 500.000
226.09 Publicacions 3.500.000

227 Treballs realitzats per altres empreses
227.01 Neteja i sanejament 8.000.000
227.05 Custòdia dipòsits i magatzem 200.000
227.07 Estudis i treballs tècnics 11.000.000

ARTICLE 23.  INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI 6.601.000
230
230.01 Dietes, locomoció i trasllats 5.000.000

231
231.01 Altres indemnitzacions 1.000

233
233.01 Fons d’acció social 600.000
233.02 Ajut formació fills funcionaris 1.000.000

TOTAL CAPÍTOL  II 59.461.000 59.461.000

4. INFORMACIÓ
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Total Total
concepte article

CAPÍTOL  VI.  INVERSIONS REALS

ARTICLE 61.  INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 100.000
611
611.01 Obres condicionament de l’edifici 100000

ARTICLE 62.  INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATG 200.000
623
623.01 Altra maquinària 200000

ARTICLE 64.  INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 500.000
641
641.01 Adquisició de mobiliari 500000

ARTICLE 65.  INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES 2.000.000
651
651.01 Pla informàtic 2000000

ARTICLE 67.  INVERSIONS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 300.000
671
671.01 Adquisició de llibres 300000

TOTAL CAPÍTOL  VI 3.100.000 3.100.000

CAPÍTOL  VIII. ACTIUS FINANCERS

ARTICLE 83 500.000
831
831.01 Bestretes 500000

TOTAL CAPÍTOL VIII 500.000 500.000

TOTAL PRESSUPOST 2001 348.536.000 348.536.000

4. INFORMACIÓ
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Diputats interventors per al període
pressupostari del 2001
Tram. 231-00002/06

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d’oc-
tubre de 2000, a proposta de la Comissió de Govern
Interior i d’acord amb l’article 46.3 del Reglament, ha
designat diputats interventors per al període pressupos-
tari del 2001 els Srs. Marcel Riera i Bou, del G. P. de
Convergència i Unió, Miquel Iceta i Llorens, del Grup
parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i Rafel
Luna Vivas, del G. P. Popular.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2000

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

Liquidació del pressupost del Parla-
ment i del Síndic de Greuges correspo-
nent al primer període del 2000
Tram. 232-00004/06

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 25 d’oc-
tubre de 2000, ha conegut la liquidació del Pressupost
del Parlament i del Síndic de Greuges corresponent al
primer període del 2000, que ha presentat la Comissió
de Govern Interior, i, d’acord amb l’article 46.2.tercer
del Reglament, ha aprovat la dita liquidació.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2000

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

01.01. PARLAMENT DE CATALUNYA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EL 30 DE JUNY DEL 2000

Crèdit Crèdit Saldo Pendent
inicial Modificació definitiu disponible Autoritzacions Disposicions Obligacions Pagaments pagament

CAPÍTOL  I

121 10001 Assignacions diputats 922.400.000 -169.010.000 753.390.000 475.363.425 278.026.575 278.026.575 278.026.575 278.026.575 0
122 10001 Assignacions diputats 0 167.945.278 167.945.278 0 167.945.278 167.945.278 167.945.278 167.945.278 0

10 Alts càrrecs 922.400.000 -1.064.722 921.335.278 475.363.425 445.971.853 445.971.853 445.971.853 445.971.853 0

121 11001 Retribucions bàsiques 32.200.000 900.000 33.100.000 15.472.454 17.627.546 17.627.546 17.627.546 17.627.546 0
121 11002 Altres remuneracions 9.000.000 200.000 9.200.000 4.813.014 4.386.986 4.386.986 4.386.986 4.386.986 0

110 Personal eventual 41.200.000 1.100.000 42.300.000 20.285.468 22.014.532 22.014.532 22.014.532 22.014.532 0

121 12001 Retribucions bàsiques 508.200.000 54.000.000 562.200.000 305.575.965 256.624.035 256.624.035 256.624.035 256.624.035 0
121 12101 Retribucions complementàries 163.100.000 17.000.000 180.100.000 113.992.041 66.107.959 66.107.959 66.107.959 66.107.959 0

12 Personal funcionari 671.300.000 71.000.000 742.300.000 419.568.006 322.731.994 322.731.994 322.731.994 322.731.994 0

121 13101 Retribucions bàsiques 20.500.000 0 20.500.000 9.059.492 11.440.508 11.440.508 11.440.508 11.436.358 4.150
121 13102 Retribucions complementàries 6.500.000 0 6.500.000 2.584.053 3.915.947 3.915.947 3.915.947 3.915.947 0

13 Personal laboral 27.000.000 0 27.000.000 11.643.545 15.356.455 15.356.455 15.356.455 15.352.305 4.150

121 15001 Productivitat 12.800.000 300.000 13.100.000 13.100.000 0 0 0 0 0
121 15101 Gratificacions serveis extraord. 7.200.000 0 7.200.000 3.449.040 3.750.960 3.750.960 3.750.960 3.750.960 0

15 Incentius al rendiment i activ.extr. 20.000.000 300.000 20.300.000 16.549.040 3.750.960 3.750.960 3.750.960 3.750.960 0

121 16001 Seguretat Social personal 155.800.000 7.000.000 162.800.000 100.264.862 62.535.138 62.535.138 62.535.138 62.535.138 0
121 16002 MUFACE 1.700.000 0 1.700.000 899.735 800.265 800.265 800.265 800.265 0
121 16004 Altres règims de previsió social 2.200.000 0 2.200.000 1.157.762 1.042.238 1.042.238 431.397 431.397 0
121 16005 Quotes seguretat social diputats 151.800.000 0 151.800.000 94.881.038 56.918.962 56.918.962 56.918.962 56.918.962 0
121 16006 Classes passives diputats 3.800.000 0 3.800.000 1.972.161 1.827.839 1.827.839 1.827.839 1.827.839 0
121 16007 Assegurances personal i diputats 34.500.000 0 34.500.000 33.248.086 1.251.914 1.251.914 1.251.914 490.770 761.144
121 16008 Seguretat social exdiputats 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0
121 16102 Prestació compl.cessament i jubilació 5.200.000 0 5.200.000 687.526 4.512.474 4.512.474 3.129.851 3.129.851 0
121 16103 Prestació protecció maternitat person 5.100.000 0 5.100.000 4.226.576 873.424 873.424 873.424 873.424 0
121 16104 Subsidis jubilació funcionaris 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0
121 16105 Pla de pensions funcionaris 10.000.000 8.900.000 18.900.000 9.145.927 9.754.073 9.754.073 9.754.073 9.754.073 0

16 Assegurances i prestacions socials 373.200.000 15.900.000 389.100.000 249.583.673 139.516.327 139.516.327 137.522.863 136.761.719 761.144

TOTAL  CAPÍTOL  I 2.055.100.000 87.235.278 2.142.335.278 1.192.993.157 949.342.121 949.342.121 947.348.657 946.583.363 765.294
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Crèdit Crèdit Saldo Pendent
inicial Modificació definitiu disponible Autoritzacions Disposicions Obligacions Pagaments pagament

CAPÍTOL  II

121 20001 Lloguer béns mobles 7.000.000 0 7.000.000 1.012.071 5.987.929 5.987.929 5.987.929 4.748.955 1.238.974
121 20002 Lloguer fotocopiadores 9.500.000 0 9.500.000 3.858.783 5.641.217 5.641.217 4.799.013 3.650.961 1.148.052
121 20003 Lloguer equipament informàtic 21.000.000 0 21.000.000 726.948 20.273.052 20.273.052 8.447.105 8.447.105 0
121 20004 Leasing i renting nous cotxes 9.700.000 0 9.700.000 1.587.965 8.112.035 8.112.035 2.703.334 1.802.219 901.115
121 20101 Lloguer béns immobles 3.000.000 4.000.000 7.000.000 2.880.276 4.119.724 4.119.724 694.750 637.098 57.652
121 20102 Lloguer locals trasllat museu 7.300.000 0 7.300.000 120 7.299.880 7.299.880 2.919.952 2.919.952 0
121 20901 Canon: bar-restaurant 7.500.000 0 7.500.000 245.840 7.254.160 7.254.160 3.084.569 2.464.555 620.014

20 Lloguers 65.000.000 4.000.000 69.000.000 10.312.003 58.687.997 58.687.997 28.636.652 24.670.845 3.965.807

121 21001 Manteniment immobilitzat material 28.000.000 0 28.000.000 13.469.542 14.530.458 14.530.458 7.744.636 7.703.859 40.777
121 21002 Manteniment sistema informàtic 16.000.000 0 16.000.000 10.604.761 5.395.239 5.395.239 2.059.729 2.059.729 0
121 21003 Conservació aire condicionat 7.000.000 0 7.000.000 96.583 6.903.417 6.903.417 5.532.297 5.451.723 80.574
121 21004 Conservació parc mòbil 2.600.000 0 2.600.000 820.352 1.779.648 1.779.648 1.779.648 1.631.922 147.726
121 21005 Conservació sist.alimentac.elèctrica 1.300.000 0 1.300.000 476.384 823.616 823.616 823.616 823.616 0
121 21006 Conservació centraleta electrònica 1.900.000 0 1.900.000 1.900.000 0 0 0 0 0
121 21007 Conservació altra maquinària i equip 8.000.000 0 8.000.000 6.248.946 1.751.054 1.751.054 1.751.054 1.701.464 49.590
121 21010 Conservació sistemes de seguretat 3.500.000 0 3.500.000 2.102.486 1.397.514 1.397.514 973.482 232.938 740.544
121 21011 Conservació sistema electrònic de vot 2.000.000 0 2.000.000 133.579 1.866.421 1.866.421 480.606 480.606 0

21 Conservació i reparació 70.300.000 0 70.300.000 35.852.633 34.447.367 34.447.367 21.145.068 20.085.857 1.059.211

121 22001 Material ordinari no inventariable 20.000.000 0 20.000.000 8.126.293 11.873.707 11.873.707 11.873.707 9.838.390 2.035.317
121 22002 Premsa, revistes, llibres i altres publ. 23.000.000 0 23.000.000 7.333.917 15.666.083 14.269.083 8.872.907 8.113.307 759.600
121 22003 Material informàtic no inventariable 4.000.000 0 4.000.000 1.970.180 2.029.820 2.029.820 2.029.820 1.986.035 43.785
121 22101 Electricitat 25.000.000 0 25.000.000 18.751.835 6.248.165 6.248.165 6.248.165 6.248.165 0
121 22102 Aigua 3.200.000 0 3.200.000 2.510.985 689.015 689.015 689.015 689.015 0
121 22105 Carburants 2.600.000 0 2.600.000 1.048.157 1.551.843 1.551.843 1.551.843 1.551.843 0
121 22106 Vestuari 4.200.000 0 4.200.000 543.253 3.656.747 3.656.747 1.055.302 1.055.302 0
121 22109 Altres subminstraments 3.100.000 0 3.100.000 1.902.449 1.197.551 1.197.551 1.197.551 1.095.613 101.938
121 22110 Enregistrament i so 1.500.000 0 1.500.000 1.047.639 452.361 452.361 452.361 452.361 0
121 22201 Telefòniques 35.000.000 0 35.000.000 21.917.018 13.082.982 13.082.982 13.082.982 9.958.385 3.124.597
121 22202 Postals 4.100.000 0 4.100.000 2.687.753 1.412.247 1.412.247 1.412.247 1.412.247 0
121 22206 Altres 3.600.000 0 3.600.000 2.655.308 944.692 944.692 944.692 502.865 441.827
121 22301 Transports 4.000.000 0 4.000.000 2.621.269 1.378.731 1.378.731 1.255.091 1.153.841 101.250
121 22402 Primes assegurances parc mòbil 2.500.000 0 2.500.000 2.031.192 468.808 468.808 468.808 468.808 0
121 22403 Primes assegurances edifici. mobl. 4.000.000 0 4.000.000 3.320.468 679.532 679.532 679.532 289.209 390.323
121 22501 Tributs 500.000 0 500.000 207.680 292.320 292.320 292.320 292.320 0
121 22602 Atencions protocol·làries i representativ 25.000.000 0 25.000.000 12.321.053 12.678.947 12.678.947 12.678.947 11.608.019 1.070.928
121 22606 Hospital Clínic 1.600.000 0 1.600.000 306.495 1.293.505 1.293.505 292.685 292.685 0
121 22607 Formació i promoció 10.000.000 0 10.000.000 6.798.701 3.201.299 3.201.299 3.024.599 2.999.599 25.000
121 22608 Altres despeses diverses 5.000.000 0 5.000.000 3.082.390 1.917.610 1.917.610 1.917.610 1.571.652 345.958
121 22609 Divulgació i foment coneixement institu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 22701 Neteja i sanejament 56.500.000 0 56.500.000 4.625.871 51.874.129 51.874.129 25.507.535 25.507.535 0
121 22707 Estudis i treballs tècnics 7.800.000 4.000.000 11.800.000 5.358.966 6.441.034 6.441.034 2.776.716 1.887.790 888.926
121 22708 Prestació altres serveis informàtics 4.500.000 0 4.500.000 3.199.741 1.300.259 1.300.259 1.300.259 1.190.259 110.000
121 22709 Serveis agències de notícies 7.300.000 0 7.300.000 138.188 7.161.812 7.161.812 3.018.504 1.955.951 1.062.553
121 22719 Publicacions obligatòries 40.000.000 0 40.000.000 20.629.000 19.371.000 19.371.000 17.125.001 14.831.832 2.293.169
121 22720 Publicacions voluntàries 27.000.000 0 27.000.000 20.801.453 6.198.547 6.198.547 6.118.995 3.835.195 2.283.800
122 22755 Serveis informàtics 70.300.000 0 70.300.000 4.470 70.295.530 70.295.530 3.845.800 0 3.845.800

22 Material, subministraments i altres 395.300.000 4.000.000 399.300.000 155.941.724 243.358.276 241.961.276 129.712.994 110.788.223 18.924.771

121 23001 Dietes, locomoció i trasllats 9.000.000 0 9.000.000 0 9.000.000 9.000.000 9.000.000 8.840.323 159.677
121 23002 Conveni amb RENFE i peatges autopi 16.000.000 0 16.000.000 7.574.828 8.425.172 8.425.172 8.425.172 7.727.172 698.000
121 23101 Altres indemnitzacions 2.500.000 1.900.000 4.400.000 2.975.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.375.000 50.000
121 23102 Indemnització als diputats 357.000.000 -175.600.000 181.400.000 158.655.299 22.744.701 22.744.701 22.744.701 22.744.701 0
122 23102 Indemnització als diputats 0 172.442.802 172.442.802 28.897.646 143.545.156 143.545.156 143.545.156 143.545.156 0
121 23201 Ajuts penjador 20.500.000 0 20.500.000 12.697.867 7.802.133 7.802.133 7.802.133 6.471.569 1.330.564
121 23301 Fons d’acció social 2.000.000 610.000 2.610.000 2.501.251 108.749 108.749 108.749 108.749 0
121 23302 Ajut formació fills funcionaris 5.250.000 750.000 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0

23 Indemnitzacions per raó del servei 412.250.000 102.802 412.352.802 219.301.891 193.050.911 193.050.911 193.050.911 190.812.670 2.238.241

TOTAL  CAPÍTOL  II 942.850.000 8.102.802 950.952.802 421.408.251 529.544.551 528.147.551 372.545.625 346.357.595 26.188.030

CAPÍTOL  IV

121 48101 Assignacions grups parlamentaris 858.500.000 -106.900.000 751.600.000 383.674.000 367.926.000 367.926.000 367.926.000 367.926.000 0
122 48101 Assignacions grups parlamentaris 0 106.951.247 106.951.247 45.630.247 61.321.000 61.321.000 61.321.000 61.321.000 0
126 48101 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0

48 A famílies i institucions sense fi lucre 858.500.000 100.051.247 958.551.247 429.304.247 529.247.000 529.247.000 529.247.000 529.247.000 0

TOTAL  CAPÍTOL  IV 858.500.000 100.051.247 958.551.247 429.304.247 529.247.000 529.247.000 529.247.000 529.247.000 0

CAPÍTOL  VI

121 61101 Obres de condicionament de l’edifici 50.000.000 0 50.000.000 42.003.241 7.996.759 7.996.759 6.226.829 6.226.829 0
121 61102 Obres de recuperació nous espais 84.000.000 290.000.000 374.000.000 113.337.598 260.662.402 260.662.402 13.878.335 0 13.878.335
122 61102 Obres de recuperació nous espais 0 148.596.268 148.596.268 0 148.596.268 148.596.268 10.018.472 0 10.018.472

61 Inversions en edificis i altres constr. 134.000.000 438.596.268 572.596.268 155.340.839 417.255.429 417.255.429 30.123.636 6.226.829 23.896.807

121 62101 Programa microfilmació d’arxius 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0
121 62201 Sistema de seguretat 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0
121 62301 Altra maquinària 16.000.000 0 16.000.000 818.277 15.181.723 15.181.723 5.350.781 5.004.765 346.016

62 Inversions en maquinària, instal·lació 22.000.000 0 22.000.000 6.818.277 15.181.723 15.181.723 5.350.781 5.004.765 346.016

121 64101 Adquisició de mobiliari 40.000.000 0 40.000.000 30.388.633 9.611.367 8.939.411 5.308.611 2.568.058 2.740.553
64 Inversions en mobiliari i estris 40.000.000 0 40.000.000 30.388.633 9.611.367 8.939.411 5.308.611 2.568.058 2.740.553

121 65101 Pla informàtic 43.000.000 16.950.000 59.950.000 35.996.276 23.953.724 23.953.724 15.093.845 5.437.417 9.656.428
65 Inversions en equip de procés dades 43.000.000 16.950.000 59.950.000 35.996.276 23.953.724 23.953.724 15.093.845 5.437.417 9.656.428

121 67101 Adquisició de llibres 8.000.000 0 8.000.000 4.128.873 3.871.127 3.871.127 3.871.127 3.001.139 869.988
67 8.000.000 0 8.000.000 4.128.873 3.871.127 3.871.127 3.871.127 3.001.139 869.988

TOTAL  CAPÍTOL  VI 247.000.000 455.546.268 702.546.268 232.672.898 469.873.370 469.201.414 59.748.000 22.238.208 37.509.792
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Crèdit Crèdit Saldo Pendent
inicial Modificació definitiu disponible Autoritzacions Disposicions Obligacions Pagaments pagament

CAPÍTOL VII

121 74101 Equipament museu d’Art Modern 15.000.000 40.000.000 55.000.000 19.450.374 35.549.626 35.549.626 20.958.186 19.575.466 1.382.720
74 15.000.000 40.000.000 55.000.000 19.450.374 35.549.626 35.549.626 20.958.186 19.575.466 1.382.720

121 78101 Equipament Informàtic Grups 71.500.000 5.000.000 76.500.000 136.200 76.363.800 76.363.800 0 0 0
78 71.500.000 5.000.000 76.500.000 136.200 76.363.800 76.363.800 0 0 0

TOTAL  CAPÍTOL VII 86.500.000 45.000.000 131.500.000 19.586.574 111.913.426 111.913.426 20.958.186 19.575.466 1.382.720

CAPÍTOL  VIII

121 83101 Bestretes 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0
83 Bestretes 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0

TOTAL  CAPÍTOL  VIII 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0

TOTAL PRESSUPOST 4.191.950.000 695.935.595 4.887.885.595 2.297.965.127 2.589.920.468 2.587.851.512 1.929.847.468 1.864.001.632 65.845.836

01.02.  SÍNDIC DE GREUGES

SITUACIÓ DEL PRESSUPOST EL 30 DE JUNY DEL 2000

Crèdit Crèdit Saldo Pagaments Pendent
inicial Modificació disponible disponible Autoritzacions Disposicions Obligacions efectius pagament

CAPÍTOL  I

121 10001 Retribucions bàsiques 17.319.000 17.319.000 8.914.493 8.404.507 8.404.507 8.404.507 8.404.507 0
121 10002 Retritucions complementàries 22.571.000 0 22.571.000 11.286.230 11.284.770 11.284.770 11.284.770 11.284.770 0

10 Alts càrrecs 39.890.000 0 39.890.000 20.200.723 19.689.277 19.689.277 19.689.277 19.689.277 0

121 11001 Retribucions bàsiques pers.eventual 106.100.000 -5.150.000 100.950.000 62.852.239 38.097.761 38.097.761 38.097.761 38.097.761 0
122 11001 Retribucions bàsiques pers.eventual 0 18.095.410 18.095.410 9.655.683 8.439.727 8.439.727 8.439.727 8.439.727 0
121 11002 Altres remuneracions pers.eventual 23.700.000 0 23.700.000 12.911.957 10.788.043 10.788.043 10.788.043 10.788.043 0

11 Personal eventual 129.800.000 12.945.410 142.745.410 85.419.879 57.325.531 57.325.531 57.325.531 57.325.531 0

121 12001 Retribucions bàsiques funcionaris 39.800.000 0 39.800.000 21.698.061 18.101.939 18.101.939 18.101.939 18.101.939 0
121 12101 Retribucions complementàries p.ev. 7.803.000 0 7.803.000 3.433.679 4.369.321 4.369.321 4.369.321 4.369.321 0

12 Personal funcionari 47.603.000 0 47.603.000 25.131.740 22.471.260 22.471.260 22.471.260 22.471.260 0

121 13101 Retribucions bàsiques pers.laboral 4.000.000 2.000.000 6.000.000 5.256.301 743.699 743.699 743.699 743.699 0
121 13102 Retribucions complementàries p.lab. 1.000.000 500.000 1.500.000 1.300.141 199.859 199.859 199.859 199.859 0
13 Personal laboral 5.000.000 2.500.000 7.500.000 6.556.442 943.558 943.558 943.558 943.558 0

121 15001 Productivitat 2.700.000 0 2.700.000 2.700.000 0 0 0 0 0
121 15101 Gratificacions serveis extraordinaris 2.905.000 0 2.905.000 1.414.414 1.490.586 1.490.586 1.490.586 1.490.586 0

15 Incentius al rendiment i actv.extraord. 5.605.000 0 5.605.000 4.114.414 1.490.586 1.490.586 1.490.586 1.490.586 0

121 16001 Seguretat Social 38.180.000 0 38.180.000 27.578.366 10.601.634 10.601.634 10.601.634 10.601.634 0
121 16004 Altres règims de previosió social 306.000 0 306.000 57.193 248.807 248.807 114.108 114.108 0
121 16007 Assegurances de personal 1.000.000 500.000 1.500.000 1.383.337 116.663 116.663 116.663 116.663 0

16 Assegurances i prestacions socials 39.486.000 500.000 39.986.000 29.018.896 10.967.104 10.967.104 10.832.405 10.832.405 0

TOTAL CAPÍTOL  I 267.384.000 15.945.410 283.329.410 170.442.094 112.887.316 112.887.316 112.752.617 112.752.617 0

CAPÍTOL  II

121 20001 Lloguer béns mobles 1.200.000 0 1.200.000 94.184 1.105.816 1.105.816 1.105.816 833.458 272.358
121 20101 Lloguer béns immobles 6.100.000 0 6.100.000 97.270 6.002.730 6.002.730 3.001.365 2.977.237 24.128

20 Lloguers 7.300.000 0 7.300.000 191.454 7.108.546 7.108.546 4.107.181 3.810.695 296.486

121 21001 Manteniment immobilitzat material 2.500.000 0 2.500.000 950.878 1.549.122 1.549.122 1.549.122 1.118.234 430.888
21 Conservació i reparació 2.500.000 0 2.500.000 950.878 1.549.122 1.549.122 1.549.122 1.118.234 430.888

121 22001 Material ordinari no inventariable 2.000.000 0 2.000.000 570.107 1.429.893 1.429.893 1.429.893 1.307.357 122.536
121 22002 Premsa. revistes. llibres i altes publ. 1.000.000 500.000 1.500.000 683.352 816.648 816.648 816.648 803.943 12.705
121 22003 Material informàtic no inventariable 450.000 0 450.000 434.758 15.242 15.242 15.242 15.242 0
121 22101 Electricitat 2.900.000 0 2.900.000 2.193.034 706.966 706.966 706.966 497.255 209.711
121 22102 Aigua 300.000 0 300.000 106.463 193.537 193.537 193.537 193.537 0
121 22105 Carburants 250.000 0 250.000 70.000 180.000 180.000 180.000 180.000 0
121 22106 Vestuari 190.000 0 190.000 37.205 152.795 152.795 152.795 152.795 0
121 22109 Altres subministraments 150.000 0 150.000 16.729 133.271 133.271 133.271 87.938 45.333
121 22201 Telefòniques 2.000.000 600.000 2.600.000 1.188.820 1.411.180 1.411.180 1.411.180 991.058 420.122
121 22202 Postals 1.000.000 600.000 1.600.000 882.627 717.373 717.373 717.373 661.296 56.077
121 22401 Primes d’assegurances 500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0
121 22501 Tributs 250.000 0 250.000 0 250.000 250.000 250.000 250.000 0
121 22602 Atencions protocolàries i representat. 2.500.000 0 2.500.000 1.751.566 748.434 748.434 748.434 530.734 217.700
121 22603 Publicitat i propaganda 750.000 400.000 1.150.000 842.751 307.249 307.249 0 0 0
121 22605 Reunions i conferències 500.000 0 500.000 323.889 176.111 176.111 176.111 176.111 0
122 22605 Reunions i conferències 0 2.203.512 2.203.512 2.136.248 67.264 67.264 67.264 52.791 14.473

4. INFORMACIÓ
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Crèdit Crèdit Saldo Pagaments Pendent
inicial Modificació disponible disponible Autoritzacions Disposicions Obligacions efectius pagament

121 22607 Formació i promoció 600.000 0 600.000 390.750 209.250 209.250 209.250 209.250 0
121 22608 Altres despeses diverses 500.000 0 500.000 304.285 195.715 195.715 195.715 195.715 0
121 22609 Publicacions 3.000.000 0 3.000.000 2.421.846 578.154 578.154 112.172 112.172 0
122 22609 Publicacions 0 3.500.000 3.500.000 0 3.500.000 800.000 0 0 0
121 22701 Neteja i sanejament 7.690.000 50.000 7.740.000 -538.562 8.278.562 8.278.562 1.887.878 1.887.878 0
21 22705 Custodia diposits i magatzem 200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0

121 22707 Estudis i treballs tècnics 11.000.000 0 11.000.000 81.665 10.918.335 10.918.335 6.559.052 5.875.353 683.699
22 22707 Estudis i treballs tècnics 0 3.150.000 3.150.000 2.680.674 469.326 469.326 469.326 0 469.326

22 Estudis i treballs tècnics 37.730.000 11.003.512 48.733.512 17.278.207 31.455.305 28.755.305 16.432.107 14.180.425 2.251.682

121 23001 Dietes. locomoció i trasllats 3.500.000 0 3.500.000 994.978 2.505.022 2.505.022 2.505.022 2.505.022 0
121 23101 Altres indemnitzacions 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0
122 23301 Fons d’acció social 440.000 0 440.000 440.000 0 0 0 0 0
121 23302 Ajut formació fills funcionaris 860.000 0 860.000 860.000 0 0 0 0 0

23 Altres indemnitzacions 4.801.000 0 4.801.000 2.295.978 2.505.022 2.505.022 2.505.022 2.505.022 0

TOTAL  CAPÍTOL  II 52.331.000 11.003.512 63.334.512 20.716.517 42.617.995 39.917.995 24.593.432 21.614.376 2.979.056

CAPÍTOL  VI

121 61101 Obres condicionament edifici 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0
122 61101 Obres condicionament edifici 0 11.522.973 11.522.973 11.522.973 0 0 0 0 0

61 Inversions en edificis i altres const. 100.000 11.522.973 11.622.973 11.622.973 0 0 0 0 0

121 62301 Altra maquinària 200.000 0 200.000 181.475 18.525 18.525 18.525 18.525 0
122 62301 Altra maquinària 0 500.000 500.000 447.916 52.084 52.084 52.084 0 52.084

62 Inversions en maquinària, instal·lacions 200.000 500.000 700.000 629.391 70.609 70.609 70.609 18.525 52.084

121 64101 Mobiliari 500.000 0 500.000 233.310 266.690 266.690 266.690 266.690 0
122 64101 Mobiliari 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0

64 Inversions en mobiliari i estris 500.000 2.000.000 2.500.000 2.233.310 266.690 266.690 266.690 266.690 0

21 65101 Equip informàtic 2.000.000 0 2.000.000 1.634.581 365.419 365.419 365.419 365.419 0
122 65101 Equip informàtic 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0

65 Inversions en equip de procés dades 2.000.000 1.000.000 3.000.000 2.634.581 365.419 365.419 365.419 365.419 0

121 67001 Llibres 300.000 0 300.000 204.944 95.056 95.056 95.056 95.056 0
122 67001 Llibres 0 500.000 500.000 459.149 40.851 40.851 40.851 0 40.851

Inversions en immobilitzat material 300.000 500.000 800.000 664.093 135.907 135.907 135.907 95.056 40.851

TOTAL  CAPÍTOL  VI 3.100.000 15.522.973 18.622.973 17.784.348 838.625 838.625 838.625 745.690 92.935

CAPÍTOL  VIII

121 83101 Bestretes 500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0
83 Concessió préstes i bestretes 500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0

TOTAL  CAPÍTOL  VIII 500.000 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0

TOTAL  PRESSUPOST 323.315.000 42.471.895 365.786.895 209.442.959 156.343.936 153.643.936 138.184.674 135.112.683 3.071.991

4. INFORMACIÓ


