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

1.10. Resolucions

Resolució 431/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de millora de la carretera
C-243, a l’entrada de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Pe-
nedès) (tram. 250-00491/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 432/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aixecament de les barreres en les
autopistes en cas d’obstaculització de les vies de
comunicació alternatives o d’un flux de trànsit impor-
tant (tram. 250-00054/06, 250-00056/06 i 250-
00763/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 433/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les mesures de seguretat, de se-
nyalització i d’evacuació dels túnels de les autopis-
tes (tram. 250-00055/06). Adopció en comissió. 13

Resolució 434/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la regulació pel Reglament de
carreteres de Catalunya de les prestacions que han
d’oferir i les qualitats bàsiques que han de tenir les
àrees de servei de les autopistes i les carreteres
(tram. 250-00927/06). Adopció en comissió. 13

Resolució 435/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de millora en les autopis-
tes A-7 i A-2 i els vials corresponents (tram. 250-
00029/06, 250-00041/06 i 250-00219/06). Adopció
en comissió. 13

Resolució 436/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un nou accés a
l’autopista A-7 i la minimització de l’impacte ambien-
tal d’aquesta autopista (tram. 250-00085/06, 250-
00265/06, 250-00281/06 i Tram. 250-00357/06).
Adopció en comissió. 14

Resolució 437/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un enllaç a la sor-
tida Figueres nord de l’autopista A-7 (tram. 250-
00086/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 438/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la inclusió del nom del municipi
d’Alcanar (Montsià) en rètols anunciadors de l’auto-
pista A-7 (tram. 250-00695/06). Adopció en comis-
sió. 15

Resolució 439/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la inclusió del nom del municipi de
Badia del Vallès en els rètols de les autopistes A-7
i A-8 i l’autovia B-30 (tram. 250-01172/06). Adopció
en comissió. 15

Resolució 440/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la programació de la substitució de
tanques metàl·liques de seguretat per tanques de
formigó a l’autopista A-19, al pas per Badalona
(tram. 250-00334/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 441/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la reducció del soroll entre els
punts quilomètrics 9,750 i 12 de l’autopista A-19
(tram. 250-00435/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 442/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’una via de conne-
xió entre la carretera N-II i l’autopista A-19 (tram.
250-00464/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 443/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la millora de l’accés a l’autopista
A-19 des del municipi de Cabrils (Maresme) (tram.
250-00466/06). Adopció en comissió. 17

Resolució 444/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’enllaç de l’autopista A-19 a Sant
Andreu de Llavaneres (Maresme) en direcció a
Girona  (tram. 250-00709/06). Adopció en comissió. 17

Resolució 445/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els estudis per a la construcció
d’un nou enllaç de l’autopista A-19 al municipi de
Mataró (Maresme) (tram. 250-00857/06). Adopció
en comissió. 17

Resolució 446/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’estudi per a la connexió de la
carretera N-II amb Teià i una anàlisi de la connexió
viària del Baix Maresme (tram. 250-01091/06).
Adopció en comissió. 18

Resolució 447/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la situació viària de la carretera C-
1411 i l’ampliació de diversos enllaços de l’autopista
A-18 (tram. 250-01089/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 448/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el projecte d’intersecció de la car-
retera B-224 per a l’accés a l’autopista A-2, enllaç
Martorell (tram. 250-00154/06). Adopció en comis-
sió. 19

Resolució 449/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la viabilitat d’un pla per a alliberar
la concessió del túnel del Cadí i els seus accessos
el 2002 (tram. 250-00074/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 450/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les gestions a fi que les persones
físiques de l’Estat espanyol que acreditin una rela-
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ció laboral a Andorra puguin tenir descomptes en el
túnel del Cadí (tram. 250-00351/06). Adopció en
comissió. 19

Resolució 451/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aplicació d’una política de des-
comptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí
i l’estudi de la supressió del peatge (tram. 250-
00722/06). Adopció en comissió. 20

Resolució 452/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el règim de peatges a la barrera
de les Fonts de l’autopista E-9, al tram Sant Cugat
- Terrassa (tram. 250-00467/06). Adopció en comis-
sió. 20

Resolució 453/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el replantejament del projecte de
dàrsena pesquera i de serveis a Cadaqués (Alt
Empordà) (tram. 250-00487/06). Adopció en comis-
sió. 20

Resolució 454/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’oferta de sòl industrial i la preser-
vació del paisatge a la comarca de la Garrotxa
(tram. 250-00552/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 455/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la conservació i la protecció del
patrimoni arquitectònic i paisatgístic (tram. 250-
00735/06). Adopció. 21

Resolució 456/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les places d’educació infantil i de
llars d’infants a Cornellà de Llobregat (Baix Llobre-
gat) (tram. 250-00408/06). Adopció. 21

Resolució 457/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació del centre d’educació
infantil i primària Dolors Almeda, de Cornellà de
Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 250-00594/06).
Adopció. 22

Resolució 458/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la revisió del Mapa escolar de
secundària a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
(tram. 250-00615/06). Adopció. 22

Resolució 459/VI del parlament de
Catalunya, sobre la normalització i el foment de l’ús
de l’aranès (tram. 250-00513/06). Adopció. 22

Resolució 460/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un estudi sobre el
coneixement i l’ús de l’aranès a la Vall d’Aran (tram.
250-00628/06). Adopció. 23

Resolució 461/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’acabament de les obres d’arran-
jament de la capella de Sant Antoni Abat, de la Lla-
cuna (Anoia) (tram. 250-00533/06) Adopció. 23

Resolució 462/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un estudi de l’estat
actual de l’església parroquial de Santa Magdalena,
de Pontons (Alt Penedès) (tram. 250-00551/06)
Adopció. 23

Resolució 463/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la substitució del professorat d’en-
senyament secundari de baixa laboral o permís per
un període inferior a quinze dies (tram. 250-00525/
06). Adopció. 24

Resolució 465/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el projecte de rehabilitació del

teatre l’Artesana, de Falset (Priorat) (tram. 250-
00639/06 i 250-00662/06). Adopció. 24

Resolució 466/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres del nou edifici del cen-
tre d’ensenyament infantil i primari Joan Miró, a
Badalona (Barcelonès) (tram. 250-01188/06).
Adopció. 24

Resolució 467/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els espais històrics de la batalla
de l’Ebre (tram. 250-01079/06). Adopció. 25

Resolució 468/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la declaració de bé cultural i d’in-
terès nacional de les serres de Cavalls i de Pàndols
(Terra Alta) (tram. 250-00954/06). Adopció. 25

Resolució 469/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció de les col·leccions
d’art modernista (tram. 250-00586/06). Adopció. 26

Resolució 470/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el cicle formatiu de grau superior
a l’institut d’ensenyament secundari Ramon de la
Torre, de Torredembarra (Tarragonès) (tram. 250-
00588/06). Adopció. 26

Resolució 471/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la conservació dels antics molins
paperers de la conca de Riudebitlles (Alt Penedès)
(tram. 250-00622/06). Adopció. 26

Resolució 554/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment de mesures per a
pal·liar els danys ocasionats pels aiguats del 10 de
juny de 2000 a diversos municipis del Baix Llobre-
gat (tram. 250-01206/06). Adopció en comissió. 27

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

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Pla especial per a la protecció del medi natural
i del paisatge per a l’espai d’interès natural «Alt
Àneu» (tram. 250-00535/06). Retirada. 28

Proposició no de llei sobre la reparació
de la pista que va d’Espot a l’estany de Sant
Maurici (Pallars Sobirà) (tram. 250-00558/06). Re-
tirada. 28

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del quart cinturó (tram. 250-00575/06). Retirada. 28

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’ordenació de les estacions d’esquí nòr-
dic i alpí i d’esports de muntanya (tram. 250-00582/
06). Retirada. 28

Proposició no de llei sobre la redacció
del traçat de la carretera d’accés a Canejan (Vall
d’Aran) (tram. 250-00599/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre les actua-
cions de condicionament de l’Illa d’Avall, al terme
municipal de Jafre (Baix Empordà) (tram. 250-
00602/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre la inclusió
dels estanys de Can Dimoni a les reserves naturals
del delta del Llobregat (tram. 250-00610/06). Re-
buig. 28
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Proposició no de llei sobre el servei
nocturn del metro del Baix Llobregat dels Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya (tram. 250-
00611/06). Retirada. 29

Proposició no de llei sobre la inclusió
d’un pla especial de protecció de les pinedes litorals
en el Pla especial de protecció dels espais naturals
del delta del Llobregat (tram. 250-00613/06). Reti-
rada. 29

Proposició no de llei sobre la connexió
de la Ronda Nord de Granollers (Vallès Oriental)
amb la xarxa de carreteres (tram. 250-00618/06).
Retirada. 29

Proposició no de llei sobre el suport a
la mobilitat universitària (tram. 250-00630/06). Re-
buig. 29

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració de la qualitat de l’aire als municipis de
Constantí i Perafort (Tarragonès) (tram. 250-00633/
06). Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de l’espai de Can Dimoni del municipi de Sant
Boi de Llobregat (Baix Llobregat) com a reserva
natural parcial (tram. 250-00634/06). Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre la protecció
del patrimoni modernista d’Esplugues de Llobregat
(Baix Llobregat) (tram. 250-00653/06). Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre els crèdits
per a sufragar l’increment de cost dels triennis del
personal universitari (tram. 250-00659/06). Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre la bibliote-
ca pública de Girona (tram. 250-00678/06). Rebuig. 30

Proposició no de llei sobre la millora
de l’institut d’ensenyament secundari de Tremp
(Pallars Jussà) (tram. 250-00682/06). Rebuig. 30

Proposició no de llei sobre el personal
de les biblioteques públiques (tram. 250-00688/06).
Rebuig. 30

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a reduir la sinistralitat a la cruïlla de la car-
retera comarcal C-240, al seu pas pel municipi de
la Riba (Alt Camp) (tram. 250-00692/06). Retirada. 30

Proposició no de llei sobre l’adequació
de les plantilles de personal de les biblioteques
públiques de Girona, Lleida i Tarragona (tram. 250-
00707/06). Rebuig. 30

Proposició no de llei sobre l’autoritza-
ció d’una activitat extractiva al municipi de Cornellà
de Terri (Pla de l’Estany) (tram. 250-00717/06).
Retirada. 30

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’ordenació urbanística del Pirineu i del
Prepirineu i de regulació de les pistes d’esquí (tram.
250-00751/06). Rebuig. 30

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures urgents per a pal·liar les conseqüènci-
es dels aiguats dels dies 9 i 10 de juny (tram. 250-
00755/06). Retirada. 30

Proposició no de llei sobre el desple-
gament del Decret 61/1982, del 22 de gener, que
regula la Inspecció General d’Arxius i la Inspecció

General de Biblioteques (tram. 250-00768/06). Re-
buig. 31

Proposició no de llei sobre la bibliote-
ca pública de Girona (tram. 250-00792/06). Retira-
da. 31

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un nou pla de rieres del Maresme (tram. 250-
00803/06). Rebuig. 31

Proposició no de llei sobre les bibliote-
ques públiques de Girona, Lleida i Tarragona (tram.
250-00818/06). Rebuig. 31

Proposició no de llei sobre l’automatit-
zació dels tocs de les campanes i del rellotge del
municipi de Solivella (Conca de Barberà) (tram.
250-00831/06). Rebuig. 31

Proposició no de llei sobre l’anul·lació
de l’acord d’adquisició de diversos terrenys de la
platja de Castell, de Palamós (Baix Empordà) i d’in-
clusió d’aquest paratge al Pla d’espais d’interès
natural (PEIN) (tram. 250-00925/06). Rebuig. 31

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). Retirada. 31

Proposició no de llei sobre la inclusió
dels distintius de les comunitats autònomes en les
plaques de matrícula dels vehicles (tram. 250-
00941/06). Retirada. 31

Proposició no de llei sobre l’adopció
d’iniciatives perquè l’Estat retorni la finca Els Rajo-
lers, a Vilassar de Dalt (Maresme), als seus legítims
propietaris (tram. 250-01029/06). Rebuig. 32

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de l’inventari de camins previst per la Llei 9/1995,
de regulació de l’accés motoritzat al medi natural
(tram. 250-01059/06). Rebuig. 32

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de titulacions universitàries d’engi-
nyeries tècniques i superiors d’informàtica i teleco-
municacions (tram. 250-01061/06). Retirada. 32

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de zona catastròfica de les comarques del Baix
Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el
Priorat i el Baix Camp, després dels aiguats del
mes d’octubre del 2000 (tram. 250-01078/06). Re-
tirada. 32

Proposició no de llei sobre el canal de
les Garrigues Baixes (tram. 250-01081/06). Rebuig. 32

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de zona catastròfica de les comarques del Baix
Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta
(tram. 250-01085/06). Retirada. 32

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de zona catastròfica dels municipis de les co-
marques del Baix Camp, el Montsià i el Priorat afec-
tats pels aiguats i pel desbordament del riu Ebre
(tram. 250-01090/06). Retirada. 32

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fòrum de contacte dels poders legislatiu, exe-
cutiu i judicial (tram. 250-01123/06). Rebuig. 32
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de negociacions per a accelerar la implanta-
ció de la xarxa de banda ampla de Menta a la co-
marca del Berguedà (tram. 250-01185/06). Rebuig. 33

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

altres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de
Catalunya 2001-2004 (tram. 200-00029/06). Ponèn-
cia per a elaborar l’Informe. 33

Projecte de llei de meteorologia (tram.
200-00030/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 33

Projecte de llei de prevenció de la vi-
olència a la llar i en les relacions de parella (tram.
200-00031/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 34

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assis-
tència en matèria de substàncies que poden gene-
rar dependència (tram. 202-00063/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 34

Proposició de llei d’atribució de com-
petències en matèria d’acolliment de les persones
grans (tram. 202-00083/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 34

Proposició de llei del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (tram. 202-00089/06). Ponència
per a elaborar l’informe. 34

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou centre d’atenció primària al Masnou
(Maresme) (tram. 250-01218/06). Esmenes presen-
tades. 35

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou parc de bombers per a Ulldecona i la
Sénia (Montsià) (tram. 250-01220/06). Esmenes
presentades. 35

Proposició no de llei sobre la millora
del transport sanitari als municipis de Cerdanyola
del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac i Badia del
Vallès (Vallès Occidental) (tram. 250-01224/06).
Esmenes presentades. 35

Proposició no de llei sobre l’increment
dels recursos per a l’atenció sanitària de l’àrea bà-
sica de salut compresa per Santa Perpètua de
Mogoda, Polinyà i Palau-solità i Plegamans (Vallès
Occidental) (tram. 250-01225/06). Esmenes pre-
sentades. 35

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un nou Palau de Justícia a Vila-
franca del Penedès (Alt Penedès) (tram. 250-
01229/06). Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa d’una campanya de sensibilització del
fenomen migratori a Catalunya (tram. 250-01234/
06). Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre l’actuació
de mesures davant el Govern de l’Estat per a solu-

cionar les cues als serveis d’immigració de la De-
legació del Govern a Barcelona (tram. 250-01235/
06). Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre el desple-
gament reglamentari establert per la Llei 8/1995, del
27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els
adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, del
30 de desembre, sobre mesures de protecció dels
menors desemparats i de l’adopció (tram. 250-
01245/06). Esmenes presentades. 37

Proposició no de llei sobre la reestruc-
turació de l’empresa Hewlett Packard (tram. 250-
01246/06). Esmenes presentades. 37

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a harmonitzar les polítiques
sanitàries de Catalunya i Aragó (tram. 250-01261/
06). Esmenes presentades. 38

Proposició no de llei sobre l’increment
de les subvencions per plaça destinades a les re-
sidències concertades per a gent gran (tram. 250-
01272/06). Esmenes presentades. 38

Proposició no de llei sobre la millora
de la senyalització dels accessos a l’Escola de
Policia de Catalunya, a Mollet del Vallès (Vallès
Oriental) (tram. 250-01274/06). Esmenes presenta-
des. 38

Proposició no de llei sobre el suport
als nuclis familiars monoparentals (tram. 250-
01279/06). Esmenes presentades. 38

Proposició no de llei sobre la revisió i
substitució dels sistemes de seguretat passiva del
centre penitenciari de Quatre Camins, de la Roca
del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-01289/06).
Esmenes presentades. 40

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un protocol relatiu a la detecció i el tractament de
la fibromiàlgia (tram. 250-01296/06). Esmenes pre-
sentades. 40

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a prevenir els accidents de
muntanya (tram. 250-01300/06). Esmenes presen-
tades. 40

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures perquè l’Entitat Pública Empresa-
rial Correus i Telègrafs emeti segells dedicats a les
nou denominacions d’origen (DO) de vins i caves
catalans (tram. 250-01310/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la situació
de la dona a les comarques de muntanya (tram.
250-01313/06). Esmenes presentades. 41

Proposició no de llei sobre la implan-
tació del projecte ÒMNIA en l’àmbit rural com a
mesura per a combatre l’exclusió social mitjançant
l’accés a les tecnologies de la informació i la comu-
nicació (TIC) (tram. 250-01328/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la presen-
tació del projecte i el calendari de construcció de la
nova seu dels jutjats de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
en el termini de tres mesos (tram. 250-01354/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la nova seu dels jutjats de Granollers (Vallès



Núm. 164 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de març de 2001

SUMARI

5

Oriental) (tram. 250-01360/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la nova seu dels jutjats de Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès) (tram. 250-01361/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la nova seu dels jutjats de Sant Boi de Llo-
bregat (Baix Llobregat) (tram. 250-01362/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre la presen-
tació del Pla d’actuacions de protecció a les famí-
lies amb la inclusió dels beneficis fiscals a aplicar
els propers anys, especialment pel que fa al primer
fill de cada família (tram. 250-01363/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre l’adopció
de criteris per a facilitar l’accés de la gent gran i les
persones discapacitades al contingut de la pàgina
web de la Generalitat de Catalunya (tram. 250-
01364/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre la regulació
de la mediació en la compravenda i el lloguer de
finques urbanes dins el dret civil català (tram. 250-
01365/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre la defensa
del soterrament de la línia 1 del metro de Barcelo-
na entre les estacions de Santa Eulàlia i Plaça de
Sants en el marc del Pla director d’infraestructures
(PDI) per al període 2001-2010 i dins el Programa
de Modernització i Millora (tram. 250-01366/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons necessàries davant les diferents administraci-
ons per a autoritzar l’ús terapèutic del cànem indi
(tram. 250-01367/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’una moratòria en l’extracció d’àrids a l’antic
meandre del riu Fluvià, al pas per Torroella de
Fluvià (Alt Empordà), per a evitar la salinització i la
degradació de l’aqüífer situat al delta d’aquest riu
(tram. 250-01368/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’un procés de diàleg amb els sindicats presents a
la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya
sobre la compensació dels efectes de la congela-
ció de les retribucions del personal de la Generali-
tat l’any 1997 (tram. 250-01369/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels jutjats de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
(tram. 250-01370/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre l’increment
de la subtitulació en la programació de Televisió de
Catalunya, SA per a facilitar l’accés del dret a la
informació de les persones amb disminucions au-
ditives (tram. 250-01371/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’inversions per a la promoure, restaurar i

millorar les infraestructures del conjunt romànic de
la Vall de Boí (Alta Ribagorça) i el conjunt arqueo-
lògic de Tarraco (tram. 250-01372/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre la promul-
gació d’una ordre de millora dels ajuts actuals per
a l’ús de mètodes d’alimentació, de tractament i de
comercialització de la carn anomenada ecològica
(tram. 250-01373/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de prioritzar dins el Pla de Desenvolupament
Rural (PDR) les sol·licituds provinents de comar-
ques en regressió, especialment pel que fa a les
definides en la Llei 2/1983, del 9 de març, d’alta
muntanya (tram. 250-01374/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un pla d’inversions i de finançament de les
universitats de Catalunya en el termini de sis mesos
(tram. 250-01375/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Projecte de Llei de Pressupostos per al 2002
d’una partida mínima de cinc mil milions de pesse-
tes per a la millora i el manteniment de la xarxa de
carreteres locals de les terres de l’Ebre (tram. 250-
01376/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un estudi relatiu al virus de la tristesa dels
cítrics i la l’equiparació dels ajuts rebuts a Catalu-
nya amb els d’altres comunitats autònomes (tram.
250-01377/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre de dia per a gent gran en un perío-
de de sis mesos i l’elaboració d’un estudi relatiu a
les necessitats d’equipaments per a la tercera edat
a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
(tram. 250-01378/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre la col·-
laboració amb el projecte «Xarxa de Centres
Internet» mitjançant la promoció de l’ús de les au-
les informàtiques del Projecte Argo en horari no
escolar (tram. 250-01379/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre l’impuls de
les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) en l’àmbit educatiu no universitari (tram. 250-
01380/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’institut d’ensenyament secundari Sant Pere
i Sant Pau, a Tarragona dins l’exercici 2002 (tram.
250-01381/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre l’adequada
celebració del centenari de la mort de Jacint
Verdaguer (tram. 250-01382/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 47

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a facilitar la implantació de
l’euro, especialment pel que fa a les campanyes
informatives destinades a les petites i mitjanes
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empreses (pime) (tram. 250-01383/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 47

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a difondre i facilitar el conei-
xement del contingut de l’Estatut del Contribuent,
especialment pel que fa a les relacions entre els
ciutadans de Catalunya i l’administració tributària
de la Generalitat (tram. 250-01384/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 47

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’actuació per a afavorir i fomentar la im-
plantació dels punts de trobada familiar a Catalunya
i la dotació del finançament corresponent (tram.
250-01385/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 47

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’actuació per a eradicar els centres resi-
dencials per a gent gran considerats il·legals i l’es-
tabliment de mesures per a difondre els drets i les
obligacions imposats als establiments socials per la
legislació (tram. 250-01386/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 48

Proposició no de llei sobre l’any euro-
peu de les llengües i el reconeixement de la oficia-
litat del català a la Unió Europea (tram. 250-01387/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 48

Proposició no de llei sobre les actua-
cions per a mantenir i potenciar l’institut d’ensenya-
ment secundari Antoni Rovira i Virgili, de Tarragona
(tram. 250-01388/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 48

Proposició no de llei sobre el finança-
ment del cost de la construcció del casal de gent
gran i centre de dia de Tiana amb relació al compro-
mís de donar una subvenció pel director general de
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) (tram. 250-01389/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 48

Proposició no de llei sobre diverses
actuacions per al desenvolupament i la presentació
del sistema ecològic de les terres de l’Ebre (tram.
250-01390/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 49

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures perquè l’institut d’ensenyament secun-
dari Campclar, de Tarragona pugui impartir cicles
formatius de grau mitjà i superior (tram. 250-01391/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 49

Proposició no de llei sobre les mesu-
res a adoptar per a potenciar la xarxa ferroviària a
les comarques de l’interior de Catalunya (tram. 250-
01392/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 49

Proposició no de llei sobre l’aprovació
immediata del cobriment de la Gran Via al pas per
l’accés de l’autopista A-19 entre la plaça de les
Glòries, de Barcelona i el carrer Extremadura, de
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (tram. 250-
01393/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 49

Proposició no de llei sobre la presen-
tació de la memòria econòmica de justificació de
l’import del preu públic exigit pel servei social dels
centres residencials per a gent gran, d’acord amb
el Decret 394/1996, de 12 de desembre, pel qual

s’estableix el règim de contraprestacions dels usu-
aris en la prestació de serveis socials (tram. 250-
01394/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre la refosa de
les diferents normes reglamentàries de regulació
del procediment d’accés als serveis socials i als
programes d’atenció de la gent gran, gestionats per
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) (tram. 250-01395/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre la destina-
ció dels ingressos derivats de la imposició de les
sancions regulades pel Decret 17/1994, de 16 de
novembre, de refosa de dues lleis relatives a l’as-
sistència i els serveis socials, a la millora de la qua-
litat i la cobertura de la xarxa bàsica de serveis
socials de responsabilitat pública (tram. 250-01396/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre la millora
del transport sanitari a Breda (Selva) i la comarca
del Vallès Oriental, especialment a Sant Celoni,
Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de
Palautordera, Gualba, Vallgorguina, Campins, Mos-
queroles, de Fogars de Montclús, situats al Baix
Montseny, Llinars del Vallès, Cardedeu i Mollet del
Vallès (tram. 250-01397/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre la segure-
tat i la contaminació acústica a l’entorn dels aero-
ports catalans (tram. 250-01398/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 51

Proposició no de llei sobre l’elaboració
i la presentació del Llibre blanc de l’energia elèctrica
davant la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i
Turisme (tram. 250-01400/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 51

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’institut d’ensenyament secundari Antoni
Rovira i Virgili, de Tarragona (tram. 250-01401/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 51

Proposició no de llei sobre l’actuació
de mesures per a fer que l’empresa Barcelona Re-
gional, Agència Metropolitana de Desenvolupament
Urbanístic i d’Infraestructures, SA assumeixi les
directrius i les recomanacions de l’Informe de fisca-
lització 3/2000-A de la Sindicatura de Comptes cor-
responent a l’exercici 1998 (tram. 250-01402/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 51

Proposició no de llei sobre la subscrip-
ció d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Quintí
de Mediona (Alt Penedès) per a construir una nova
llar de pensionistes i jubilats (tram. 250-01403/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre la regulació
normativa de l’enjardinament i el manteniment de
les rotondes existents a les carreteres de Catalunya
(tram. 250-01404/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre l’elaboració
urgent del projecte de construcció del centre d’aten-
ció primària Terrassa Est (Vallès Occidental) i l’exe-
cució de les obres de construcció durant el 2002
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(tram. 250-01405/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons a fer davant el Govern de l’Estat perquè adop-
ti mesures per a compensar els municipis de la re-
ducció d’ingressos causada per la supressió de
l’impost d’activitats econòmiques (IAE) (tram. 250-
01407/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre d’atenció primària a Alcanar
(Montsià) (tram. 250-01408/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del parc d’oci i recreatiu «Llac Tropical» i una
gran superfície comercial a la zona Ca n’Aimeric, de
Castelldefels (Baix Llobregat) (tram. 250-01409/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a garantir la presentació d’un pro-
jecte de dipòsit controlat de residus municipals per
l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient i el tanca-
ment de l’abocador de la Vall d’en Joan (Garraf)
(tram. 250-01410/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre la creació
de delegacions del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya als països d’origen de la immigració
(tram. 250-01411/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre l’actuació
de gestions davant l’Autoritat del Transport Metro-
polità (ATM) per a crear un títol de transport espe-
cífic per a joves amb una tarifa reduïda (tram. 250-
01412/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 54

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a la implantació del projecte
EuroVelo (tram. 250-01414/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 54

Proposició no de llei sobre la prohibi-
ció de l’ús de substàncies d’efecte hormonal inhibi-
dores de la tiroide i de substàncies agonistes en la
cria de la ramaderia (tram. 250-01415/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 54

Proposició no de llei sobre l’oferta pú-
blica d’ensenyament musical superior (tram. 250-
01416/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 54

Proposició no de llei sobre la signatu-
ra de convenis amb els col·legis professionals per a
participar econòmicament en les despeses genera-
des per l’organització de serveis de mediació fami-
liar (tram. 250-01417/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 55

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de reconversió del port de Vallcarca, de
Sitges (Garraf) i de la zona circumdant (tram. 250-
01418/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 55

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’ampliar l’oferta de places escolars públiques
de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) amb relació
a la saturació del centre d’ensenyament infantil i

primari Mossèn Jacint Verdaguer (tram. 250-01419/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 55

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla estratègic de la zona agrícola i forestal del
Brugàs, situada entre els municipis de Mediona (Alt
Penedès) i Cabrera d’Igualada (Anoia) (tram. 250-
01420/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 55

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de nova delimitació de la zona del
PEIN de La Conreria - Sant Mateu - Sèllecs (Vallès
Oriental) per a incorporar el sòl no urbanitzable de
Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) (tram.
250-01421/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 56

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un pont al riu Anoia entre Igualada i Santa
Margarida de Montbui (Anoia) (tram. 250-01422/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 56

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la Ronda Sud, d’Igualada a la conca d’Òdena
(Anoia) (tram. 250-01423/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 56

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un projecte d’usos de l’Aeròdrom General Vives,
d’Òdena (Anoia) (tram. 250-01424/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 56

Proposició no de llei sobre la inclusió
del topònim «Cabrera d’Igualada» en la senyalitza-
ció de la carretera comarcal C-15 (tram. 250-01425/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 57

Proposició no de llei sobre la creació
de la Delegació del Govern de la Generalitat a la
Catalunya Central (tram. 250-01426/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 57

Proposició no de llei sobre la creació
de la Delegació del Govern de la Generalitat al
Pirineu (tram. 250-01427/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 57

Proposició no de llei sobre l’actuació
de gestions amb l’administració local per a posar en
marxa el projecte d’enllumenat del castell de
Vilademàger, situat a la Llacuna (Anoia) (tram. 250-
01428/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 57

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del projecte de millora i construcció urgent del nou
traçat de la carretera C-1410-A al pas pel barri de
la Coromina, de Cardona (Bages) (tram. 250-
01429/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 58

Proposició no de llei sobre la dotació
d’una unitat de cures intensives mòbil a l’Hospital
Comarcal del Pallars, de Tremp (Pallars Jussà) per
a poder assistir els malalts crítics en situació de
trasllat a un altre centre hospitalari (tram. 250-
01430/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 58

Proposició no de llei sobre la circum-
scripció a l’àmbit provincial de les federacions de
confraries de pescadors com a unitats de gestió
pesquera pel que concerneix al Pla de paralització
temporal de la flota d’encerclament (tram. 250-
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01431/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 58

Proposició no de llei sobre l’accés a
les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) dels formadors de les xarxes de centres de
formació ocupacional i continuada (tram. 250-
01432/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 58

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a tutelar tots els menors des-
emparats a Catalunya (tram. 250-01433/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 59

Proposició no de llei sobre l’impuls de
la dansa a Catalunya (tram. 250-01434/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 59

Proposició no de llei sobre l’adequació
del recinte arqueològic d’Empúries (Alt Empordà)
(tram. 250-01435/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 59

Proposició no de llei sobre la implan-
tació de l’impost internacional «Taxa Tobin», pel
qual es graven les transaccions especulatives en
els mercats de divises i es destina a reduir les des-
igualtats socials, al foment de l’educació i a la sa-
lut pública en els països més pobres (tram. 250-
01436/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 59

Proposició no de llei sobre la creació
de pisos pont de curta estada destinats a acollir les
dones maltractades i llurs fills (tram. 250-01437/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 60

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’institut d’ensenyament secundari Sant Pere
i Sant Pau, de Tarragona amb quatre línies d’ESO
i tres de batxillerat dins l’exercici pressupostari
2002 (tram. 250-01438/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 60

Proposició no de llei sobre el nou mo-
del de finançament de les residències per a gent
gran (tram. 250-01439/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 60

Proposició no de llei sobre la informa-
ció a facilitar als familiars de les persones desapa-
regudes l’establiment reglamentari del llibre d’esta-
des en els serveis d’atenció social (tram. 250-
01440/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 60

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla del transport adaptat pel que respecta al
transport públic regular, a l’interurbà i a l’específic
porta a porta (tram. 250-01441/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre la regularit-
zació de la situació de les famílies que viuen en
pisos de protecció oficial de promoció pública a
Badia del Vallès (Vallès Occidental) (tram. 250-
01442/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre la creació
d’un accés per a vianants a l’estació dels Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya de Santa Colo-
ma de Cervelló (Baix Llobregat) (tram. 250-01443/

06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre el recobri-
ment del tram del torrent del Lluc comprès entre la
variant de la carretera C-246 i la riera de la Bisbal,
al Vendrell (Baix Penedès) (tram. 250-01444/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre l’endega-
ment de la riera de la Bisbal al pas pel barri de Sant
Salvador, del Vendrell (Baix Penedès) (tram. 250-
01445/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 62

Proposició no de llei sobre la participa-
ció en el finançament de l’execució del projecte de
centre de natura «El Bosquet del Mil·lenni» (tram.
250-01446/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 62

Proposició no de llei sobre l’endega-
ment i el tractament de la riera de Rubí al pas per
Rubí (Vallès Occidental) (tram. 250-01447/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 62

Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació de l’entorn del conjunt monumental medieval
i la urbanització adjacent de la Roca, de Sant Martí
Sarroca (Alt Penedès) (tram. 250-01448/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 62

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa de noves iniciatives per a facilitar l’adap-
tació de les noves persones emprenedores de Ca-
talunya a les demandes i les exigències de la soci-
etat de la informació (tram. 250-01449/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres pendents d’enllumenat públic, clave-
gueram i pavimentació a la urbanització Can Valls,
de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) (tram. 250-
01450/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre l’increment
de la presència de la llengua aranesa a la Val
d’Aran per mitjà de TV3, Catalunya Ràdio i les
emissores comercials (tram. 250-01451/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 63

Proposició no de llei sobre la lliure afi-
liació dels agents de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra als sindicats interprofessionals
(tram. 250-01452/06). Presentació. 63

Proposició no de llei sobre el jaciment
paleontològic dels Casots, de Subirats (Alt Pene-
dès) (tram. 250-01453/06). Presentació. 64

Proposició no de llei sobre la creació
de la Delegació Territorial del Govern a l’alt Pirineu
(tram. 250-01454/06). Presentació. 65

Proposició no de llei sobre la remode-
lació de la Gran Via en el tram comprès entre la
plaça de les Glòries, de Barcelona i el carrer
Extremadura, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
(tram. 250-01455/06). Presentació. 65

Proposició no de llei sobre la segure-
tat marítima i la prevenció de la contaminació al Me-
diterrani (tram. 250-01456/06). Presentació. 66
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Proposició no de llei sobre les centrals
nuclears d’Ascó (Ribera d’Ebre) (tram. 250-01457/
06). Presentació. 67

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Mapa eòlic de Catalunya (tram. 250-01458/06).
Presentació. 68

3.10.65. Projectes i propostes de resolució
d’actuació davant les Corts Gene-
rals

Projecte 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 orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del
Codi Penal i la Llei d’enjudiciament criminal (tram.
269-00003/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 69

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la Llei d’estabilitat pressupostària (tram. 300-00425/
06). Presentació. 69

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de concerts educatius (tram. 300-00427/
06). Presentació. 69

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Declaració institucional de condemna
de l’atemptat terrorista que ha causat la mort de
l’agent del Cos de Mossos d’Esquadra senyor
Santos Santamaría (tram. 401-00021/06). 70

Atorgament de la Medalla d’Honor del
Parlament de Catalunya al pare jesuïta Miquel
Batllori i Munné. 70

Atorgament de la Medalla d’Honor del
Parlament de Catalunya al Sr. Ernest Lluch i Martín. 70

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
26/VI del Parlament de Catalunya, sobre la promo-
ció del sector de les tecnologies de la informació i
de les comunicacions (tram. 340-00027/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Moció. 70

Control del compliment de la Moció
27/VI del Parlament de Catalunya, sobre el finança-
ment de les universitats públiques (tram. 340-
00028/06). Informe relatiu al compliment de la Mo-
ció. 73

Control del compliment de la Moció
39/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política
cultural, especialment pel que fa a la coordinació
amb altres administracions i amb entitats públiques
i privades (tram. 340-00090/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. 74

Control del compliment de la Resolu-
ció 165/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’as-
soliment dels traspassos pendents de diverses ins-
titucions culturals (tram. 340-00187/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 75

Control del compliment de la Resolu-
ció 164/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
transferència a les comunitats autònomes de la ti-
tularitat dels equipaments culturals dels quals tenen
transferida la gestió (tram. 340-00188/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 75

Control del compliment de la Moció
58/VI del Parlament de Catalunya, sobre la regula-
ció de les activitats físiques i esportives en el medi
natural (tram. 340-00234/06). Designació de la
Comissió competent. 76

Control del compliment de la Moció
59/VI del Parlament de Catalunya, sobre la preven-
ció i l’eradicació de malalties de la cabana ramade-
ra (tram. 340-00235/06). Designació de la Comissió
competent. 76

Control del compliment de la Moció
60/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política
d’immigració estrangera (tram. 340-00236/06). De-
signació de la Comissió competent. 76

Control del compliment de la Moció
61/VI del Parlament de Catalunya, sobre el trans-
port col·lectiu ferroviari i per carretera (tram. 340-
00237/06). Designació de la Comissió competent. 76

Control del compliment de la Moció
62/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desen-
volupament del sector de les telecomunicacions a
Catalunya (tram. 340-00238/06). Designació de la
Comissió competent. 76

Control del compliment de la Resolu-
ció 350/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’adopció de mesures relatives a l’actuació de les
sectes (tram. 340-00240/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 76

Control del compliment de la Resolu-
ció 156/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
garantiment de la lliure circulació de les persones
discapacitades i amb mobilitat reduïda pel pas de
vianants de la zona de Cal Deu, de Ripoll (tram.
340-00250/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 77

4.53. Compareixences i sessions infor-
matives en les comissions

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient davant la Comissió de Po-
lítica Territorial perquè informi sobre la manca d’as-
sistència i de vot al plenari del Consejo Nacional del
Agua i sobre la posició del Govern pel que fa al Pla
hidrològic nacional (PHN) (tram. 356-00267/06).
Rebuig de la sol·licitud. 77

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques da-
vant la Comissió de Política Territorial perquè infor-
mi sobre unes declaracions seves relatives a la si-
tuació política a les terres de l’Ebre (tram. 356-
00274/06). Rebuig de la sol·licitud. 77

Sol·licitud de compareixença del cos
científic de la Universitat de Barcelona que ha ela-
borat l’estudi d’impacte ambiental del Pla hidrològic
nacional davant la Comissió de Política Territorial
perquè informi sobre l’esmentat estudi (tram. 356-
00275/06). Acord sobre la sol·licitud. 78

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Josep Anton Acebillo Marín, conseller delegat de
l’empresa Barcelona Regional, Agència Metropoli-
tana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraes-
tructures, SA davant la Comissió de Política Terri-
torial perquè informi sobre els projectes de present
i futur en què treballa aquesta societat (tram. 356-
00276/06). Acord sobre la sol·licitud. 78

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de diverses associacions davant la Comis-
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sió d’Estudi sobre la Problemàtica del Món Rural a
Catalunya perquè informin sobre les economies
complementàries de l’activitat agrària (tram. 356-
00286/06). Acord sobre la sol·licitud. 78

4.53.10. Sessions informatives de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme amb el con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme sobre l’informe
final de la Comissió d’Experts relatiu a les línies
elèctriques d’alta tensió (tram. 355-00045/06).
Substanciació. 78

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conse-
ller de Justícia sobre els propòsits de capteniment
del Departament de Justícia (tram. 355-00050/06).
Substanciació. 78

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb els conse-
llers d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Sanitat i
Seguretat Social, de Medi Ambient i d’Indústria,
Comerç i Turisme davant la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca perquè informin sobre les me-
sures adoptades amb relació a l’encefalopatia es-
pongiforme bovina (EEB) (tram. 355-00061/06).
Substanciació. 78

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informi
sobre les darreres repercussions de l’encefalopatia
espongiforme bovina (EEB) (tram. 355-00062/06).
Substanciació. 79

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el conseller
de Sanitat i Seguretat Social perquè informi sobre
les darreres repercussions de l’encefalopatia es-
pongiforme bovina (EEB) (tram. 355-00063/06).
Substanciació. 79

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb els conse-
llers d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Sanitat i
Seguretat Social i de Medi Ambient perquè informin
sobre les actuacions relatives a l’encefalopatia es-
pongiforme bovina (EEB) (tram. 355-00065/06).
Substanciació. 79

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme perquè informi sobre
les mesures adoptades amb relació a l’encefalopa-
tia espongiforme bovina (EEB) (tram. 355-00066/
06). Substanciació. 79

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el conseller
de Medi Ambient perquè informi sobre les mesures
adoptades amb relació a l’encefalopatia espongifor-
me bovina (EEB) (tram. 355-00067/06). Substanci-
ació. 79

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el conseller
de Sanitat i Seguretat Social perquè informi sobre
les mesures adoptades amb relació a l’encefalopa-
tia espongiforme bovina (EEB) (tram. 355-00068/
06). Substanciació. 79

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informi
sobre les mesures adoptades amb relació a l’ence-

falopatia espongiforme bovina (EEB) (tram. 355-
00069/06). Substanciació. 80

Sessió informativa de la Comissió cor-
responent amb el conseller de Medi Ambient sobre
el Pla hidrològic nacional (tram. 355-00083/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 80

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

Compareixença del secretari general
de la Unió General de Treballadors de Catalunya
davant la Comissió de Política Social perquè informi
sobre el mercat laboral a Catalunya (tram. 357-
00069/06). Substanciació. 80

Compareixença de representants de
la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Ca-
talunya davant la Comissió de Política Territorial
perquè informin sobre les perspectives de la cons-
trucció a Catalunya (tram. 357-00011/06). Substan-
ciació. 80

Compareixença del secretari general
de Comissions Obreres de Catalunya davant la Co-
missió de Política Social perquè informi sobre el
mercat laboral a Catalunya (tram. 357-00070/06).
Substanciació. 80

Compareixença de representants de
Foment del Treball Nacional, Pimec-Sefes, UGT
Catalunya i Comissió Obrera Nacional de Catalu-
nya davant la Comissió de Política Social perquè
informin sobre llur posició relativa al marc laboral
autònom (tram. 357-00079/06). Substanciació. 80

Compareixença del Sr. Joan Colom i
Farran, director general de Drogodependències i
Sida del Departament de Sanitat i Seguretat Soci-
al, davant la Comissió d’Estudi sobre la Sida (tram.
357-00126/06). Substanciació. 80

Compareixença del cos científic de la
Universitat de Barcelona que ha elaborat l’estudi
d’impacte ambiental del Pla hidrològic nacional
davant la Comissió de Política Territorial perquè
informi sobre l’esmentat estudi (tram. 357-00146/
06). Acord de tenir la sessió de compareixença. 81

Compareixença del Sr. Josep Anton
Acebillo Marín, conseller delegat de l’empresa Bar-
celona Regional, Agència Metropolitana de Desen-
volupament Urbanístic i d’Infraestructures, SA da-
vant la Comissió de Política Territorial perquè infor-
mi sobre els projectes de present i futur en què tre-
balla aquesta societat(tram. 357-00147/06). Acord
de tenir la sessió de compareixença. 81

Compareixença del senyor Carles
Martín Badell, secretari per a la Societat de la Infor-
mació, davant la Comissió per a la Societat de la
Informació perquè informi sobre l’execució del Pla
estratègic per a la societat de la informació (tram.
357-00148/06). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. Substanciació. 81

Compareixença de representants de
diverses associacions davant la Comissió d’Estudi
sobre la Problemàtica del Món Rural a Catalunya
perquè informin sobre les economies complemen-
tàries de l’activitat agrària (tram. 357-00149/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 81

4.55. Activitat parlamentària
4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 31, convocada
per al dia 28 de març de 2001. 81
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4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

4.70.05. Documentació tramesa en compli-
ment de lleis i altres normes

Documentació tramesa en compliment
de l’article 13.4 de la Llei 11/1981, del 7 de desem-
bre, de patrimoni de la Generalitat de Catalunya,
sobre la relació de les adquisicions directes de fin-
ques subjectes a cens emfitèutic i construïdes per
la Generalitat (tram. 334-00045/06). Presentació i
tramesa a la Comissió. 83

Memòria explicativa de l’Institut Català
de Finances (ICF), corresponent al quart trimestre
del 2000 (tram. 334-00046/06). Presentació i trame-
sa a la Comissió. 83

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a la provisió d’un lloc de
treball de gestor/a parlamentària del Departament

de Gestió Parlamentària del Parlament de Catalu-
nya (tram. 500-00019/06). Adscripció. 83

Concurs per a la provisió interina de
dues places de documentalista de la Direcció d’Es-
tudis Parlamentaris del Parlament de Catalunya
(tram. 501-00011/06). Nomenament de l’òrgan qua-
lificador. 84

Reingrés al servei actiu d’un funcionari
del Parlament. 84

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament. 84

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament. 84

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 431/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les obres de millora de
la carretera C-243, a l’entrada de Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-00491/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre les obres de millora de la car-
retera C-243, a l’entrada de Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès) (tram. 250-00491/06), presentada pel Grup
Parlamentari Popular, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6616).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Agilitar i culminar els tràmits administratius sobre el
planejament urbanístic previst en la zona de la carretera
C-243, a l’entrada de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Pene-
dès), que n’ha de permetre la construcció del tram qui-
lomètric 0 - 0,250.

b) En cas que les actuacions urbanístiques previstes en
l’apartat a no tirin endavant, arreglar el tram quilomè-
tric 0 - 0,250 de la carretera C-243, a l’entrada de Sant
Sadurní d’Anoia, dins l’any 2001.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 432/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aixecament de les bar-
reres en les autopistes en cas d’obs-
taculització de les vies de comunicació
alternatives o d’un flux de trànsit im-
portant
Tram. 250-00054/06, 250-00056/06 i 250-00763/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’aixecament de les barreres en
les autopistes en cas d’obstaculització de les vies de
comunicació alternatives (tram. 250-00054/06), pre-
sentada pel Sr. Josep Huguet i Biosca, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya; el text de la Proposició
no de llei sobre la construcció de sortides d’emergèn-
cia a les autopistes per a evacuar els automòbils en ca-
sos d’embussos extrems (tram. 250-00056/06), presen-
tada pel Sr. Josep Huguet i Biosca, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3382),
i el text de la Proposició no de llei sobre la gratuïtat de
les autopistes en els trams utilitzats com a vies alterna-
tives en situacions excepcionals (tram. 250-00763/06),
presentada pel Grup Parlamentari Popular, juntament
amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Popular,
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13229).

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 les concessionàries d’autopistes per-
què, en situacions d’obstaculització d’una via de comu-
nicació ràpida o d’un flux de trànsit important, accedei-
xin d’una manera automàtica a aixecar les barreres dels
peatges de les autopistes alternatives, i, en conseqüèn-
cia, a la gratuïtat dels peatges, mentre durin aquestes
situacions.

b) Incloure l’aplicació del criteri enumerat en la lletra
a en el plec de clàusules particulars de les futures ad-
judicacions de concessions d’autopistes.

c) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat perquè el criteri enumerat en la lletra a s’apliqui als
trams de les autopistes de peatge de titularitat estatal
que travessen el territori català.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

1.10.
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Resolució 433/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures de segure-
tat, de senyalització i d’evacuació dels
túnels de les autopistes
Tram. 250-00055/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’aplicació de noves mesures de
seguretat als túnels de les autopistes (tram. 250-00055/
06), presentada pel Sr. Josep Huguet i Biosca, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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 d’estudi i avaluació dels possibles
riscos i la manca de mesures de seguretat dels túnels de
les autopistes de la seva competència.

b) Instaurar, millorar i renovar les mesures de segure-
tat, de senyalització i d’evacuació dels túnels de les
autopistes de la seva competència.

c) Negociar amb el Govern de l’Estat l’aplicació de les
mesures determinades en les lletres a i b en els trams de
les autopistes que travessen el territori català les con-
cessions de les quals depenen de l’Estat.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 434/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació pel Regla-
ment de carreteres de Catalunya de les
prestacions que han d’oferir i les qua-
litats bàsiques que han de tenir les
àrees de servei de les autopistes i les
carreteres
Tram. 250-00927/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’adopció d’una normativa es-
pecífica en matèria d’àrees de servei de les autopistes

(tram. 250-00927/06), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 14735).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a regular pel
Reglament de carreteres de Catalunya les prestacions i
les qualitats bàsiques que han de tenir les àrees de ser-
vei instal·lades a les autopistes i altres carreteres de
Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 435/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les obres de millora en
les autopistes A-7 i A-2 i els vials cor-
responents
Tram. 250-00029/06, 250-00041/06 i 250-00219/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la millora de la funcionalitat de
l’eix comprès per l’autopista A-7 i l’autovia B-30, al
seu pas per les comarques del Vallès (tram. 250-0029/
06), presentada pel Sr. Joan Ridao i Martín, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
3159), el text de la Proposició no de llei sobre el pro-
jecte de remodelació de l’autopista A-7 en el tram
Montmeló - El Papiol (tram. 250-00041/06), presenta-
da per la Sra. Montserrat Tura i Camafreita, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3193),
i el text de la Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres a l’autopista A-7 (tram. 250-00219/06), presen-
tada pel Grup Parlamentari Popular.

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 davant el Govern de l’Estat perquè
aquest, com a administració titular i concedent de les
autopistes A-7 i A-2 i els vials corresponents, porti a
terme en el període 2001-2002 la licitació dels projec-
tes i les obres corresponents que segueixen:
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a) L’execució dels accessos i la connexió necessària de
l’autopista A-7 amb la nova autovia del Baix Llobregat.

b) La construcció de l’enllaç Rubí-Mirasol, de conne-
xió de la carretera C-1413 amb l’autopista A-7 i l’au-
tovia B-30.

c) La construcció d’un tercer carril en el tram de l’au-
topista A-7 comprès entre els punts quilomètrics
147,200 i 157,120 que s’estén en paral·lel amb l’auto-
via B-30 (calçades laterals).

d) La construcció d’un quart carril en el tram de l’au-
topista A-7 i l’autovia B-30 en el tram que va de
Barberà del Vallès fins a Montmeló.

e) La construcció d’un segon carril d’entrada de l’au-
topista A-7 i l’autovia B-30 amb l’autopista A-2, al
municipi del Papiol.

f) La construcció d’un nou accés abans d’arribar a la
connexió amb l’autopista A-17 amb la carretera N-152,
en el tram anomenat «variant de Mollet del Vallès».

g) La millora de la connexió de l’autopista A-7 i l’au-
tovia B-30 amb l’autopista A-18, en direcció a Girona,
mitjançant la construcció d’un quart carril.

h) La construcció de l’enllaç Santiga - Can Salvatella,
a l’altura de la intersecció entre l’autopista A-7 i la car-
retera B-141, a Barberà del Vallès.

i) La construcció de l’enllaç de l’autopista A-7 amb les
carreteres B-140 i B-143 –eix de la riera de Caldes -
Palau de Plegamans i Caldes de Montbui– que faciliti
l’accés de l’eix urbà i industrial de Polinyà - Sentmenat
i Santa Perpètua de Mogoda.

j) La construcció d’un nou enllaç que permeti l’accés
directe i l’intercanvi entre l’autopista A-7 i les carrete-
res B-143 i B-140 i els accessos al Centre Integral de
Mercaderies (CIM Vallès).

k) L’eliminació dels quatre semàfors que hi ha a les
calçades laterals de l’autopista A-7 i l’autovia B-30 en
el tram Montmeló - El Papiol, i també la supressió del
peatge directe de l’autopista A-7 a Sant Cugat del
Vallès, entre el Papiol i Parets del Vallès.

l) La supressió de les cruïlles al mateix nivell que hi ha
actualment a l’autovia B-30 i la connexió de la calça-
da central sud de l’autopista A-7, als encontorns de
l’actual barrera de peatge de Sant Cugat del Vallès, amb
l’autopista E-9 (Barcelona - Túnel de Vallvidrera - Rubí
- Terrassa).

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 436/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
nou accés a l’autopista A-7 i la mini-
mització de l’impacte ambiental d’a-
questa autopista
Tram. 250-00085/06, 250-00265/06, 250-00281/
06 i 250-00357/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un nou accés
Girona centre-Sant Gregori a l’autopista A-7 (tram.
250-00085/06), presentada pel Sr. Manel Nadal i
Farreras, 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. 3175), el text de la Proposició no de llei
sobre l’elaboració d’un projecte per a minimitzar l’im-
pacte ambiental, acústic i paisatgístic de l’autopista A-
7 entre les sortides de Girona nord i Girona sud (tram.
250-00265/06), presentada pel Sr. Manel Nadal i
Farreras, 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. 4821); el text de la Proposició no de llei
sobre la insonorització de l’autopista A-7 al seu pas per
diverses poblacions (tram. 250-00281/06), presentada
pel Sr. Francesc Ferrer i Gironès, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4823),
i el text de la Proposició no de llei sobre la construcció
d’un accés a l’autopista A-7, a Girona centre - Sant
Gregori (tram. 250-00357/06), presentada pel Grup
Parlamentari Popular, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4835).

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 davant el Govern de l’Estat perquè
aquest darrer, com a administrador titular i concedent
de l’autopista A-7, estudiï la viabilitat de la construcció
d’un nou accés Girona centre - Sant Gregori i elabori
un projecte per a minimitzar l’impacte ambiental, acús-
tic i paisatgístic en els trams de l’autopista A-7, de la
Jonquera a Barcelona en què sigui necessari, en coor-
dinació amb els ajuntaments afectats.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 437/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un en-
llaç a la sortida Figueres nord de l’au-
topista A-7
Tram. 250-00086/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un enllaç amb
girades completes a la sortida Figueres nord de l’auto-
pista A-7 (tram. 250-00086/06), presentada pel Sr.
Martí Sans i Pairutó, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 3174).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè
aquest, com a administració titular i concedent de l’au-
topista A-7, negociï amb ACESA la construcció d’un
enllaç amb girs complets, a la sortida Figueres nord
d’aquesta autopista.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 438/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la inclusió del nom del
municipi d’Alcanar (Montsià) en rètols
anunciadors de l’autopista A-7
Tram. 250-00695/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la inclusió del municipi
d’Alcanar (Montsià) en els rètols anunciadors de la
sortida 42 de l’autopista A-7 (tram. 250-00695/06),
presentada pel Sr. Alberto Fernández Díaz, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Popu-
lar, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 12131).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat perquè
aquest, com a administració titular i concedent de l’au-
topista A-7, negociï amb la societat concessionària
Aumar la inclusió del nom del municipi d’Alcanar en
els rètols anunciadors de la sortida 42 de la dita auto-
pista.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 439/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la inclusió del nom del
municipi de Badia del Vallès en els rè-
tols de les autopistes A-7 i A-8 i l’auto-
via B-30
Tram. 250-01172/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’adopció de mesures per a in-
cloure el nom de Badia del Vallès (Vallès Occidental)
en els rètols de les autopistes A-7 i A-8 i l’autovia B-30
(tram. 250-01172/06), presentada pel Sr. Juan Manuel
Jaime Ortea, juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 18698).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure el
nom del municipi de Badia del Vallès en els rètols de
l’autopista A-18, i a fer les gestions necessàries davant
el Govern de l’Estat perquè també l’inclogui en els rè-
tols de l’autopista A-7 i l’autovia B-30.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 440/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la programació de la
substitució de tanques metàl·liques de
seguretat per tanques de formigó a
l’autopista A-19, al pas per Badalona
Tram. 250-00334/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la instal·lació de tanques protec-
tores de formigó a l’autopista A-19, al seu pas per
Badalona (tram. 250-00334/06), presentada pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4830).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Programar la substitució de les tanques metàl·liques
existents a l’autopista A-19, a Badalona, a la banda de
muntanya, entre el carrer Migjorn i el carrer Coll i Pu-
jol, per una tanca de formigó del tipus New Jersey.

b) Programar altres actuacions de substitució de tan-
ques metàl·liques de seguretat per tanques de formigó a
la zona de pas de l’autopista A-19 per Badalona, en els
punts on sigui necessari.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 441/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la reducció del soroll
entre els punts quilomètrics 9,750 i 12
de l’autopista A-19
Tram. 250-00435/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la insonorització de l’autopis-
ta A-19 al seu pas per Montgat (Maresme) (tram. 250-
00435/06), presentada pel Sr. Jaume Oliveras i Maris-
tany, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i

l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 6229).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar
les possibles mesures necessàries per a reduir el soroll
de l’autopista A-19 al pas per Montgat, en concret en-
tre els punts quilomètrics 9,750 i 12.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 442/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’una via
de connexió entre la carretera N-II i
l’autopista A-19
Tram. 250-00464/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la signatura del conveni per a
construir una via de connexió entre la carretera N-II i
l’autopista A-19 (tram. 250-00464/06), presentada pel
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els
tràmits corresponents amb el Ministeri de Foment per
a signar i executar els acords del conveni redactat l’any
1999 entre el Ministeri de Foment, el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament
d’Arenys de Mar (Maresme), referits a una nova via de
connexió entre la carretera N-II i l’autopista A-19.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 443/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de l’accés a
l’autopista A-19 des del municipi de
Cabrils (Maresme)
Tram. 250-00466/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un accés de
connexió de l’autopista A-19 al municipi de Cabrils
(Maresme) (tram. 250-00466/06), presentada pel Sr.
Jaume Oliveras i Maristany, juntament amb quatre al-
tres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6945).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar el
projecte tècnic més adequat per a millorar l’accés a
l’autopista A-19 des del municipi de Cabrils (Mares-
me), tenint en compte els accessos actuals a l’autopis-
ta A-19 i el conjunt de la xarxa viària, i, si escau, a pro-
moure’n l’execució en coordinació amb els municipis
afectats i les institucions titulars d’aquesta xarxa viària.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 444/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’enllaç de l’autopista A-
19 a Sant Andreu de Llavaneres (Ma-
resme) en direcció a Girona
Tram. 250-00709/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un accés de
connexió a l’autopista A-19, al municipi de Sant
Andreu de Llavaneres (Maresme) (tram. 250-00709/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12337).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer els es-
tudis pertinents a fi d’analitzar la viabilitat tècnica de
planificació per a completar l’enllaç actual de l’autopis-
ta A-19, en el municipi de Sant Andreu de Llavaneres
(Maresme), en direcció a Girona.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 445/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els estudis per a la
construcció d’un nou enllaç de l’auto-
pista A-19 al municipi de Mataró (Ma-
resme)
Tram. 250-00857/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció de nous accessos
de l’autopista A-19 al municipi de Mataró (Maresme)
(tram. 250-00857/06), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 13487).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a comple-
mentar els estudis existents per a analitzar la viabilitat
tècnica de la planificació d’un nou enllaç de l’autopista
A-19 al municipi de Mataró (Maresme), a la carretera
de Mata, punt quilomètric 30,6, per tal que l’enllaç
actual disposi de les entrades i sortides que li manquen.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 446/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’estudi per a la conne-
xió de la carretera N-II amb Teià i una
anàlisi de la connexió viària del Baix
Maresme
Tram. 250-01091/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un accés de
connexió de l’autopista A-19 al municipi de Teià (Ma-
resme) (tram. 250-01091/06), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 16322).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
l’estudi d’una nova carretera que connecti la carretera
N-II amb Teià, en el qual es tingui en compte el conjunt
de la xarxa viària existent en aquesta zona i la preser-
vació del llit de la riera de Teià i de la seva biodiversitat;
i també a analitzar la connexió viària del Baix Mares-
me, tot considerant les interrelacions entre les vies de
comunicació existents –(A-19, N-II i altres)– per a pos-
sibilitar-hi les millores de condicionament que siguin
pertinents.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 447/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la situació viària de la
carretera C-1411 i l’ampliació de diver-
sos enllaços de l’autopista A-18
Tram. 250-01089/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la situació viària de la carrete-
ra C-1411 i l’ampliació de diversos enllaços de l’auto-
pista A-18 (tram. 250-01089/06), presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, per la Sra. M.
Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari

Popular, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, pel Sr. Joan Roma i Cunill del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar i incloure els projectes viaris següents, en la
propera revisió del Pla de carreteres de Catalunya, ate-
nent criteris de viabilitat tècnica i econòmica, de gestió
de la mobilitat sostenible i d’impacte ambiental:

Primer. El desdoblament de la carretera C-1411 en el
recorregut entre l’enllaç amb la carretera BP-1213 i
Manresa.

Segon. L’ampliació de l’enllaç de l’autopista A-18,
(sortida 14) Manresa sud i Pont de Vilomara.

b) Estudiar la viabilitat tècnica de l’ampliació de l’en-
llaç (sortida 15) Manresa - centre, Viladordis.

c) Fer les previsions en el Pla econòmic i financer que
corresponguin perquè l’execució dels projectes de des-
doblament es pugui fer dins el primer trienni, un cop
aprovada la revisió del Pla de carreteres de Catalunya.

d) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Es-
tat perquè, com a administració competent, estudiï la
planificació d’una connexió des d’Abrera fins a l’auto-
pista A-18, passant per Olesa de Montserrat o bé, alter-
nativament, l’acostament cap al nord del tram del cin-
turó a Terrassa - Abrera, i fins a la carretera BV-224, per
a facilitar la connexió de les comarques del Bages,
l’Anoia i l’Alt Penedès amb l’autovia del Baix Llobre-
gat que permet l’arribada al port i a l’aeroport de Bar-
celona.

e) Negociar amb la societat concessionària de l’autopis-
ta Terrassa - Manresa l’alliberament del peatge en el
tram de Sant Vicenç de Castellet - Manresa nord, tran-
sitòriament i fins que s’hagi executat el desdoblament,
per als ciutadans i les empreses de les comarques del
Bages, el Berguedà i el Solsonès, quan les disponibili-
tats pressupostàries ho permetin, un cop dotat i consti-
tuït el fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i
la subvenció de peatges, segons la Resolució 211/VI
del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 448/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el projecte d’intersecció
de la carretera B-224 per a l’accés a
l’autopista A-2, enllaç Martorell
Tram. 250-00154/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre el projecte d’intersecció de la
carretera B-224 per a l’accés a l’autopista A-2, enllaç
Martorell, al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires
(Baix Llobregat) (tram. 250-00154/06), presentada pel
Sr. Joan Galceran i Margarit, 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. 3806).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la
possible intersecció de la carretera B-224 per a l’accés
a l’autopista A-2, enllaç Martorell, en forma de dia-
mant, en el pont situat sobre el ramal de sortida d’a-
questa autopista.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 449/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la viabilitat d’un pla per
a alliberar la concessió del túnel del
Cadí i els seus accessos el 2002
Tram. 250-00074/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la viabilitat d’elaborar un pla
per a alliberar la concessió dels túnels del Cadí el 2001
(tram. 250-00074/06), presentada pel Grup Parlamen-
tari Popular, i l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 3179).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar,
per a l’any 2002, un estudi econòmic i financer sobre
la viabilitat d’un pla d’alliberament de la concessió del
túnel del Cadí i els seus accessos.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 450/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les gestions a fi que les
persones físiques de l’Estat espanyol
que acreditin una relació laboral a
Andorra puguin tenir descomptes en el
túnel del Cadí
Tram. 250-00351/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’aplicació de descomptes del
peatge del túnel del Cadí als residents espanyols a
Andorra (tram. 250-00351/06), presentada pel Grup
Parlamentari Popular, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4832).

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 a fi que les persones físiques de
l’Estat espanyol que acreditin una relació laboral a
Andorra es puguin veure beneficiades dels mateixos
descomptes que actualment tenen els usuaris del túnel
del Cadí de la comarca de l’Alt Urgell.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 451/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aplicació d’una políti-
ca de descomptes per als usuaris ha-
bituals del túnel del Cadí i l’estudi de la
supressió del peatge
Tram. 250-00722/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la rebaixa del túnel del Cadí i
la planificació de la supressió del peatge (tram. 250-
00722/06), presentada pel Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 12340).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Desenvolupar al peatge del túnel del Cadí, d’acord
amb la societat concessionària, una política de des-
comptes especialment destinada als usuaris habituals i
residents de les comarques del Berguedà, la Cerdanya
i l’Alt Urgell, tenint en compte la gestió de la mobili-
tat sostenible i compatible amb les característiques eco-
nòmiques i financeres d’aquesta concessió i les dispo-
nibilitats pressupostàries i de finançament.

b) Elaborar un estudi econòmic en què, tenint en comp-
te la situació econòmica i el pla econòmic i financer
corresponent a la concessió del túnel del Cadí, s’avaluï
el cost de la supressió del peatge, d’acord amb la legis-
lació vigent.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 452/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el règim de peatges a la
barrera de les Fonts de l’autopista E-9,
al tram Sant Cugat - Terrassa
Tram. 250-00467/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-

posició no de llei sobre el règim de peatges a la barre-
ra de les Fonts de l’autopista E-9, al tram Sant Cugat -
Terrassa (tram. 250-00467/06), presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, i l’esmena pre-
sentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(reg. 6136).

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 marc de l’aplicació i l’execució del fons estatal a
què fa referència la Resolució 211/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’acorda de presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de cre-
ació del fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selec-
tiu i la subvenció de peatges, la viabilitat d’un nou rè-
gim de peatges en la barrera de les Fonts de l’autopis-
ta E-9, tram Sant Cugat - Terrassa, i, si escau, la
priorització de la supressió del peatge, tenint en compte
el règim actual i les conclusions aprovades pel Grup de
Treball per a la reducció dels peatges i la gestió de la
mobilitat sostenible.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 453/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el replantejament del
projecte de dàrsena pesquera i de ser-
veis a Cadaqués (Alt Empordà)
Tram. 250-00487/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre el projecte de construcció d’una
dàrsena pesquera i de serveis a la cala Calders, a la
badia de Cadaqués (Alt Empordà) (tram. 250-00487/
06), presentada pel Sr. Joan Puigcercós i Boixassa, jun-
tament amb quatre altres diputats del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 6684).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un
diàleg amb l’Ajuntament de Cadaqués, la Confraria de
Pescadors, els òrgans gestors del Parc Natural del Cap
de Creus i les entitats ecologistes de l’Alt Empordà per
a replantejar el projecte de dàrsena pesquera i de serveis
d’acord amb la Llei 4/1998, de protecció de Cap de
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Creus, i el planejament urbanístic, tot cercant una solu-
ció consensuada.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 454/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’oferta de sòl industri-
al i la preservació del paisatge a la co-
marca de la Garrotxa
Tram. 250-00552/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 15, 28.02.2001, DSPC-C 136

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 28 de febrer de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’oferta de sòl industrial i la
preservació del paisatge a la comarca de la Garrotxa
(tram. 250-00552/06), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V), i pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Adquirir els terrenys situats a la banda sud de la car-
retera N-260, al sector del pla de Politger, que comple-
tin les implantacions industrials existents i que permetin
la formació d’un polígon industrial públic on puguin
emplaçar-se les indústries que requereixen aquesta lo-
calització.

b) Planificar amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i
amb els diferents municipis interessats una oferta ade-
quada de sòl industrial a la comarca, de caràcter públic
i no especulatiu, que respongui a les necessitats exis-
tents i que sigui respectuosa amb els valors paisatgístics
i ambientals.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2001

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

Resolució 455/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la conservació i la pro-
tecció del patrimoni arquitectònic i
paisatgístic
Tram. 250-00735/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració d’una carta o d’un
llibre blanc de la restauració a Catalunya, presentada
pel Sr. Joan Surroca i Sens, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (tram. 250-00735/06), i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
11917).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Introduir un concepte integral de la conservació del
patrimoni arquitectònic i paisatgístic en què la protec-
ció abasti tot el territori i no només els elements més
emblemàtics.

b) Coordinar les polítiques urbanístiques amb les del
patrimoni a fi de superar la pràctica de protegir sola-
ment nuclis urbans determinats i tolerar la degradació
paisatgística del seu entorn natural.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 456/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les places d’educació
infantil i de llars d’infants a Cornellà de
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00408/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la construcció d’escoles bressol i
centres escolars a Cornellà de Llobregat (Baix Llobre-
gat), presentada pel Grup Parlamentari Popular (tram.
250-00408/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 6237).
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Construir, en el termini de dos anys, un centre d’edu-
cació infantil i oferir un centre escolar per a alumnes de
zero a dotze anys al solar existent a l’escola d’ensenya-
ment primari anomenada l’Almeda, de Cornellà de
Llobregat (Baix Llobregat).

b) Estudiar, en el termini de dos anys, dins la planifica-
ció de necessitats territorials de llars d’infants que es
farà, la creació, en col·laboració amb l’Ajuntament,
d’un nombre suficient de places de llars d’infants per a
cobrir les necessitats existents al municipi de Cornellà
de Llobregat.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió

M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 457/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ampliació del centre
d’educació infantil i primària Dolors
Almeda, de Cornellà de Llobregat
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00594/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’ampliació del centre d’educació
infantil i primària Dolors Almeda, de Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat), presentada per la Sra. M. As-
sumpta Baig i Torras, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (tram. 250-00594/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer l’am-
pliació necessària del centre d’educació infantil i pri-
mària Dolors Almeda, de Cornellà de Llobregat (Baix
Llobregat), per a poder atendre la demanda escolar del
barri.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió

M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 458/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la revisió del Mapa es-
colar de secundària a Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00615/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la revisió del mapa educatiu de
secundària a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat),
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (tram. 250-00615/06), i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 9519).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar el
mapa escolar de secundària de Cornellà de Llobregat
(Baix Llobregat).

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 459/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la normalització i el fo-
ment de l’ús de l’aranès
Tram. 250-00513/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la normalització i el foment de l’ús
de l’aranès, presentada pel Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-00513/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 7945).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Establir que tothom qui vulgui accedir a les places de
l’Administració de la Generalitat amb destinació a
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l’Aran hagi d’acreditar els coneixements lingüístics en
el grau adequat a les funcions pròpies de les dites pla-
ces.

b) Posar, en col·laboració amb el Consell General
d’Aran, els mitjans pertinents perquè la Universitat de
Lleida o una altra universitat que justifiqui un nombre
mínim d’alumnat interessat puguin impartir els cursos
d’aranès segons la demanda de cada moment.

c) Garantir l’ensenyament de l’aranès a tothom qui
depengui de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya i compleixi les seves tasques a l’Aran.

d) Disposar que els punts a què fan referència els apar-
tats a, b i c siguin de rigorós compliment com a requi-
sit d’accés per als llocs de treball de l’ensenyament, les
biblioteques públiques, l’Arxiu Històric General
d’Aran, i altres que tinguin relació directa amb el món
de la cultura i l’ensenyament.

e) Disposar que els funcionaris que demanin com a
destinació l’Aran en tasques que requereixin contacte
amb la ciutadania, com és el cas dels policies i del per-
sonal de l’Administració de justícia, puguin garantir
amb coneixements suficients el lliure ús de les llengües
oficials a les persones que s’adrecin a aquests serveis de
l’Administració.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 460/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un estudi
sobre el coneixement i l’ús de l’aranès
a la Vall d’Aran
Tram. 250-00628/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració d’un estudi sobre l’ús
social de l’aranès, presentada pel Sr. Francesc Xavier
Boya i Alós, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(tram. 250-00628/06), i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9512).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Encomanar, d’acord amb el Consell General d’Aran
i dins les previsions pressupostàries, un estudi sociolin-
güístic sobre el coneixement i l’ús de l’aranès a la Vall
d’Aran, en relació amb els de les altres dues llengües
que hi són oficials.

b) Fer l’estudi a què es refereix l’apartat a dins el pro-
per període de sessions i encarregar que es faci
periòdicament cada cinc anys.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 461/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’acabament de les obres
d’arranjament de la capella de Sant
Antoni Abat, de la Llacuna (Anoia)
Tram. 250-00533/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’acabament de les obres de millo-
ra de la capella de Sant Antoni Abat, del municipi de la
Llacuna (Anoia), presentada pel Grup Parlamentari
Popular (tram. 250-00533/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar les
converses necessàries per a l’acabament de les obres
d’arranjament de la capella de Sant Antoni Abat, al
municipi de la Llacuna (Anoia).

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 462/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un estudi
de l’estat actual de l’església parroqui-
al de Santa Magdalena, de Pontons
(Alt Penedès)
Tram. 250-00551/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre les obres de millora de l’església
parroquial de Santa Magdalena, de Pontons (Alt Pene-
dès), i de les vies d’accés, presentada per la Sra. M.
Dolors Montserrat i Culleré, juntament amb quatre al-
tres diputats del Grup Parlamentari Popular (tram. 250-

1.10.

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



26 de març de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 164

24

00551/06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 7936).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
un estudi sobre l’estat actual de l’església parroquial de
Santa Magdalena, al municipi de Pontons (Alt Pene-
dès).

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 463/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la substitució del pro-
fessorat d’ensenyament secundari de
baixa laboral o permís per un període
inferior a quinze dies
Tram. 250-00525/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la substitució del professorat de
secundària, presentada pel Sr. Josep Bargalló Valls, jun-
tament amb quatre altres diputats del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (tram. 250-
00525/06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 7941).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promou-
re la modificació de la situació actual pel que fa a la
substitució del professorat d’ensenyament secundari de
baixa laboral o permís per un període inferior a quin-
ze dies.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 465/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el projecte de rehabilita-
ció del teatre l’Artesana, de Falset (Pri-
orat)
Tram. 250-00639/06 i 250-00662/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat els textos de la Pro-
posició no de llei sobre el projecte de rehabilitació del
teatre l’Artesana, de Falset (Priorat), presentada pel
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-00639/06) i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 9509), i de la Proposició no de llei so-
bre l’increment de l’aportació econòmica per a la res-
tauració del Teatre l’Artesana, de Falset (Priorat), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (tram. 250-00662/06) i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 9501).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Assignar d’una manera urgent i prioritària, per mit-
jà dels diversos àmbits de l’Administració autonòmica,
els recursos complementaris i adequats a fi de garantir
l’execució total del projecte de rehabilitació del teatre
l’Artesana, de Falset, atesa la funció cultural que pot
tenir a la comarca del Priorat.

b) Concretar l’aportació a què fa referència l’apartat a
dins l’any 2001, encara que s’hagi de fer efectiva en els
exercicis pressupostaris dels anys 2002 i 2003.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La Secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 466/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les obres del nou edifi-
ci del centre d’ensenyament infantil i
primari Joan Miró, a Badalona (Barce-
lonès)
Tram. 250-01188/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Proposi-
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ció no de llei sobre l’execució de les obres de construc-
ció de la nova seu del centre d’ensenyament infantil i
primari Joan Miró, de Badalona (Barcelonès), presenta-
da per tots els grups parlamentaris (tram. 250-01188/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar,
abans del primer de juny de 2001, les obres, ja progra-
mades pel Departament d’Ensenyament, de construcció
del nou edifici escolar del centre d’ensenyament infan-
til i primari Joan Miró, al municipi de Badalona (Bar-
celonès).

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 467/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els espais històrics de
la batalla de l’Ebre
Tram. 250-01079/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el desenvolupament del Pla d’or-
denació dels espais històrics de la batalla de l’Ebre,
presentada per tots els grups parlamentaris (tram. 250-
01079/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

a) Declarar béns culturals d’interès nacional en la cate-
goria de lloc històric i, si escau, zona arqueològica, els
paratges de la mola de Sant Pau, a la Figuera (Priorat),
la tossa de l’Astet, a Benifallet (Baix Ebre); la partida
de Menares, a la Fatarella (Terra Alta); el coll del Moro,
a Gandesa (Terra Alta); la Serra de Cavalls, a Corbera
d’Ebre i el Pinell de Brai (Terra Alta), la serra de
Pàndols, a Gandesa i el Pinell de Brai (Terra Alta);
Quatre Camins, la punta Targa, el vèrtex Gaeta i els
Faristols, a Vilalba dels Arcs (Terra Alta) i l’aeròdrom
de la Sénia (Montsià).

b) Desplegar el Pla d’ordenació dels espais històrics de
la batalla de l’Ebre, encarregat per l’Institut per al Des-
envolupament de les Comarques de l’Ebre (Idece) a la
Universitat de Barcelona, dotant-lo dels recursos pres-
supostaris corresponents.

c) Convertir els espais on va tenir lloc la batalla de
l’Ebre en un recurs educatiu per a promoure entre la
població escolar els valors de la cultura de la pau.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 468/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la declaració de bé cul-
tural i d’interès nacional de les serres
de Cavalls i de Pàndols (Terra Alta)
Tram. 250-00954/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració d’un pla de restaura-
ció i d’habilitació del patrimoni històric de les serres de
Cavalls i de Pàndols, presentada pel Grup Parlamentari
Popular (tram. 250-00954/06), i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
14723).

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 declaració de bé cultural d’interès naci-
onal en la categoria de lloc històric, les serres de Ca-
valls i de Pàndols, a la Terra Alta, incloent en l’expedi-
ent la resta d’indrets de la zona de les mateixes carac-
terístiques.

b) Iniciar els contactes amb responsables municipals i
socials de la comarca, per a estudiar quines han d’ésser
les actuacions prioritàries en l’indret a què fa referèn-
cia l’apartat a.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca
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Resolució 469/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la promoció de les col·-
leccions d’art modernista
Tram. 250-00586/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la construcció d’un museu del
modernisme, presentada pel Grup Parlamentari Popu-
lar (tram. 250-00586/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 8807).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar, junt amb la resta d’institucions participants
en el patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC), les actuacions pertinents per tal que les col·-
leccions del Museu d’Art Modern siguin presentades al
públic en el Palau Nacional d’acord amb el projecte del
MNAC.

b) Iniciar els estudis per a la incorporació de museus
col·laboradors o la declaració de seccions del MNAC
per a completar les col·leccions d’art modernista i de
distribuir-les territorialment, i impulsar, en el marc del
MNAC, una marca específica per a les col·leccions
modernistes, vinculant-les amb el patrimoni arquitec-
tònic, amb la finalitat que constitueixin un discurs ex-
positiu, una informació i una promoció pròpia per al
modernisme català.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 470/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el cicle formatiu de grau
superior a l’institut d’ensenyament se-
cundari Ramon de la Torre, de
Torredembarra (Tarragonès)
Tram. 250-00588/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el cicle formatiu de grau superi-

or a l’institut d’ensenyament secundari Ramon de la
Torre, de Torredembarra (Tarragonès), presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (tram. 250-00588/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 8853).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les
mesures necessàries, d’acord amb la demanda d’esco-
larització, per tal que l’institut d’ensenyament secunda-
ri Ramon de la Torre, de Torredembarra (Tarragonès),
pugui oferir, per al curs 2001-2002, el cicle formatiu de
grau superior d’administració i finances, de dos anys,
o bé el cicle formatiu de grau superior de secretariat,
d’un any, i a motivar la decisió presa en funció dels
criteris continguts en el Mapa de la formació professi-
onal específica.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 471/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la conservació dels an-
tics molins paperers de la conca de
Riudebitlles (Alt Penedès)
Tram. 250-00622/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 17, 01.03.2001, DSPC-C 140

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 1 de març de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració d’un programa de
conservació i restauració dels antics molins paperers de
la conca de Riudebitlles, presentada pel Sr. Fèlix Sogas
i Mascaró, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(tram. 250-00622/06), i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9517).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar la tasca d’elaboració de l’inventari del pa-
trimoni industrial de Catalunya, amb especial menció
als molins paperers.

b) Aplicar al conjunt arquitectònic dels molins paperers
del Riudebitlles, les màquines i les instal·lacions el que
disposa la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català.

c) Iniciar converses amb les administracions locals amb
l’objectiu d’establir les prioritats d’actuació en els ele-
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ments a què fa referència l’apartat b que formen part
del patrimoni cultural català, i, si escau, establir conve-
nis d’actuació cultural i turística amb els propietaris
afectats.

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 554/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’establiment de mesu-
res per a pal·liar els danys ocasionats
pels aiguats del 10 de juny de 2000 a
diversos municipis del Baix Llobregat
Tram. 250-01206/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 149, 15.03.2001, DSPC-C 16

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 15 de març de 2001, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre l’establiment de
mesures per a pal·liar els danys ocasionats pels aiguats
del 10 de juny de 2000 a diversos municipis del Baix
Llobregat, presentada per tots els grups parlamentaris
(tram. 250-01206/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar suport a totes les sol·licituds d’ajut al Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals efec-
tuades pels ajuntaments de Collbató, Olesa de Montser-
rat, Pallejà, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de
Rosanes, Esparreguera, Martorell i Abrera, relatives a
pal·liar els danys produïts pels aiguats del dia 10 de juny
de 2000 en aquells territoris, en el marc genèric del
Decret 196/2000, del 13 de juny, segons els danys con-
crets soferts i l’avaluació de les despeses de reparació
d’aquests.

b) Aprovar amb especial èmfasi el suport a les sol·-
licituds de reparació dels danys ocasionats pels aiguats
al Ministeri de Foment i al Govern català, efectuades
pels ajuntaments de Collbató i Esparreguera, els quals
municipis han estat dels més afectats, segons la relació
detallada de danys aprovada pels seus respectius plena-
ris.

c) Declarar la ferma voluntat d’esforç i d’unitat de to-
tes les forces polítiques, més enllà de les diferències
que els puguin separar en altres qüestions, en la crea-
ció d’un marc de prevenció d’esdeveniments com els
aiguats, que provoquen un profund dolor i malestar a la
ciutadania, i, en concret, desenvolupar un pla de rieres
que, sobre la base de l’estudi que duu a terme l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, permeti una adequació urba-

nística a mitjà termini que impedeixi que aquests fets es
tornin a produir.

d) Dotar les partides econòmiques necessàries per a
executar les mesures a què es refereix la lletra c.

e) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat per tal que s’acceleri l’execució del Reial decret llei
3/2001, del 9 de febrer, pel qual s’adopten mesures per
a reparar els danys provocats pels aiguats dels dies 10
i 11 de juny de 2000, i que es dotin les partides pressu-
postàries corresponents.

f) Comunicar aquesta Resolució als ajuntaments de la
comarca, al Consell Comarcal del Baix Llobregat i al
Ministeri de Foment, perquè en tinguin coneixement.

Palau del Parlament, 15 de març de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela de Madre Ortega
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Pla especial per a la protecció del
medi natural i del paisatge per a l’espai
d’interès natural «Alt Àneu»
Tram. 250-00535/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C
143).

Proposició no de llei sobre la repara-
ció de la pista que va d’Espot a l’es-
tany de Sant Maurici (Pallars Sobirà)
Tram. 250-00558/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del quart cinturó
Tram. 250-00575/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C
150).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre la redacció
del traçat de la carretera d’accés a
Canejan (Vall d’Aran)
Tram. 250-00599/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 17, tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons de condicionament de l’Illa
d’Avall, al terme municipal de Jafre
(Baix Empordà)
Tram. 250-00602/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 17, tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C
150).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 16, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C
143).
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Proposició no de llei sobre el servei
nocturn del metro del Baix Llobregat
dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya
Tram. 250-00611/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C
150).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C
150).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre el suport a
la mobilitat universitària
Tram. 250-00630/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C
147).

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració de la qualitat de l’aire als munici-
pis de Constantí i Perafort (Tarrago-
nès)
Tram. 250-00633/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 17, tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de l’espai de Can Dimoni del muni-
cipi de Sant Boi de Llobregat (Baix Llo-
bregat) com a reserva natural parcial
Tram. 250-00634/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 16, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C
143).

Proposició no de llei sobre la protec-
ció del patrimoni modernista d’Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00653/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C
147).

Proposició no de llei sobre els crèdits
per a sufragar l’increment de cost dels
triennis del personal universitari
Tram. 250-00659/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C
147).
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Proposició no de llei sobre la bibliote-
ca pública de Girona
Tram. 250-00678/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C
147).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C
147).

Proposició no de llei sobre el personal
de les biblioteques públiques
Tram. 250-00688/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C
147).

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a reduir la sinistralitat a la cru-
ïlla de la carretera comarcal C-240, al
seu pas pel municipi de la Riba (Alt
Camp)
Tram. 250-00692/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C
143).

Proposició no de llei sobre l’adequació
de les plantilles de personal de les bi-
blioteques públiques de Girona, Lleida
i Tarragona
Tram. 250-00707/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C
147).

Proposició no de llei sobre l’autoritza-
ció d’una activitat extractiva al munici-
pi de Cornellà de Terri (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00717/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C
150).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 17, tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures urgents per a pal·liar les
conseqüències dels aiguats dels dies
9 i 10 de juny
Tram. 250-00755/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C 145).
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Proposició no de llei sobre el desple-
gament del Decret 61/1982, del 22 de
gener, que regula la Inspecció General
d’Arxius i la Inspecció General de Bi-
blioteques
Tram. 250-00768/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C
147).

Proposició no de llei sobre la bibliote-
ca pública de Girona
Tram. 250-00792/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C 147).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 16, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C
143).

Proposició no de llei sobre les bibliote-
ques públiques de Girona, Lleida i
Tarragona
Tram. 250-00818/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C
147).

Proposició no de llei sobre l’automatit-
zació dels tocs de les campanes i del
rellotge del municipi de Solivella (Con-
ca de Barberà)
Tram. 250-00831/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 15.03.2001 (DSPC-C
147).

Proposició no de llei sobre l’anul·lació
de l’acord d’adquisició de diversos ter-
renys de la platja de Castell, de
Palamós (Baix Empordà) i d’inclusió
d’aquest paratge al Pla d’espais d’inte-
rès natural (PEIN)
Tram. 250-00925/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 16, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C
143).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C
143).

Proposició no de llei sobre la inclusió
dels distintius de les comunitats autò-
nomes en les plaques de matrícula
dels vehicles
Tram. 250-00941/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C 145).

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT



26 de març de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 164

32

Proposició no de llei sobre l’adopció
d’iniciatives perquè l’Estat retorni la
finca Els Rajolers, a Vilassar de Dalt
(Maresme), als seus legítims propieta-
ris
Tram. 250-01029/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Administra-
ció de la Generalitat i Govern Local en la sessió núm.
14, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C 145).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 16, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C
143).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de titulacions universi-
tàries d’enginyeries tècniques i supe-
riors d’informàtica i telecomunicaci-
ons
Tram. 250-01061/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió Perma-
nent de Legislatura per a la Societat de la Informació,
tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de zona catastròfica de les comar-
ques del Baix Ebre, el Montsià, la Ter-
ra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat i el
Baix Camp, després dels aiguats del
mes d’octubre del 2000
Tram. 250-01078/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C 145).

Proposició no de llei sobre el canal de
les Garrigues Baixes
Tram. 250-01081/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 16, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C
143).

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de zona catastròfica de les comar-
ques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribe-
ra d’Ebre i la Terra Alta
Tram. 250-01085/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C 145).

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de zona catastròfica dels municipis
de les comarques del Baix Camp, el
Montsià i el Priorat afectats pels ai-
guats i pel desbordament del riu Ebre
Tram. 250-01090/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C 145).

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fòrum de contacte dels poders
legislatiu, executiu i judicial
Tram. 250-01123/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Administra-
ció de la Generalitat i Govern Local en la sessió núm.
14, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C 145).
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de negociacions per a accelerar
la implantació de la xarxa de banda
ampla de Menta a la comarca del Ber-
guedà
Tram. 250-01185/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm. 11,
tinguda el dia 21.03.2001 (DSPC-C 152).

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 del Pla estadístic de
Catalunya 2001-2004
Tram. 200-00029/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 14 de març de 2001, d’acord amb
l’article 97.1 del Reglament, ha nomenat la Ponència
per a elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei del Pla
estadístic de Catalunya 2001-2004 i les esmenes pre-
sentades, que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Antoni Castellà i Clavé

Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi:

Sra. Flora Vilalta i Sospedra

Grup Parlamentari Popular:

Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Carles Bonet i Revés

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

Sr. José Luís López Bulla

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Projecte de llei de meteorologia
Tram. 200-00030/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20981) i Grup Parlamentari Popular
(reg. 21049).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2001 al 24.03.2001).

Finiment del termini: 26.03.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Projecte de llei de prevenció de la vio-
lència a la llar i en les relacions de pa-
rella
Tram. 200-00031/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20982) i Grup Parlamentari Popular
(reg. 21049).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2001 al 24.03.2001).

Finiment del termini: 26.03.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 20/1985, del 25 de juliol, de preven-
ció i assistència en matèria de subs-
tàncies que poden generar dependèn-
cia
Tram. 202-00063/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 27.03.2001 al 12.04.2001).

Finiment del termini: 17.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició de llei d’atribució de com-
petències en matèria d’acolliment de
les persones grans
Tram. 202-00083/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 27.03.2001 al 12.04.2001).

Finiment del termini: 17.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició de llei del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 202-00089/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
14 de març de 2001, atès l’acord de la Mesa i de la Jun-
ta de Portaveus del 27 de febrer de 2001, d’acord amb
l’article 110.2 del Reglament del Parlament, ha nome-
nat la Ponència que ha d’elaborar el text de la Proposi-
ció de llei del Servei d’Ocupació de Catalunya, que
resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Josep Enric Millo i Rocher

Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi:

Sr. Josep Maria Rañé i Blasco

Grup Parlamentari Popular:

Sra. Alícia Sànchez-Camacho i Pérez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Josep Huguet i Biosca

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

Sr. José Luis López Bulla

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet
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3.10.
PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou centre d’atenció pri-
mària al Masnou (Maresme)
Tram. 250-001218/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19965)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar
durant l’any 2001 el projecte per desdoblar l’ABS de
Masnou, i que contemplarà la construcció d’un nou
CAP al barri d’Ocata.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou parc de bombers per
a Ulldecona i la Sénia (Montsià)
Tram. 250-01220/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20181)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a iniciar les obres de construcció d’un nou parc de
bombers que doni servei, entre d’altres, als municipis
d’Ulldecona i de la Sénia tan aviat com estigui enlles-
tit el projecte tècnic i, en tot cas, durant el primer se-
mestre de l’any 2002.»

Proposició no de llei sobre la millora
del transport sanitari als municipis de
Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Mont-
cada i Reixac i Badia del Vallès (Vallès
Occidental)
Tram. 250-001224/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19963)

APARTAT 1

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

«1. Fer un seguiment diari de la gestió del transport
sanitari al lot número 36, i proposar, si cal, les mesu-
res adients per a la seva millora.»

APARTAT 3

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

«3. Mantenir els canals de comunicació amb els ajunta-
ments del lot 36, per tal de valorar i millorar, si cal, el
servei de transport sanitari que es presta en aquest lot.»

Proposició no de llei sobre l’increment
dels recursos per a l’atenció sanitària
de l’àrea bàsica de salut compresa per
Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà i
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-001225/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19962)

APARTAT 2

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

«2. Dur a terme un estudi per tal de valorar la neces-
sitat d’ampliar el centre actual o construir un nou cen-
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tre d’atenció primària a Santa Perpètua de Mogoda,
amb la finalitat d’adequar els recursos sanitaris al
creixement poblacional previst a mig termini.»

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un nou Palau de Jus-
tícia a Vilafranca del Penedès (Alt Pe-
nedès)
Tram. 250-01229/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20179)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a iniciar en el termini de sis mesos el Projecte de cons-
trucció del nou Palau de Justícia a Vilafranca del Pe-
nedès, i presentar dins del mateix termini el calendari
d’execució de les obres.»

APARTAT 2

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

De tot el text de l’apartat.

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa d’una campanya de sensibi-
lització del fenomen migratori a Cata-
lunya
Tram. 250-001234/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 19970)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar campanyes institucionals que fomentin la

integració de la diversitat i que permetin una major
adaptació i integració del fenomen migratori a Catalu-
nya.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20480)

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

«Incrementar les actuacions de sensibilització i infor-
mació envers el creixent fenomen migratori a Catalu-
nya.»

Proposició no de llei sobre l’actuació
de mesures davant el Govern de l’Es-
tat per a solucionar les cues als ser-
veis d’immigració de la Delegació del
Govern a Barcelona
Tram. 250-001235/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 19968)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a què continuï incrementant els serveis
d’atenció a la immigració de la Delegació del Govern
a Barcelona, així com els recursos humans i materials
per atendre amb diligència, rapidesa i agilitat totes
aquelles persones que s’adrecin a l’administració.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20479)

APARTAT 1

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

«1. Doti els serveis d’immigració de totes les delegaci-
ons de Catalunya i especialment la delegació de Barce-
lona de forma immediata...»

3.10.25.
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APARTAT 2

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

«2... ordinaris ja que suposen una de les principals
causes de les cues...»

Proposició no de llei sobre el desple-
gament reglamentari establert per la
Llei 8/1995, del 27 de juliol, d’atenció i
protecció dels infants i els adolescents
i de modificació de la Llei 37/1991, del
30 de desembre, sobre mesures de
protecció dels menors desemparats i
de l’adopció
Tram. 250-01245/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20183)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a presentar davant la Comissió de Política Social en el
termini de sis mesos, i de manera progressiva, els de-
crets corresponents als aspectes reglamentaris encara
no desenvolupats, previstos a la Disposició final prime-
ra de la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protec-
ció dels infants i els adolescents i de modificació de la
Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de
protecció dels menors desemparats i de l’adopció, tot
tenint en compte les afectacions que es poden derivar
amb motiu del desenvolupament i implementació del
futur model d’infància.»

Proposició no de llei sobre la reestruc-
turació de l’empresa Hewlett Packard
Tram. 250-001246/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 19971)

APARTAT 1

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

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a què,
en la resolució d’expedient, es produeixi el menor nom-
bre d’acomiadaments de treballadors de l’empresa
Hewlett Packard, impulsant les polítiques d’interme-
diació i d’inserció respecte a l’ocupació d’aquests tre-
balladors.»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar la permanència o l’establiment de les fases del pro-
cés productiu que d’aquesta empresa puguin romandre
a Catalunya, per tal de poder mantenir o crear nous
llocs de treball.»

APARTAT 3

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Popular

De tot el text de l’apartat.

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19989)

APARTAT 3

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

«3. Adoptar les mesures necessàries per tal de fer pos-
sible, la permanència a Catalunya...»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a harmonitzar les
polítiques sanitàries de Catalunya i
Aragó
Tram. 250-001261/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19956)

APARTAT 1

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

«1. Continuar els acords establerts entre el Govern de
la Generalitat i el Govern d’Aragó per tal d’harmonit-
zar les actuacions en matèria de prevenció sanitària de
les malalties de l’oví i del boví.»

APARTAT 2

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

De tot el text de l’apartat.

Proposició no de llei sobre l’increment
de les subvencions per plaça destina-
des a les residències concertades per
a gent gran
Tram. 250-001272/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20171)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a adequar en els propers exercicis pressupostaris, les
aportacions per plaça en centres col·laboradors, desti-
nats a gent gran, amb l’objectiu de seguir adaptant els
preus a les necessitats assistencials de les persones
ateses, considerant la millora de la qualitat.»

Proposició no de llei sobre la millora
de la senyalització dels accessos a
l’Escola de Policia de Catalunya, a
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01274/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19951)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a estudiar les accions oportunes per a
la millora de la senyalització dels accessos a l’Escola de
Policia de Catalunya, a Mollet del Vallès, dins de les
carreteres de la seva competència.»

Proposició no de llei sobre el suport
als nuclis familiars monoparentals
Tram. 250-001279/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 19460)

APARTAT 3

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

«3. ... famílies monoparentals amb rendes baixes tot
adaptant-se...»

APARTAT 4

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«4. menors de 25 anys amb rendes baixes per tal que
puguin...»

3.10.25.
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APARTAT 5

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«5. ... famílies monoparentals amb rendes baixes.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 19967)

APARTAT 1

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

«1. Presentar, en el termini de quatre mesos, un estudi
sobre la situació i les necessitats, en matèria de serveis
socials, de les diferents modalitats de famílies
monoparentals.»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

«2. Impulsar una modalitat d’ajut mensual per als nu-
clis monoparentals amb rendes baixes, en el marc del
conveni de la Generalitat i el Ministeri de Treball, te-
nint una especial atenció als/les caps de família menors
de 25 anys.»

APARTAT 3

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Popular

«3. Establir un programa transversal amb el Departa-
ment de Treball per tal d’impulsar polítiques o progra-
mes específics d’inserció laboral per als/les caps de
família monoparental.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20182)

APARTAT 1

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

«1. Presentar en el termini d’1 any un estudi analític
sobre la situació i necessitats de les famílies
monoparentals a Catalunya.»

APARTAT 2

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

«2. Seguir prioritzant les famílies monoparentals en
l’atorgament de prestacions econòmiques de la RMI i
dels ajuts de suport a les famílies amb infants menors
de 3 anys.»

APARTAT 3

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

«3. Millorar l’accés dels progenitors de famílies
monoparentals als programes específics d’inserció la-
boral tenint en compte les seves necessitats.»

APARTAT 4

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

«4. Seguir prioritzant l’atorgament de la RMI per a les
mares solteres menors de 25 anys.»

APARTAT 5

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

De tot el text de l’apartat.

APARTAT 6

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De tot el text de l’apartat.

ADDICIÓ NOUS APARTATS

7
ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«7. D’acord a les conclusions del estudi esmentat, s’im-
pulsaran aquelles iniciatives que s’escaiguin.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la revisió i
substitució dels sistemes de seguretat
passiva del centre penitenciari de Qua-
tre Camins, de la Roca del Vallès
(Vallès Oriental)
Tram. 250-01289/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20170)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a finalitzar, en el termini de sis mesos, les actuacions
iniciades en el marc del Pla de Seguretat Perimetral del
Centre Penitenciari Quatre Camins, per tal de millorar
els sistemes de seguretat passiva.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un protocol relatiu a la detecció i el
tractament de la fibromiàlgia
Tram. 250-001296/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 19945)

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

«... amb la finalitat d’aconseguir diagnosticar totes les
malalties que, sota la denominació de «fibromialgia»,
estan afectant la població, així com d’aconseguir un
tractament més directe i acurat per part dels professi-
onals sanitaris.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19461)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar, mitjançant un grup de treball de reconegut

prestigi, una guia de pràctica clínica per al diagnòstic
i el tractament de la fibromiàlgia i a revisar els circuits
assistencials de tractament d’aquesta malaltia.»

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a prevenir els
accidents de muntanya
Tram. 250-01300/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 13.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19987)

APARTAT 1

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

«1. Incrementar els pronòstics meteorològics de les
zones de muntanya, especialment als Pirineus, orien-
tant-los a donar informació adequada de les especials
característiques d’aquestes zones.»

APARTAT 2

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

«2. Potenciar la utilització de la cartografia d’allaus
com a eina informativa bàsica per minimitzar els efec-
tes d’aquest fenomen.»

APARTAT 3

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

«3. Donar continuïtat a la política de construcció i
condicionament dels refugis de muntanya Catalunya
endegada per la Secretaria General de l’Esport.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures perquè l’Entitat Pú-
blica Empresarial Correus i Telègrafs
emeti segells dedicats a les nou deno-
minacions d’origen (DO) de vins i ca-
ves catalans
Tram. 250-01310/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.03.2001 al 20.03.2001).

Finiment del termini: 21.03.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2001.

Proposició no de llei sobre la situació
de la dona a les comarques de munta-
nya
Tram. 250-01313/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPEDH, del 14.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20833)

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

«1. Endegar un estudi sobre la situació de la dona en el
món rural que determini:

a. La situació ...»

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció del projecte ÒMNIA en l’àmbit rural
com a mesura per a combatre l’exclu-
sió social mitjançant l’accés a les tec-
nologies de la informació i la comuni-
cació (TIC)
Tram. 250-01328/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21017).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.03.2001 al 20.03.2001).

Finiment del termini: 21.03.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2001.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació del projecte i el calendari de
construcció de la nova seu dels jutjats
de Vilanova i la Geltrú (Garraf) en el
termini de tres mesos
Tram. 250-01354/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21017).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.03.2001 al 20.03.2001).

Finiment del termini: 21.03.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la nova seu dels jutjats de
Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-01360/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21017).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.03.2001 al 20.03.2001).

Finiment del termini: 21.03.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la nova seu dels jutjats de
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01361/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21017).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.03.2001 al 20.03.2001).

Finiment del termini: 21.03.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la nova seu dels jutjats de
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01362/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21017).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.03.2001 al 20.03.2001).

Finiment del termini: 21.03.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2001.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació del Pla d’actuacions de protecció
a les famílies amb la inclusió dels be-
neficis fiscals a aplicar els propers
anys, especialment pel que fa al primer
fill de cada família
Tram. 250-01363/06

Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21017).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.03.2001 al 20.03.2001).

Finiment del termini: 21.03.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 19.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’adopció
de criteris per a facilitar l’accés de la
gent gran i les persones discapa-
citades al contingut de la pàgina web
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-01364/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la regulació
de la mediació en la compravenda i el
lloguer de finques urbanes dins el dret
civil català
Tram. 250-01365/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la defensa
del soterrament de la línia 1 del metro
de Barcelona entre les estacions de
Santa Eulàlia i Plaça de Sants en el
marc del Pla director d’infraestructu-
res (PDI) per al període 2001-2010 i
dins el Programa de Modernització i
Millora
Tram. 250-01366/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons necessàries davant les diferents
administracions per a autoritzar l’ús
terapèutic del cànem indi
Tram. 250-01367/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’una moratòria en l’extracció
d’àrids a l’antic meandre del riu Fluvià,
al pas per Torroella de Fluvià (Alt Em-
pordà), per a evitar la salinització i la
degradació de l’aqüífer situat al delta
d’aquest riu
Tram. 250-01368/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’un procés de diàleg amb els sindi-
cats presents a la Mesa General de la
Funció Pública de Catalunya sobre la
compensació dels efectes de la conge-
lació de les retribucions del personal
de la Generalitat l’any 1997
Tram. 250-01369/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels jutjats de Mollet del Vallès (Vallès
Oriental)
Tram. 250-01370/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’increment
de la subtitulació en la programació de
Televisió de Catalunya, SA per a facili-
tar l’accés del dret a la informació de
les persones amb disminucions auditi-
ves
Tram. 250-01371/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control Parlamenta-
ri de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’inversions per a la promou-
re, restaurar i millorar les infraestruc-
tures del conjunt romànic de la Vall de
Boí (Alta Ribagorça) i el conjunt arque-
ològic de Tarraco
Tram. 250-01372/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la promul-
gació d’una ordre de millora dels ajuts
actuals per a l’ús de mètodes d’alimen-
tació, de tractament i de comercialitza-
ció de la carn anomenada ecològica
Tram. 250-01373/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de prioritzar dins el Pla de Desen-
volupament Rural (PDR) les sol·licituds
provinents de comarques en regres-
sió, especialment pel que fa a les defi-
nides en la Llei 2/1983, del 9 de març,
d’alta muntanya
Tram. 250-01374/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un pla d’inversions i de finan-
çament de les universitats de Catalu-
nya en el termini de sis mesos
Tram. 250-01375/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Projecte de Llei de Pressupostos
per al 2002 d’una partida mínima de
cinc mil milions de pessetes per a la
millora i el manteniment de la xarxa de
carreteres locals de les terres de l’Ebre
Tram. 250-01376/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un estudi relatiu al virus de la
tristesa dels cítrics i la l’equiparació
dels ajuts rebuts a Catalunya amb els
d’altres comunitats autònomes
Tram. 250-01377/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre de dia per a gent
gran en un període de sis mesos i l’ela-
boració d’un estudi relatiu a les neces-
sitats d’equipaments per a la tercera
edat a Santa Perpètua de Mogoda
(Vallès Occidental)
Tram. 250-01378/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la col·-
laboració amb el projecte «Xarxa de
Centres Internet» mitjançant la promo-
ció de l’ús de les aules informàtiques
del Projecte Argo en horari no escolar
Tram. 250-01379/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’impuls de
les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) en l’àmbit educatiu
no universitari
Tram. 250-01380/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’institut d’ensenyament se-
cundari Sant Pere i Sant Pau, a Tar-
ragona dins l’exercici 2002
Tram. 250-01381/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre l’adequada
celebració del centenari de la mort de
Jacint Verdaguer
Tram. 250-01382/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a facilitar la im-
plantació de l’euro, especialment pel
que fa a les campanyes informatives
destinades a les petites i mitjanes em-
preses (pime)
Tram. 250-01383/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a difondre i faci-
litar el coneixement del contingut de
l’Estatut del Contribuent, especialment
pel que fa a les relacions entre els ciu-
tadans de Catalunya i l’administració
tributària de la Generalitat
Tram. 250-01384/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’actuació per a afavorir i fo-
mentar la implantació dels punts de
trobada familiar a Catalunya i la dota-
ció del finançament corresponent
Tram. 250-01385/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’actuació per a eradicar els
centres residencials per a gent gran
considerats il·legals i l’establiment de
mesures per a difondre els drets i les
obligacions imposats als establiments
socials per la legislació
Tram. 250-01386/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’any euro-
peu de les llengües i el reconeixement
de la oficialitat del català a la Unió Eu-
ropea
Tram. 250-01387/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons per a mantenir i potenciar l’institut
d’ensenyament secundari Antoni Rovi-
ra i Virgili, de Tarragona
Tram. 250-01388/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre el finança-
ment del cost de la construcció del
casal de gent gran i centre de dia de
Tiana amb relació al compromís de
donar una subvenció pel director ge-
neral de l’Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials (ICASS)
Tram. 250-01389/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre diverses
actuacions per al desenvolupament i
la presentació del sistema ecològic de
les terres de l’Ebre
Tram. 250-01390/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures perquè l’institut d’ense-
nyament secundari Campclar, de
Tarragona pugui impartir cicles forma-
tius de grau mitjà i superior
Tram. 250-01391/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre les mesu-
res a adoptar per a potenciar la xarxa
ferroviària a les comarques de l’interi-
or de Catalunya
Tram. 250-01392/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’aprovació
immediata del cobriment de la Gran
Via al pas per l’accés de l’autopista A-
19 entre la plaça de les Glòries, de Bar-
celona i el carrer Extremadura, de Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-01393/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la presen-
tació de la memòria econòmica de jus-
tificació de l’import del preu públic exi-
git pel servei social dels centres resi-
dencials per a gent gran, d’acord amb
el Decret 394/1996, de 12 de desembre,
pel qual s’estableix el règim de contra-
prestacions dels usuaris en la presta-
ció de serveis socials
Tram. 250-01394/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la refosa de
les diferents normes reglamentàries
de regulació del procediment d’accés
als serveis socials i als programes
d’atenció de la gent gran, gestionats
per l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials (ICASS)
Tram. 250-01395/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la destina-
ció dels ingressos derivats de la impo-
sició de les sancions regulades pel
Decret 17/1994, de 16 de novembre, de
refosa de dues lleis relatives a l’assis-
tència i els serveis socials, a la millora
de la qualitat i la cobertura de la xarxa
bàsica de serveis socials de responsa-
bilitat pública
Tram. 250-01396/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
del transport sanitari a Breda (Selva) i
la comarca del Vallès Oriental, especi-
alment a Sant Celoni, Santa Maria de
Palautordera, Sant Esteve de Pa-
lautordera, Gualba, Vallgorguina,
Campins, Mosqueroles, de Fogars de
Montclús, situats al Baix Montseny,
Llinars del Vallès, Cardedeu i Mollet
del Vallès
Tram. 250-01397/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la segure-
tat i la contaminació acústica a l’entorn
dels aeroports catalans
Tram. 250-01398/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
i la presentació del Llibre blanc de
l’energia elèctrica davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
Tram. 250-01400/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’institut d’ensenyament se-
cundari Antoni Rovira i Virgili, de Tar-
ragona
Tram. 250-01401/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’actuació
de mesures per a fer que l’empresa
Barcelona Regional, Agència Metropo-
litana de Desenvolupament Urbanístic
i d’Infraestructures, SA assumeixi les
directrius i les recomanacions de l’In-
forme de fiscalització 3/2000-A de la
Sindicatura de Comptes corresponent
a l’exercici 1998
Tram. 250-01402/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la subs-
cripció d’un conveni amb l’Ajuntament
de Sant Quintí de Mediona (Alt Pene-
dès) per a construir una nova llar de
pensionistes i jubilats
Tram. 250-01403/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la regulació
normativa de l’enjardinament i el man-
teniment de les rotondes existents a
les carreteres de Catalunya
Tram. 250-01404/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
urgent del projecte de construcció del
centre d’atenció primària Terrassa Est
(Vallès Occidental) i l’execució de les
obres de construcció durant el 2002
Tram. 250-01405/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons a fer davant el Govern de l’Estat
perquè adopti mesures per a compen-
sar els municipis de la reducció d’in-
gressos causada per la supressió de
l’impost d’activitats econòmiques
(IAE)
Tram. 250-01407/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre d’atenció primària
a Alcanar (Montsià)
Tram. 250-01408/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del parc d’oci i recreatiu «Llac
Tropical» i una gran superfície comer-
cial a la zona Ca n’Aimeric, de Cas-
telldefels (Baix Llobregat)
Tram. 250-01409/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a garantir la presenta-
ció d’un projecte de dipòsit controlat
de residus municipals per l’Entitat
Metropolitana del Medi Ambient i el
tancament de l’abocador de la Vall
d’en Joan (Garraf)
Tram. 250-01410/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
de delegacions del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya als països
d’origen de la immigració
Tram. 250-01411/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre l’actuació
de gestions davant l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) per a cre-
ar un títol de transport específic per a
joves amb una tarifa reduïda
Tram. 250-01412/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a la implantació del
projecte EuroVelo
Tram. 250-01414/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la prohibi-
ció de l’ús de substàncies d’efecte
hormonal inhibidores de la tiroide i de
substàncies agonistes en la cria de la
ramaderia
Tram. 250-01415/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’oferta pú-
blica d’ensenyament musical superior
Tram. 250-01416/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la signatu-
ra de convenis amb els col·legis pro-
fessionals per a participar econòmica-
ment en les despeses generades per
l’organització de serveis de mediació
familiar
Tram. 250-01417/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de reconversió del port de
Vallcarca, de Sitges (Garraf) i de la
zona circumdant
Tram. 250-01418/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’ampliar l’oferta de places esco-
lars públiques de Sant Sadurní d’Anoia
(Alt Penedès) amb relació a la satura-
ció del centre d’ensenyament infantil i
primari Mossèn Jacint Verdaguer
Tram. 250-01419/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla estratègic de la zona agrícola
i forestal del Brugàs, situada entre els
municipis de Mediona (Alt Penedès) i
Cabrera d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-01420/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de nova delimitació de la
zona del PEIN de La Conreria - Sant
Mateu - Sèllecs (Vallès Oriental) per a
incorporar el sòl no urbanitzable de
Sant Fost de Campsentelles (Vallès
Oriental)
Tram. 250-01421/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un pont al riu Anoia entre
Igualada i Santa Margarida de Montbui
(Anoia)
Tram. 250-01422/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la Ronda Sud, d’Igualada a
la conca d’Òdena (Anoia)
Tram. 250-01423/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un projecte d’usos de l’Aeròdrom
General Vives, d’Òdena (Anoia)
Tram. 250-01424/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la inclusió
del topònim «Cabrera d’Igualada» en
la senyalització de la carretera comar-
cal C-15
Tram. 250-01425/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
de la Delegació del Govern de la Gene-
ralitat a la Catalunya Central
Tram. 250-01426/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
de la Delegació del Govern de la Gene-
ralitat al Pirineu
Tram. 250-01427/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’actuació
de gestions amb l’administració local
per a posar en marxa el projecte d’en-
llumenat del castell de Vilademàger,
situat a la Llacuna (Anoia)
Tram. 250-01428/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
del projecte de millora i construcció
urgent del nou traçat de la carretera C-
1410-A al pas pel barri de la Coromina,
de Cardona (Bages)
Tram. 250-01429/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la dotació
d’una unitat de cures intensives mòbil
a l’Hospital Comarcal del Pallars, de
Tremp (Pallars Jussà) per a poder as-
sistir els malalts crítics en situació de
trasllat a un altre centre hospitalari
Tram. 250-01430/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la circum-
scripció a l’àmbit provincial de les fe-
deracions de confraries de pescadors
com a unitats de gestió pesquera pel
que concerneix al Pla de paralització
temporal de la flota d’encerclament
Tram. 250-01431/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’accés a
les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) dels formadors de
les xarxes de centres de formació ocu-
pacional i continuada
Tram. 250-01432/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a tutelar tots els
menors desemparats a Catalunya
Tram. 250-01433/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’impuls de
la dansa a Catalunya
Tram. 250-01434/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’adequació
del recinte arqueològic d’Empúries
(Alt Empordà)
Tram. 250-01435/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció de l’impost internacional «Taxa
Tobin», pel qual es graven les transac-
cions especulatives en els mercats de
divises i es destina a reduir les desi-
gualtats socials, al foment de l’educa-
ció i a la salut pública en els països
més pobres
Tram. 250-01436/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la creació
de pisos pont de curta estada desti-
nats a acollir les dones maltractades i
llurs fills
Tram. 250-01437/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’institut d’ensenyament se-
cundari Sant Pere i Sant Pau, de
Tarragona amb quatre línies d’ESO i
tres de batxillerat dins l’exercici pres-
supostari 2002
Tram. 250-01438/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre el nou mo-
del de finançament de les residències
per a gent gran
Tram. 250-01439/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la informa-
ció a facilitar als familiars de les perso-
nes desaparegudes l’establiment re-
glamentari del llibre d’estades en els
serveis d’atenció social
Tram. 250-01440/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla del transport adaptat pel que
respecta al transport públic regular, a
l’interurbà i a l’específic porta a porta
Tram. 250-01441/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la regularit-
zació de la situació de les famílies que
viuen en pisos de protecció oficial de
promoció pública a Badia del Vallès
(Vallès Occidental)
Tram. 250-01442/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un accés per a vianants a l’estació
dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya de Santa Coloma de
Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-01443/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre el recobri-
ment del tram del torrent del Lluc com-
près entre la variant de la carretera C-
246 i la riera de la Bisbal, al Vendrell
(Baix Penedès)
Tram. 250-01444/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre l’endega-
ment de la riera de la Bisbal al pas pel
barri de Sant Salvador, del Vendrell
(Baix Penedès)
Tram. 250-01445/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la participa-
ció en el finançament de l’execució del
projecte de centre de natura «El Bos-
quet del Mil·lenni»
Tram. 250-01446/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’endega-
ment i el tractament de la riera de Rubí
al pas per Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-01447/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació de l’entorn del conjunt monu-
mental medieval i la urbanització adja-
cent de la Roca, de Sant Martí Sarroca
(Alt Penedès)
Tram. 250-01448/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.
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Proposició no de llei sobre la posada
en marxa de noves iniciatives per a
facilitar l’adaptació de les noves per-
sones emprenedores de Catalunya a
les demandes i les exigències de la
societat de la informació
Tram. 250-01449/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres pendents d’enllumenat
públic, clavegueram i pavimentació a
la urbanització Can Valls, de Caldes de
Montbui (Vallès Oriental)
Tram. 250-01450/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre l’increment
de la presència de la llengua aranesa a
la Val d’Aran per mitjà de TV3, Catalu-
nya Ràdio i les emissores comercials
Tram. 250-01451/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.03.2001 al 03.04.2001).

Finiment del termini: 04.04.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

Proposició no de llei sobre la lliure afi-
liació dels agents de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra als
sindicats interprofessionals
Tram. 250-01452/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V), Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 20814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Els grups sotasignats, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament, presenten la següent Proposició no de Llei.
Document / proposta: Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Ge-
neralitat-Mossos d’Esquadra, així com la Llei 17/1985,
de 23 de juliol, de la Funció Pública de l’Administra-
ció de la Generalitat, van optar per aplicar al cos de
Mossos d’Esquadra la regulació establerta per la Llei
Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Cossos i Forces de
Seguretat de l’Estat, que impedeix l’afiliació dels
agents policials a sindicats interprofessionals.

Aquesta remissió a la regulació estatal és, doncs, ante-
rior als acords de substitució d’octubre del 1994, que
han suposat una expansió i un creixement del cos de
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policia de la Generalitat molts substancials, i que abo-
quen al cos de Mossos d’Esquadra a un creixement
exponencial durant els propers anys fins a completar el
desplegament territorial.

L’experiència obtinguda durant aquests anys i les noves
característiques d’un cos policial que ara ja és integral
i ordinari a Catalunya aconsellen a aquesta Cambra
revisar l’opció reguladora del dret a la lliure afiliació
sindical dels membres del cos de Mossos d’Esquadra
establert en la Llei reguladora d’aquest cos policial
aprovada el 1994.

El Govern català va manifestar en aquesta Cambra que
ambdues opcions (la lliure afiliació a sindicats inter-
professionals com la limitació a l’afiliació d’organitza-
cions sindicals integrades exclusivament per membres
del mateix cos) eren legalment possibles i que oferien
valors positius; i que, per tant, s’estudiaria la possibili-
tat de proposar a la Cambra catalana la modificació del
marc legal català per a possibilitar que els agents del
cos de Mossos d’ Esquadra poguessin optar lliurement
per a afiliar-se a una organització sindical específica o
de professió, o bé per fer-ho a qualsevol altra sindicat
interprofessional.

Considerant que, en les condicions actuals, la lliure
elecció d’afiliació sindical dels agents del cos de la
Policia de la Generalitat en iguals condicions als de la
resta de treballadors i treballadores de la Generalitat
constitueix una garantia davant la negociació col·lectiva
i la resolució d’ eventuals conflictes en el marc de les
relacions laborals, i que, per contra, l’ actual limitació
del dret d’afiliació a sindicats integrats exclusivament
per membres del cos dificulta la relació entre l’adminis-
tració i una part dels seus funcionaris molt nombrosa,
els grups sotasignants presenten la següent :

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar a aquesta Cambra, abans de la fi de
l’any 2001, la iniciativa legislativa que haurà de perme-
tre la modificació del marc legal actual establert als
articles 49 i 50 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, i la Dis-
posició Addicional vint-i-dosena de la Llei 17/1985, de
23 de juliol, de la Funció Pública de l’Administració de
la Generalitat en la redacció resultant de la modificació
estipulada en la Llei 9/1994, de 29 de juny, de reforma
de la legislació relativa a la funció pública de la Gene-
ralitat de Catalunya, per tal que la nova regulació garan-
teixi el dret dels membres del cos de Mossos d’Esqua-
dra a la lliure afiliació a sindicats interprofessionals, en
les mateixes condicions establertes pels funcionaris de
la Generalitat de Catalunya.

Aquesta nova regulació no suposa un impediment per
a la continuïtat i la creació, si s’escau, de sindicats es-
pecífics o de professió del cos de Mossos d’Esquadra,
que continuaran essent de lliure afiliació, juntament
amb els sindicats interprofessionals.»

Palau del Parlament, 9 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla, G. P. CiU; Joan Boada i
Masoliver, G. P. d’IC-V; Josep Bargalló Valls, Joan

Ridao i Martín, G. P. d’ERC; Joaquim Nadal i Farreras,
G. P. Socialistes-CpC

Proposició no de llei sobre el jaciment
paleontològic dels Casots, de Subirats
(Alt Penedès)
Tram. 250-01453/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 20837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, i M. Dolors
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El jaciment paleontològic Els Casots –amb una altitud
de 270 metres– es troba situat dins del terme municipal
de Subirats, en un entorn privilegiat proper a Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), concretament al peu
del Pujol d’en Figueres, en una zona que forma part
dels contrafots del massís del Garraf.

Es tracta d’un antic llac format sobre un basament cal-
cari del miocè inferior, d’uns 500x100 metres de super-
fície, amb una antiguitat aproximada de disset milions
d’anys, i on s’hi ha trobat esquelets sencers de tots els
vertebrats que hi varen habitar, fet que el converteix en
un dels jaciments més importants a tota Europa pel que
fa a aquest període geològic.

L’accés directe al jaciment es produeix a través de la
BP-2427 –que enllaça Sant Sadurní d’Anoia amb Sant
Pau d’Ordal–, a través d’un camí asfaltat recentment
que porta al nucli dels Casots i al Castell de Subirats, o
bé a través d’un camí particular de terra que travessa
horts i vinyes.

Actualment, el jaciment, situat en un extrem de la fin-
ca de Can Figueres, no és visitable de manera lliure si
no és amb el permís dels propietaris i el seu estat no
permet una lectura entenedora per al visitant.

Tenint en compte que aquest llac sedimentari fossilit-
zat podria possibilitar la recuperació, l’estudi i la difu-
sió de coneixements sobre el miocè inferior, així com
la divulgació del mètode d’estudi i de les tècniques que
ens apropen a una extraordinària fauna de vertebrats i
restes vegetals de la selva tropical (equatoriano-africa-
na) que recobria la zona ara fa uns disset milions
d’anys, i que Els Casots pot oferir una excavació oberta
gairebé inesgotable, el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
3.10.25.
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1. Elaborar un estudi de viabilitat d’excavació del jaci-
ment d’Els Casots, al terme municipal de Subirats (Alt
Penedès), en el termini més breu possible.

2. Una vegada conegudes les conclusions de l’esmen-
tat estudi, endegar les accions necessàries per elaborar
el projecte tècnic executiu d’excavació, recuperació,
conservació i accés al patrimoni paleontològic del jaci-
ment d’Els Casots, al municipi de Subirats.

3. Establir un conveni de col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Subirats i l’Institut Paleontològic Miquel
Crusafont per tal de promoure la gestió museística,
cultural i científica del jaciment d’Els Casots.

4. Obrir una partida pressupostària inclosa en el con-
cepte «subvencions arqueològiques» dins dels propers
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2001, per tal de dur a terme de manera global el progra-
ma de recerca del paleontològic a Els Casots, al terme
municipal de Subirats (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 13 de març de 2001

Daniel Sirera i Bellés M. Dolors Montserrat i Culleré

Proposició no de llei sobre la creació
de la Delegació Territorial del Govern a
l’alt Pirineu
Tram. 250-01454/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 20870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Joan Ridao i Martín,
Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bargalló Valls, Por-
taveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Document / proposta: Proposició
no de llei sobre la creació d’una Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D’acord amb l’article 18 de la Llei 13/1989 d’Organit-
zació, procediment i règim jurídic de l’administració de
la Generalitat de Catalunya, l’administració territorial
de la Generalitat s’estructura a través de delegacions
territorials del Govern, d’acord amb la delimitació que
s’estableixi legalment.

D’acord amb l’objectiu de la citada llei, que és el de
millorar el màxim la prestació de serveis al ciutadà a
través d’una administració àgil i eficaç, atenent els prin-
cipis d’eficàcia, descentralització i desconcentració que
informa l’actuació de l’Administració de la Generalitat.

L’Alt Pirineu és una realitat aglutinadora d’un conjunt
de comarques que han patit tradicionalment situacions
molt complicades pel que fa al seu desenvolupament.
Ha estat justament en aquestes comarques nord-occi-
dentals del nostre país on s’han donat situacions molt
clares de subdesenvolupament, de regressió demogrà-

fica, d’envelliment de la població, d’índex de solteria,
d’abandonament psicològic i físic, i també de manca de
perspectives individuals i col·lectives.

Encara avui a l’Alt Pirineu, tot i els avenços evidents
dels darrers anys, un de cada cinc pobles és abandonat,
molts nuclis de població pateixen importants dèficits en
serveis bàsics com són electrificació, xarxa de saneja-
ment, o bé carretera asfaltada. És cert que a l’Alt
pirineu només hi viu l’1% de la població de tot Catalu-
nya, però el cert és que aquest 1% ha de gestionar ni
més ni menys que el 20% del territori del Principat de
Catalunya.

L’Alt Pirineu és una àrea socioeconòmica homogènia
i amb una problemàtica específica. Per tant, pensem
que a tot un seguit de necessitats sanitàries, de turisme
de muntanya, d’agricultura i ramaderia de muntanya,
de comunicacions, d’ensenyament, de millora de l’hà-
bitat rural, etc., cal respondre-hi decididament amb tot
un seguit de polítiques sectorials també diferenciades
de les que es practiquen a la resta del país, i pensades
per aquestes zones de muntanya. La creació d’una De-
legació Territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt
Pirineu, del qual hauran de dependre les corresponents
delegacions territorials de Sanitat, Ensenyament, Car-
reteres, etc., és una aposta decidida per tal de realitzar
aquestes polítiques diferenciades i específiques i di-
mensionades a la realitat.

És per tot això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear la Delegació Territorial del Govern de
la Generalitat a les comarques de l’Alt Pirineu (Aran,
Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell
i Cerdanya) en un termini de tres mesos».

Palau del Parlament, 13 de març de 2001

Jordi Ausàs i Coll, Joan Ridao i Martín, Jaume Oliveras
i Maristany, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la remode-
lació de la Gran Via en el tram com-
près entre la plaça de les Glòries, de
Barcelona i el carrer Extremadura, de
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-01455/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 20871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document / proposta: Proposició no de llei.
3.10.25.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La ciutadania veïna del tram de la Gran Via comprés
entre la plaça de les Glòries i el carrer Extremadura
pateixen des de fa anys greus problemes de pol·lució
acústica i atmosfèrica, la manca de connectivitat mar -
muntanya, i el dèficit d’espais lliures i urbanització.
Problemes que també tenen efectes en el rol que aques-
ta infraestructura desenvolupa com a punt d’entrada i
sortida de la ciutat i de connexió amb la xarxa viària de
la resta del territori.

Les administracions de la Generalitat de Catalunya i de
l’Ajuntament de Barcelona han reconegut i identificat
aquesta problemàtica, i a tal efecte, han previst actua-
cions per posar-hi fi. D’una banda, l’Ajuntament de
Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal d’Urbanis-
me, ha previst destinar al seu pressupost per l’any 2001
un partida de 2000 milions per l’estudi, reordenació i
urbanització dels laterals de la Gran Via. De la matei-
xa manera, la Generalitat de Catalunya es va compro-
metre a finançar part d’aquesta obra, compromís
reafermat amb el Conveni signat entre la Direcció Ge-
neral de Carreteres de la Generalitat i l’Institut Muni-
cipal d’Urbanisme el passat 25 de gener, per tal de
remodelar la Gran Via en aquest tram.

Els principals eixos d’aquesta remodelació impliquen:

– la redefinició del tram viari, allunyant fins 28 metres
els actuals carrils laterals de les façanes dels edificis,
mitjançant la construcció d’uns nous vials superiors
laterals que substitueixen els actuals

– un nou espai enjardinat entre els carrers Llacuna i
Extremadura, que es recolza en el nou espai sorgit de
l’ampliació de les voreres i que esdevé una de les zones
verdes més importants de la ciutat. Es mantenen els tres
carrils de circulació al tronc central, i els laterals, però
es complementa amb un sistema de proteccions acús-
tiques esculturals i nova pavimentació del tram viari
amb asfalt antisoroll per donar més cobertura a la pol·-
lució acústica

– la millora de la connectivitat dels carrers transversals
que actualment no en tenen, mitjançant passarel·les de
vianants per sobre el tronc central, i un nou pont per la
circulació de vianants i vehicles en la prolongació del
carrer Espronceda

Per dur-ho a terme, és fonamental que es mantinguin
els compromisos adquirits per les administracions local
i autonòmica pel present any, donada la importància de
l’obra per poder resoldre la problemàtica que actual-
ment pateix aquesta zona i el seu veïnat.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Complir el conveni de col·laboració signat el passat
25 de gener d’enguany amb l’Ajuntament de Barcelo-
na per dur a terme les obres de remodelació de la Gran
Via en el tram comprès entre la plaça de les Glòries i el
carrer d’Extremadura.

2. A tal efecte, per l’any 2001, destinar una inversió
similar a la realitzada per l’Institut Municipal d’Urba-
nisme de l’Ajuntament per l’estudi, ordenació i urbanit-
zació dels laterals de la Gran Via».

Palau del Parlament, 8 de març de 2001

Carles Bonet i Revés Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la segure-
tat marítima i la prevenció de la conta-
minació al Mediterrani
Tram. 250-01456/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, fent ús d’allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta per la seva tramitació, la
següent Proposició no de llei.

Document / proposta: Proposició no de Llei sobre Se-
guretat Marítima.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La constatació dels elevats costos no solament econò-
mics i socials sinó també ambientals causats pels abo-
caments, tant deliverats com accidentals al mar han
determinat que tant des de diverses instàncies interna-
cionals com comunitàries s’endeguin mesures per tal
d’aconseguir un major grau de seguretat en la navega-
ció marítima i per prevenir la contaminació. En aquest
sentit, la preocupació de la Unió Europea s’ha fet pa-
lesa amb les darreres iniciatives de la Comissió per les
quals es proposen l’adopció d’una Directiva adreçada
a incrementar el control sobre el trànsit marítim i d’una
altra per a la creació d’una Agència de Seguretat marí-
tima.

El mar Mediterrani és un ecosistema especialment sen-
sible als problemes de contaminació com a conseqüèn-
cia de les seves especials característiques tant geogrà-
fiques com hidrològiques. Geogràficament, el Mediter-
rani és un espai marí gairebé tancat, mentre que
hidrològicament és una conca de concentració per les
pèrdues d’aigua que experimenta, atès que l’evaporació
és superior a les aportacions procedents de les pluges i
dels cursos fluvials. Si a l’anterior, s’afegeix que té un
procés lent de renovació de la seva massa d’aigua, re-
sulta que la seva capacitat depurativa és inferior a la
d’altres ecosistemes marins.

Catalunya, com a país riberenc, no pot romandre aliè a
les actuacions dutes a terme especialment en el marc
del Pla d’Acció del Mediterrani. Per aquest motiu es
considera necessari que s’elabori una estratègia catala-
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na sobre la seguretat marítima i la prevenció de la con-
taminació en el Mediterrani, tant si es tracta d’una con-
taminació que té el seu origen en el medi marí com si
té un origen terrestre.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que ela-
bori una estratègia de seguretat marítima i de prevenció
de la contaminació en el mar Mediterrani que contem-
pli:

– La definició del seu àmbit d’aplicació: límits de la
costa catalana, amb la indicació de les zones sensibles,
vulnerables o d’especial protecció existents i que es
puguin veure afectades per un episodi de contaminació
marina que afecti al litoral català.

– La coordinació amb els plans aprovats a l’empara del
previst a la legislació de protecció civil (a tall d’exem-
ple plans interiors o d’autoprotecció que s’hagin
d’adoptar en atenció a l’activitat desenvolupada).

– La previsió de les contingències que es poden produir
a causa d’activitats o accidents que requereixin actua-
cions de salvament marítim o de lluita contra la conta-
minació.

– Els mecanismes per participar i col·laborar en la in-
vestigació de sinistres o accidents marítims que afectin
al litoral català.

– L’establiment de sistemes d’informació en cas de
contingències. -L’estudi de les substàncies contami-
nants i l’avaluació dels seus efectes en el medi.

– Els mitjans personals i materials per a fer front a la
situació, en funció de la gravetat de l’episodi de conta-
minació i per evacuar persones en casos de salvament
marítim.

– Les instal·lacions necessàries per l’emmagatzematge
i tractament del residus i substàncies abocades.

– La previsió de ports de refugi.

– Mesures de recuperació de l’entorn afectat.

– El procediment d’actuació en cas d’emergència.

– Les mesures de formació per a disposar de personal
especialitzat en el desenvolupament de les tasques de
salvament marítim i de lluita contra la contaminació.

– La previsió de campanyes d’informació a la societat
civil.

– La promoció o adopció, quan s’escaigui, de mesures
legislatives que reforcin la prevenció de la contamina-
ció tant d’origen terrestre com la produïda des de vai-
xells o plataformes fixes; de control i seguretat i de res-
ponsabilitat, inclosos els instruments indemnitzatoris.»

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla Josep Rull i Andreu
Portaveu

Proposició no de llei sobre les centrals
nuclears d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-01457/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 20920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Xavier Vendrell
i Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document / proposta: Proposició no de llei sobre les
centrals nuclears d’Ascó.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Dimarts 13 de març del 2001, el Consejo de Seguridad
Nuclear ha detectat microfisures en les parts on pene-
tren les barres de control en la tapa del got de la unitat
2 de la central nuclear d’Ascó, en el decurs dels treballs
de recàrrega de combustible. Ja els anys 1993 i 1994,
els reactors de les centrals nuclears de Garoña (BWR)
i Zorita (PWR), subministrats respectivament per les
empreses General Electrics co. i Westinghouse, que
alhora han subministrat reactors a totes les centrals
nuclears de l’estat espanyol a excepció de Trillo, van
patir la mateixa patologia. En aquest cas però, es trac-
tava de dues centrals nuclears que ja porten més de 24
anys en funcionament, tot i què la tècnica d’obtenció
d’energia nuclear amb reactors d’aigua a pressió té com
a principals problemàtiques arreu del món les relacio-
nades amb els generadors de vapor i l’aparició de mi-
crofisures a les tapes del reactor.

Bàsicament, la raó d’aquestes problemàtiques estructu-
rals, estan lligades a les condicions de pressió i tempe-
ratura a l’interior del vas que conté el nucli del reactor
i la pròpia reacció nuclear, provoquen el deteriorament
del material amb el qual s’ha construït el mateix. En el
fet que a la central nuclear d’Ascó I hagin aparegut les
fissures amb només 15 anys han pogut contribuir dife-
rents factors. La potència instal·lada dels dos grups va
ampliar-se l’any 1997. Tanmateix aquests grups han
estat treballant amb factors de càrrega superiors al 80%,
i el mateix any passat es va obrir un expedient contra
l’empresa per part del Consejo de Seguridad Nuclear
pel canvi de combustible a urani amb un enriquiment
superior al 4,3%, que alhora havia donat lloc a modifi-
cacions en l’autorització per emmagatzemar el combus-
tible en les piscines.

A Catalunya tenim en l’actualitat en funcionament tres
centrals nuclears, Ascó I i II, i Vandellòs II, totes amb
reactors PWR subministrats per la mateixa empresa
Westinghouse. Als dos grups d’Ascó, els hi caduca el
Permís d’Explotació Provisional el proper mes d’octu-
bre. La central nuclear Vandellòs II el va renovar re-
centment. Aquests tres grups subministren més del 70%
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de la demanda elèctrica de Catalunya, i tots tres es tro-
ben a les comarques del sud de Catalunya.

Atès que la resta de centrals nuclears en funcionament
a Catalunya poden ser susceptibles de patir la mateixa
patologia estructural que s’ha detectat a Ascó II, dona-
da la seva tecnologia i tenir la mateixa empresa com a
subministradora

Atès que s’han detectat diferents problemàtiques en els
dos grups nuclears d’Ascó, relacionades amb la seva
tecnologia però també amb l’increment de potència
experimentat.

Atès que tot i els més de 24 anys de funcionament de
les Centrals Nuclears a l’Estat Espanyol, encara no
s’han completat les infraestructures viàries ni els requi-
sits bàsics que permetin dur a terme amb garanties su-
ficients l’execució dels Plans d’Emergència Nuclears.

És per tots aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1r.- Dur a terme les gestions necessàries davant del
govern de l’estat per tal de paralitzar de forma imme-
diata totes les centrals nuclears amb reactors PWR sub-
ministrats per l’empresa Westinghouse, fins que no
s’hagi avaluat la importància per a la seguretat de les
persones i les possibilitats d’aparició de fissures en les
tapes dels reactors de les unitats on encara no han apa-
regut.

2n.- Nomenar una comissió de persones expertes en la
matèria independents de les empreses explotadores i de
l’administració per diagnosticar el problema i avaluar
la seva magnitud

3r.- Vetllar perquè els costos econòmics de la reparació
de les patologies estructurals que apareixen a les cen-
trals nuclears Ascó I, Ascó II i Vandellòs II vagin a càr-
rec de l’empresa explotadora de les mateixes i per tant
no  tinguin cap mena de repercussió econòmica per a la
ciutadania del nostre país en les factures pel consum
d’electricitat.

4t.- Reclamar del Govern de l’Estat l’execució imme-
diata de totes les mancances en matèria de seguretat
nuclear a l’entorn de les centrals nuclears

5è.- Elaborar el Pla Energètic Català que contempli el
tancament progressiu de les Centrals Nuclears i la seva
substitució per energies netes i renovables així com
l’aplicació de polítiques d’eficiència i estalvi energè-
tic.»

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

Ernest Benach i Pascual, Xavier Vendrell i Segura,
Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Mapa eòlic de Catalunya
Tram. 250-01458/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 20986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El rebuig per part del Parlament de Catalunya del Mapa
Eòlic presentat pel Govern de la Generalitat de Catalu-
nya en la sessió del 8 de març passat, podria generar, en
paraules del mateix Conseller de Medi Ambient, la
implantació de parcs Eòlics que compleixin simple-
ment amb les llicències municipals i amb la normativa
d’instal·lació pertinent, al marge de qualsevol planifica-
ció i control general. Seguint amb les paraules del Con-
seller, la no aprovació del mapa eòlic provocarà proble-
mes ambientals i territorials que s’haguessin impedit
amb l’aprovació de la proposta governamental.

Per evitar aquests problemes i per facilitar la prepara-
ció i posterior presentació al Parlament d’una nova pro-
posta de Mapa Eòlic, sense els conflictes que pugui
provocar la manca d’un instrument general de planifi-
cació, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Presentar, en el termini màxim de dos mesos, un nou
Mapa Eòlic.

2. Aprovar, a través dels Departaments corresponents i
mitjançant un decret, una moratòria per a les correspo-
nents instal·lacions de Parcs Eòlics fins a l’aprovació del
definitiu Mapa Eòlic, moratòria en què estiguin inclo-
sos aquells projectes que actualment estan en tràmit
d’autorització.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Projecte 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 orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi
Penal i la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 269-00003/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20983).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2001 al 24.03.2001).

Finiment del termini: 26.03.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la Llei d’estabilitat pressupostària
Tram. 300-00425/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 20838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 128 i següents del Reglament de
la Cambra, formula la Interpel·lació següent.

– Quin és el capteniment del govern en relació amb
l’anomenada Llei d’estabilitat pressupostària?

Palau del Parlament, 13 de març de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de concerts educatius
Tram. 300-00427/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes -  Ciutadans pel Canvi
Reg. 21253 / Admissió a tràmit i tramitació pel
procediment d’urgència: Presidència del Parla-
ment, 23.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 128 i següents del Reglament de
la Cambra, formula la interpel·lació següent al Consell
Executiu, amb tràmit d’urgència.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en
relació a la política de concerts educatius?

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Declaració institucional de condemna
de l’atemptat terrorista que ha causat
la mort de l’agent del Cos de Mossos
d’Esquadra senyor Santos Santamaría
Tram. 401-00021/06

«El Parlament de Catalunya expressa unànimement el
rebuig i la condemna més enèrgics del brutal assassinat
del Sr. Santos Santamaría, agent del Cos de Mossos
d’Esquadra - Policia de la Generalitat.

El president, la Mesa del Parlament, els presidents dels
grups parlamentaris i la Junta de Portaveus del Parla-
ment de Catalunya, reunits amb caràcter extraordinari,
volem manifestar també la solidaritat amb els familiars
de Santos Santamaría i amb tots els membres del Cos
de Mossos d’Esquadra, a qui donem el nostre més
emocionat condol i a qui ens unim per expressar la re-
pulsa més enèrgica per la sempre injustificada provoca-
ció terrorista.

L’assassinat de Santos Santamaría, el primer agent del
Cos de Mossos d’Esquadra víctima, en acte de servei,
de l’execrable violència terrorista, ens porta a refermar
el nostre compromís unànime contra el terrorisme i
amb la democràcia, la pau i la llibertat. En aquest sen-
tit, cal recordar la Moció 55/VI, aprovada unànime-
ment pel Parlament de Catalunya, que significà l’acord
entre totes les seves forces polítiques sobre la violència
terrorista i les mesures per a eradicar-la.

En aquests moments que, una vegada més, l’acció ter-
rorista intenta interferir inútilment en la voluntat demo-
cràtica del nostre poble, totes les forces polítiques pre-
sents al Parlament de Catalunya ratifiquem la nostra
unitat d’acció contra el terrorisme i la violència dins el
pluralisme i la convivència democràtics, i condemnem
enèrgicament l’acció dels qui assassinen sense motiu ni
raó i seguen indiscriminadament la vida de qui l’ha
dedicada al servei de la col·lectivitat.»

Palau del Parlament, 19 de març de 2001

Atorgament de la Medalla d’Honor del
Parlament de Catalunya al pare jesuïta
Miquel Batllori i Munné

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 de
març de 2001, per unanimitat dels seus membres i a
proposta del president, ha acordat atorgar la Medalla
d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, al pare

jesuïta Miquel Batllori i Munné, per la seva contribució
a la cultura catalana, per la seva aportació científica en
el camp de la història, pel seu treball de projecció de
Catalunya en els àmbits internacionals i per les seves
virtuts humanes i espirituals al llarg de tota la seva llar-
ga trajectòria.

Palau del Parlament, 20 de març de 2001

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

Atorgament de la Medalla d’Honor del
Parlament de Catalunya al Sr. Ernest
Lluch i Martín

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa, en sessió tinguda el dia 20 de març de 2001,
per unanimitat dels seus membres i a proposta del pre-
sident, ha acordat atorgar in memoriam la Medalla
d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, al Sr.
Ernest Lluch i Martín, per la seva trajectòria cívica i
política, pel seu compromís en la recerca de camins de
reconciliació per fer front a la violència i per la seva
trajectòria humana com a economista, historiador, pro-
fessor, pedagog i divulgador, a la qual posà fi el terro-
risme d’ETA. Amb aquesta distinció el Parlament vol
retre també homenatge a totes les víctimes de la violèn-
cia terrorista.

Palau del Parlament, 20 de març de 2001

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció 26/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la
promoció del sector de les tecnologies
de la informació i de les comunicaci-
ons
Tram. 340-00027/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 20897 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 26/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció del sector de les tecnolo-
gies de la informació i de les comunicacions, em plau
d’informar el següent:

4.40.
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a) El Govern, per tal d’aplicar una política industrial
orientada a la promoció del sector de les tecnologies de
la informació i les comunicacions (TIC) a Catalunya,
porta a terme diverses accions.

El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, a través
del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial
(CIDEM) fomenta la creació d’un teixit empresarial
mitjançant la captació de noves inversions estrangeres
d’alt contingut tecnològic en TIC, pel que suposen tant
per la seva pròpia activitat com la del seu parc de pro-
veïdors. Durant l’any 2000, el CIDEM ha gestionat la
instal·lació a Catalunya de més de 180 empreses, de les
quals un 25% corresponen a empreses de telefonia
mòbil, centres de serveis Internet, operadors de banda
ampla i informàtica. S’ha donat la màxima prioritat a la
captació d’indústries TIC i s’ha realitzat un programa
de captació específic orientat a un grup d’empreses del
sector dels EUA, amb les quals s’ha treballat de forma
individual. El programa de captació d’empreses crea-
dores de llocs de treball qualificats, i, de forma especial,
del sector de les TIC, constitueix la prioritat i eix clau
en la tasca de captació de noves inversions, per part del
CIDEM i per al termini immediat.

D’altra banda, és fonamental l’enriquiment del teixit
mitjançant la creació de noves empreses del sector de
les TIC . Actualment s’està endegant des del CIDEM el
programa de foment i suport als “centres d’emprene-
doria” (Trampolins tecnològics), que consisteixen en
centres d’atracció de projectes d’innovació tecnològi-
ca en les fases més inicials per ajudar a convertir-los en
noves empreses robustes.

També es preveu un Pla operatiu per al segon trimestre
de l’any 2001 destinat a la implantació progressiva i
sistemàtica de les tecnologies de la informació i de les
comunicacions com a eina per a la millora dels proces-
sos de producció, comercialització, gestió dels submi-
nistres, aprovisionaments i del desenvolupament de
producte a les empreses catalanes. En el camp del fi-
nançament, les actuacions en marxa són les següents:
línia d’ajuts de capital concepte (Ajut per projecte ope-
ratiu l’any 2001); participació en fons de capital llavor
(fons de capital risc participat pel CIDEM per recolzar
projectes innovadors de base tecnològica en les seves
fases més inicials i amb imports baixos d’inversió) i
recolzament per a la creació de fons de capital risc
d’origen universitari que operen en forma de capital
llavor (FINAVES, INNOVA-31) i finalment, la xarxa
d’Inversors Privats (XIP) tipus business angels i opera-
dors de capital risc especialitzats, gestionada pel
CIDEM i suportada per una xarxa telemàtica.

Pel que fa al sector de continguts, el Govern ha promo-
gut diverses accions no només per impulsar la presèn-
cia a la xarxa de les empreses catalanes, sinó també per
aprofitar les noves oportunitats de negocis resultants de
les tecnologies de la informació. També ha promogut la
creació d’un portal de salut i qualitat de vida. Aquest
portal va dirigit al ciutadà, al professional i a tots els
agents involucrats en la salut, proporcionant la platafor-
ma idònia per accedir a la informació que més interessa
a cada sector. Pel que fa a la al foment de la llengua
catalana, el Govern preveu les accions següents: garan-
tir una oferta bàsica i actualitzada dels sistemes opera-

tius i dels programes de més incidència i penetració en
el mercat inclosos els d’accés a Internet, i també l’ús
adequat de la llengua i de la terminologia catalanes en
aquests productes.

En aquest sentit, per promoure l’elaboració de contin-
guts orientats a les PIME catalanes, el mes de setembre
passat es va posar en marxa l’Agència Virtual de
l’Agència Catalana de la Petita Empresa. D’altra ban-
da, també s’han desenvolupat iniciatives com el progra-
ma “Iniciativa Pime” que, entre d’altres actuacions,
promou el desenvolupament de projectes de correu
electrònic a les empreses catalanes, a més de l’elabora-
ció de webs de caràcter sectorial. També a través del
Programa Catalunya Comerç Virtual (CCV) es pretén
que col·lectius d’empreses creïn centres de comerç vir-
tual amb els millors resultats mitjançant el suport
d’Internet. Aquest programa ha ampliat continguts ofe-
rint nous serveis específics per a la comercialització de
productes on-line (Centre Promotor de Negocis On-
line) i amb una línia específica de suport a l’assessora-
ment per als centres comercials virtuals que ja estan a
Internet.

Finalment, es preveu que durant el primer semestre del
2001 entraran en funcionament els serveis de cerca tec-
nològica i financera, accions que formen part de l’es-
tratègia e-business adoptada pel CIDEM i que perme-
trà l’accés en línia als seus productes i serveis.

Pel que fa al reequilibrament territorial i social, el Go-
vern promou la negociació amb els operadors de xarxa
i de serveis de telecomunicació, amb la finalitat d’acon-
seguir una oferta al més àmplia possible per a les em-
preses catalanes i la societat civil en general, fomentar
un desplegament equilibrat amb la màxima cobertura
geogràfica i de població i fer el seguiment del desple-
gament de banda ampla a tot el territori.

Es consideren diverses accions: afavorir l’aprofitament
d’infraestructures existents de forma compartida;
contribuir a la generació de demanda de les empreses
existents o la captació d’empreses que, per la seva tipo-
logia i àmbit d’activitat, generen demanda important,
com són els centres de serveis, de recerca aplicada o
indústries TIC; afavorir la màxima oferta d’operadors
tot i estimulant la competència, i contribuir a regular el
servei universal per tal que la població pugui tenir ac-
cés a les noves tecnologies.

Amb la finalitat d’estimular la demanda a les zones
menys poblades del país, es potencia la creació i utilit-
zació dels telecentres, centres de recursos compartits i
es dóna suport a la implantació i aprofitament dels pro-
cediments de teletreball.

b) El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació està treballant en el desenvolupament del
Pla Estratègic “Catalunya en Xarxa”. En aquests mo-
ments s’estan creant els indicadors necessaris per pilo-
tar la segona fase d’implantació del Pla Estratègic i la
seva eventual adaptació a les noves realitats i necessi-
tats que sorgeixen. El Govern, a través del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
coordina les accions per implantar estratègies conjun-
tes, com la xarxa de telecentres de Catalunya, progra-
mes formatius, dotació d’infraestructures i continguts
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en el camp de l’ensenyament, la sanitat i en el tercer
sector, etc.

Des de diferents departament de la Generalitat de Ca-
talunya i amb la coordinació de la Secretaria per a la
Societat de la Informació, destaquem les accions se-
güents:

– Infraestructures de telecomunicacions. Acords amb
les operadores de telecomunicacions, a diferents ni-
vells.

– Argo. Acció sobre dotació de maquinari, programari,
formació i continguts a les escoles de primària i secun-
dària de Catalunya.

– Omnia. Acció sobre la dotació d’aules multimèdia,
tutors i formadors a les zones de Catalunya amb risc
d’exclusió social /econòmica. També es preveu que es
faci extensiu a les presons, en una propera fase
d’implementació.

– AOC. Projecte que té finalitat la creació d’un portal
d’Internet del conjunt de les administracions catalanes
i la implementació de l’Administració electrònica.

– Programa d’informatització de les oficines de justícia,
dotant-les d’ordinadors personals i xarxes de comuni-
cació. Treball en línia a través de programes com
Themis, que permet la gestió centralitzada de formula-
ris i documents judicials. Treball en català a diverses
oficines de justícia, prova pilot, a partir de les eines de
traducció automàtica facilitades, propietat del Departa-
ment d’Universitats, Recerca i Societat de la Informa-
ció.

– Tractament automàtic de les llengües. Juntament amb
el Departament de Cultura (Direcció de General de
Política Lingüística), difusió a la Generalitat de traduc-
tors automàtics en línia a través d’intranet. Continua la
difusió dels traductors i la seva comercialització, així
com nous programes de desenvolupament dels nous
parells de llengües (amb l’anglès, francès i alemany),
amb el català com a llengua d’origen i de destí.

– Formació dels treballadors en les noves tecnologies.
A través del Departament de Treball s’està treballant
per tal de detectar, a partir de les infraestructures de la
Xarxa de Telecentres, filons d’ocupació, nous llocs de
treball, adaptant les ofertes i demandes de formació i
ocupació a les noves realitats de la Societat de la Infor-
mació. També el que fa referència a la regulació de la
nova realitat del teletreball.

– Sanitat XXI. La promoció de tot el projecte de sani-
tat va estar endegat i s’hi participa en el seu seguiment
a través de la Secretaria per a la Societat de la Informa-
ció.

– Convocatòria de concursos per al foment de la crea-
tivitat i de l’ús de la tecnologia a través de programes
com JOCS, o RELATS i del foment de l’emprenedoria
(emprenedors-e).

– Foment de internet 2, amb resultats sobre aplicacions
avançades.

– Foment del projecte Universitat Digital, amb totes les
universitats públiques .

– Potenciació de l’accés a Internet per part de totes les
empreses de Catalunya. La Secretaria per a la Societat
de la Informació està tancant acords per tal de potenciar
la posada a disposició de totes les empreses de Catalu-
nya, preferentment les PIMEs, d’accés a Internet i a
promoure la seva existència i activitat a través de la
xarxa.

c) Anteriorment, ja han estat esmentades les activitats
de suport a la creació de noves empreses en el sector de
les TIC, activitats que constitueixen un suport comple-
mentari fonamental al que presten els vivers i les incu-
badores per a les noves iniciatives empresarials a l’àm-
bit de les TIC.

Com a actuació específicament orientada a donar su-
port als vivers existents per a facilitar el seu suport a les
noves empreses de base tecnològica, el CIDEM realit-
zarà una actuació d’informació i sensibilització, pre-
sentant el “model d’infraestructura per a una incuba-
dora d’empreses TIC” i donant suport a l’actualització
i adaptació dels vivers existents.

Per part de la Secretaria per a la Societat de la Informa-
ció, la Xarxa de Telecentres de Catalunya que s’està
posant en marxa actuarà com a focus i viver d’empre-
ses TIC.

d) Durant el primer trimestre de l’any 2001, el CIDEM
realitzarà un estudi de la viabilitat i procediments dels
diversos beneficis fiscals i tributaris que l’administra-
ció local pot oferir per a inversions orientades a la cre-
ació d’activitats empresarials del sector de les TIC, i
que facilitarà la labor de promoció dels municipis, es-
pecialment dels de menor tamany i situats en zones de
menor població.

Es preveu realitzar un estudi i la promoció dels possi-
bles incentius fiscals i tributaris per a les inversions
orientades a promoure activitats empresarials del sec-
tor de les TIC.

e) El Govern, a través de la Secretaria per a la Societat
de la Informació disposa d’un òrgan assessor, la Comis-
sió Assessora de la Societat de la Informació, que està
formada per membres notables del món empresarial i
financer, així com altres segments de la societat que
s’hi troben representants (periodistes, acadèmics, etc.).
Aquest fòrum ha de servir per identificar les accions
que des del Govern cal endegar per tal de promoure el
sector TIC a Catalunya, i la incorporació definitiva de
l’economia tradicional a la Societat de la Informació.

f) La Generalitat ha tancat i està negociant acords amb
els principals operadors de telecomunicacions que ope-
ren a Catalunya, per tal que el territori es vegi cobert
per la màxima diversitat d’infraestructures d’accés a les
telecomunicacions, tant fixes com mòbils, en totes les
seves alternatives tecnològiques existents i de futur.

Entre d’altres, el Govern ha signat un conveni amb
Telefònica, pel qual el 95% de la població disposarà de
cobertura d’infraestructura de fibra òptica, el 98% de la
població d’XDSI, i el 92% d’ADSL.

El Govern, per iniciativa pròpia, i a través de la Secre-
taria per a la Societat de la Informació, va encarregar a
finals de l’any 2000 l’elaboració d’un mapa de cober-
tura de totes les infraestructures i serveis de telecomu-
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nicacions, per tal de disposar d’informació de primera
mà del territori i conèixer les possibles mancances i
estudiar les millors solucions en funció de les possibi-
litats d’actuar.

Molt relacionat amb això és el constant esforç per
aconseguir la consideració de servei universal per a
Internet. Aquest esforç, ja endegat l’any 1998, va enca-
minat a poder aconseguir que la Unió Europea conside-
ri aquesta possibilitat a través de la redacció d’una di-
rectiva per tal de modificar el contingut del servei uni-
versal, ampliant-lo als serveis d’Internet.

g) Gran part de l’estratègia de la Generalitat per al sec-
tor dels continguts s’està duent a terme a través del pro-
pi mercat, conscient de la importància del sector. La
Generalitat ha de vertebrar, a través de les institucions
públiques i privades, una gran indústria del contingut
tant educatiu, formatiu, d’oci i entreteniment, etc.

Concretament, la tercera fase del programa Argo té
previst primar especialment el desenvolupament de
continguts específics per a l’ensenyament dels actuals
curricula dels estudiants.

h) Durant l’any 2000 s’han endegat tres plans pilot en
aquesta matèria (Televall de Ribes, Telestany Banyoles,
Sant Bartomeu del Grau), cadascun d’ells amb perfils,
necessitats i motivacions diferents, que han permès ela-
borar una breu però interessant casuística. A conse-
qüència d’això, a finals de l’any 2000 es va a comen-
çar a elaborar un pla d’extensió de telecentres per les
comarques i zones de muntanya per tal de dur una
oportunitat de reequilibri social, econòmic i territorial
a les zones allunyades de les conurbacions amb la pos-
sibilitat de crear noves empreses basades en tecnologia
de la informació, vivers d’empresa, teletreball, accés a
les noves tecnologies i, en definitiva, dotar-los de les
infraestructures addicionals que aquesta iniciativa com-
porta que són les de telecomunicacions per a la Socie-
tat de la Informació.

Actualment s’està elaborant el Pla de Telecentres de
Catalunya, a partir del qual, i en compliment de l’esta-
blert al Pla Estratègic s’estendrà una xarxa de
telecentres per Catalunya, sotmesa a tot un seguit de
criteris objectius, i on primaran els de pertinença a co-
marques o zones de muntanya, renda per càpita, atur,
pèrdua de població, PIB, etc. En aquest sentit, també es
va aprovar la Resolució 362/VI del Parlament de Cata-
lunya sobre l’establiment d’un pla d’actuació per a
impulsar el teletreball a les comarques de muntanya.

L’objectiu a assolir durant l’any 2001 és disposar de 10
centres d’aquest tipus per tot el territori.

Barcelona, 12 de març de 2001

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Control del compliment de la Moció 27/
VI del Parlament de Catalunya, sobre
el finançament de les universitats pú-
bliques
Tram. 340-00028/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 20898 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 27/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el finançament de les universitats ca-
talanes, informo del següent:

La Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2001, aprovada pel Parlament del Catalunya, ha
significat ja un sensible increment en el finançament de
l’educació superior i la recerca, tant en xifres absolutes
com en percentatge. Així doncs, el pressupost relatiu a
la part corresponent a universitats i a recerca ha crescut
en xifres absolutes de 87.227,0 a 93.908,6 i, en percen-
tatge representa un augment del 7,7%.

El Govern, a través del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, ha iniciat fa uns
mesos els treballs conduents a l’elaboració d’un model
de finançament de les universitats públiques catalanes.

En aquesta primera fase s’estan analitzant els indica-
dors macroeconòmics recents de finançament de les
altres comunitats autònomes de l’Estat i de l’entorn
europeu i de l’OCDE, per tal de poder determinar l’ho-
ritzó pressupostari de la subvenció pública i de les uni-
versitats. En paral·lel, s’està treballant en l’anàlisi de
diferents models concrets de finançament d’entorns
universitaris propers elaborats recentment.

Així, el Govern ha anat experimentant alguns dels as-
pectes d’aquest model, que li permetran assentar-lo
sobre unes bases sòlides. En aquesta línia, ha anat
introduint la figura del contracte-programa, que ha per-
mès increments significatius de qualitat i rendiment,
amb un sistema de finançament per objectius.

La Generalitat de Catalunya no té encara la competèn-
cia i la dotació corresponent de les beques università-
ries de l’Estat. Tot i així, porta a terme diverses actua-
cions amb recursos propis i també impulsa i participa
en la coordinació, juntament amb les universitats cata-
lanes en diverses accions, com són: un programa de
préstecs preferents subvencionats per als estudiants
universitaris, un programa de pagament fraccionat de
matrícula universitària per mitjà d’un préstec en condi-
cions favorables, etc.

D’altra banda, el Govern, a fi d’impulsar una política
pròpia de beques i ajuts, ha presentat un Projecte de
Llei de creació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca, el qual està pendent d’aprovació
per part del Parlament de Catalunya. Aquesta Agència
permetrà desenvolupar de manera descentralitzada la
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gestió de les beques i els ajuts als estudiants universi-
taris i les activitats de foment de la recerca i la innova-
ció tecnològica, així com l’execució de programes i
accions que el Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació li encomani.

El Govern està elaborant un nou Pla Plurianual d’Inver-
sions. El nou Pla contemplarà les inversions necessàries
en matèria de sanejament, de tractament de residus, de
seguretat i d’altres despeses de campus. D’aquest Pla
se’n donarà comptes al Parlament en el termini de tres
mesos des de la seva autorització.

El nou Pla Plurianual d’Inversions que, entre d’altres
objectius, contemplarà el de reposició i manteniment
d’edificis i instal·lacions universitàries. En el moment
de la seva aprovació, el Govern informarà el Parlament
del contingut d’aquest Pla.

Barcelona, 12 de març de 2001

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Control del compliment de la Moció 39/
VI del Parlament de Catalunya, sobre
la política cultural, especialment pel
que fa a la coordinació amb altres ad-
ministracions i amb entitats públiques
i privades
Tram. 340-00090/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 21058 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. iniciativa: 390-00039/06

Títol: sobre la política cultural, especialment pel que fa
a la coordinació amb altres administracions i amb en-
titats públiques i privades.

En compliment de la Moció 39/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la política cultural, especialment pel
que fa a la coordinació amb altres administracions i
amb entitats públiques i privades, cal assenyalar el se-
güent:

La cultura es perfila com un dels grans objectius de
l’acció de govern de la Generalitat, com ho demostra el
fet que figuri com un dels sis eixos del nou model d’in-
tegració de l’acció departamental del Govern de la
Generalitat, anomenat Cat-21.

En aquest sentit, cal destacar que des del Departament
de Cultura es potencia el diàleg i l’acord amb tots els
sectors. Així, s’ha creat el Consell Assessor de les Arts
Plàstiques, la Mesa de Coordinació de les Arts Escèni-
ques i la Mesa del Llibre, perquè actuïn com a platafor-
mes de diàleg i consens amb els diferents sectors.

Pel que fa a la Mesa del Llibre, es va constituir el 19 de
maig de 2000 i en formen part, a més del Departament
de Cultura, la Cambra del Llibre, el Gremi d’Editors, el
Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya, i la Fe-
deració de Cooperatives de Consumidors i Usuaris.
Una de les actuacions que s’han dut a terme des de la
Generalitat, d’acord amb la Mesa, és la campanya
d’inspeccions per vetllar contra les actuacions comer-
cials que vulnerin l’actual marc legal del llibre.

Quant a la Mesa de Coordinació de les Arts Escèniques,
es va constituir el 8 de març de 2000 i compta amb re-
presentants del Departament de Cultura, de l’Associa-
ció Catalana de Municipis, de la Federació de Munici-
pis de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona i de la
Coordinadora de Professionals de les Arts Escèniques.
La Mesa ha creat grups especialitzats de treball per a
aprofundir en la definició de polítiques en les arts escè-
niques i per a aconseguir la màxima coordinació i con-
sens entre les parts.

D’altra banda, la llei de creació de l’Institut Català de
les Indústries Culturals preveu que en el Consell Gene-
ral de l’Institut hi participin les entitats representatives
de les administracions locals i les organitzacions repre-
sentatives de diversos sectors de les indústries culturals.
Així mateix, l’esmentada llei preveu que en el Consell
d’Administració es reservin tres vocalies en represen-
tació d’aquests sectors. Amb la creació de l’Institut
Català de les Indústries Culturals es dota l’Administra-
ció d’un organisme àgil per a dur a terme de manera
coordinada, les actuacions destinades a desenvolupar
les polítiques d’ajut i suport a les indústries culturals.

En qualsevol cas, des del Departament de Cultura es
manté un diàleg constant amb totes les associacions
representatives dels sectors i amb els diferents agents
culturals, per tal que les polítiques que es desenvolupen
siguin fruit del diàleg i el consens amb totes les parts
implicades.

Pel que fa al pressupost del Departament de Cultura per
a l’any 2001, aquest és de 32.472 MPTA, 1.236 MPTA
més que el de l’any 2000. Aquest pressupost, amb un
increment del 3,96%, consolida el creixement de l’any
anterior. Més de la meitat del pressupost, 17.366 MPTA
(53,48% del total) es destina al foment de l’activitat
cultural, inclosa l’esportiva, mitjançant aportacions a
entitats, institucions i indústries culturals, i al funciona-
ment d’organismes autònoms, consorcis i empreses
públiques. El conjunt d’aquestes actuacions de foment
suposen un increment del 9,83% en relació al pressu-
post de l’any anterior.

Quant a les principals línies d’actuació destinades a la
creació i a la producció cultural, cal destacar les beques
per a estades a l’estranger de creadors culturals; les
beques a la jove creativitat; els ajuts per a activitats te-
atrals i de dansa; els ajuts per a activitats musicals de
caràcter professional: ajuts a cursos i concursos de
música, manteniment de formacions musicals, cicles i
festivals de teatre, etc; els ajuts per a produccions
videogràfiques; els ajuts per a activitats culturals de
caràcter professional; els ajuts per a llibres d’especial
interès cultural i difícil comercialització; els ajuts de la
Institució de les Lletres Catalanes per a activitats lite-
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ràries i de promoció del llibre i la lectura; el suport als
espais d’art de Catalunya; els ajuts a la difusió de l’obra
de creadors plàstics; l’organització de la Mostra de les
Arts Electròniques, de la Primavera Fotogràfica i de la
Primavera del Disseny; la programació del Centre d’Art
Santa Mònica i altres exposicions d’arts plàstiques or-
ganitzades pel Departament de Cultura; l’organització
d’exposicions de creadors catalans; i l’organització dels
Premis Nacionals de Cultura.

D’altra banda, des dels consorcis –amb d’altres admi-
nistracions públiques– i organismes dependents del
Departament de Cultura, com són el Teatre Nacional de
Catalunya, el Teatre Fortuny de Reus, el Consorci de
l’Auditori i l’Orquestra, el Gran Teatre del Liceu o el
Consorci Palau de la Música Catalana, es contribueix
també de forma prioritària a potenciar la creativitat i la
creació pròpia com a fet universal.

Finalment, cal assenyalar una altra línia de col·laboració
amb els ajuntaments, com és el Programa d’Inversions
en Equipaments Teatrals per al període 1999-2003,
destinat a dotar de teatres els municipis caps de comar-
ca o de més de 20.000 habitants.

Barcelona, 16 de març de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira

Control del compliment de la Resolu-
ció 165/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’assoliment dels traspassos
pendents de diverses institucions cul-
turals
Tram. 340-00187/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20873 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. iniciativa: 290-00165/06

Títol: sobre l’assoliment dels traspassos pendents de
diverses institucions culturals

En compliment de la Resolució 165/VI del Parlament
de Catalunya, sobre l’assoliment dels traspassos pen-
dents de diverses institucions culturals, cal assenyalar
el següent:

En relació al punt a) sobre el retorn i dipòsit dels fons
documentals provinents de l’Administració de la Gene-
ralitat en el període 1932-1939, que resten dipositats al
Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, de
Salamanca, cal destacar que tant l’Administració de la
Generalitat com l’Administració de l’Estat han nome-
nat els representants de la Comissió Tècnica que ha de
dirimir l’abast de la documentació i les condicions tèc-
niques del dipòsit que han de garantir la consecució
d’aquest retorn documental.

Pel que fa al punt b) sobre la constitució del Patronat de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, val a dir que continuen
les negociacions entre el Departament de Cultura de la
Generalitat i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports
en base a aprofundir en totes les possibilitats que han de
permetre diferenciar l’abast de la documentació de
l’actual Arxiu de la Corona d’Aragó que ha de ser ob-
jecte de la gestió del Patronat i la que ha de correspon-
dre només a la Generalitat. S’estudien nous paràmetres
que han de permetre no només separar la documenta-
ció que gestionarà el Patronat de l’Arxiu i tota la resta
que quedarà sota gestió de la Generalitat, sinó també la
constitució del Patronat de l’Arxiu Corona d’Aragó en
els termes previstos en aquesta Resolució.

Quant al punc c) relatiu al traspàs a la Generalitat de la
titularitat de les institucions culturals de titularitat esta-
tal que són a Catalunya i que el Govern de la Genera-
litat gestiona des de l’any 1981, cal destacar que el
Govern de la Generalitat va presentar el 27 de febrer
passat al Parlament de Catalunya, un projecte de reso-
lució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica
sobre transferència a les comunitats autònomes de la
titularitat dels museus, arxius i biblioteques de titulari-
tat estatal gestionats per les comunitats autònomes
(BOPC 156, de 5 de març del 2001).

Finalment, en relació al punt d) sobre la construcció, a
càrrec del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, de
l’Arxiu Històric Provincial de Barcelona, val a dir que
en el marc de les negociacions esmentades anterior-
ment en el punt b), i en la mesura que es vagin resolent
les diferents qüestions plantejades, s’instrumentarà la
creació d’aquest nou equipament.

Barcelona, 13 de març de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira

Control del compliment de la Resolu-
ció 164/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la transferència a les comunitats
autònomes de la titularitat dels equipa-
ments culturals dels quals tenen trans-
ferida la gestió
Tram. 340-00188/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20874 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. iniciativa 290-00164/06

Títol: sobre la transferència a les comunitats autònomes
de la titularitat dels equipaments culturals dels quals
tenen transferida la gestió.

En compliment de la Resolució 164/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la transferència a les comunitats
autònomes de la titularitat dels equipaments culturals
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dels quals tenen transferida la gestió, us adjunto còpia
del Projecte de resolució per la qual s’acorda de presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica sobre transferència a les comunitats autò-
nomes de la titularitat dels museus, arxius i biblioteques
de titularitat estatal gestionats per les comunitats autò-
nomes.

Barcelona, 12 de març de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller de
Cultura pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció 58/
VI del Parlament de Catalunya, sobre
la regulació de les activitats físiques i
esportives en el medi natural
Tram. 340-00234/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001

Control del compliment de la Moció 59/
VI del Parlament de Catalunya, sobre
la prevenció i l’eradicació de malalties
de la cabana ramadera
Tram. 340-00235/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001

Control del compliment de la Moció 60/
VI del Parlament de Catalunya, sobre
la política d’immigració estrangera
Tram. 340-00236/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001

Control del compliment de la Moció 61/
VI del Parlament de Catalunya, sobre
el transport col·lectiu ferroviari i per
carretera
Tram. 340-00237/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001

Control del compliment de la Moció 62/
VI del Parlament de Catalunya, sobre
el desenvolupament del sector de les
telecomunicacions a Catalunya
Tram. 340-00238/06

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.03.2001

Control del compliment de la Resolu-
ció 350/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’adopció de mesures relatives a
l’actuació de les sectes
Tram. 340-00240/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20886 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
20.03.2001

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

M. Hble. Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i, en compliment de
la Resolució 350/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’adopció de mesures relatives a l’actuació de les sec-
tes us trameto, adjunt, l’informe de la Secretaria Gene-
ral de Joventut del Departament de la Presidència, so-
bre les actuacions dutes a terme.

Cordialment,

Barcelona, 9 de març de 2001

Artur Mas i Gavarró
4.50.
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INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 350/
VI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE L’ADOPCIÓ DE

MESURES RELATIVES A L’ACTUACIÓ DE LES SECTES

– Referent a l’apartat a) de la Resolució, actualment
s’està treballant en la creació formal de la comissió
d’estudi i seguiment de la situació de les sectes a Cata-
lunya. Aquesta comissió ja està recollint documentació
sobre les accions que porten a terme altres països euro-
peus (Alemanya i França concretament).

– Sobre l’apartat b), s’està treballant per poder seguir
articulant mesures de suport a les associacions que tre-
ballen en la rehabilitació social de persones que desit-
gen finalitzar la seva vinculació amb el món de les sec-
tes o que donin informació i assessorament a les perso-
nes afectades i també les seves famílies. Concretament
s’està coordinant signar un conveni interdepartamental
per donar suport a l’entitat Assessorament i Informació
sobre Sectes (a Catalunya –i de fet a tot l’Estat– només
hi ha aquesta entitat).

– Pel que fa a la resta d’apartats, s’està treballant des de
diferents departaments de la Generalitat per tal de co-
ordinar les actuacions i poder evitar que hi hagi entitats
de caràcter sectari que gaudeixin inadequadament de
subvencions públiques.

S’està incrementant la informació i intentant fer un se-
guiment més acurat al voltant de les ramificacions que
s’estan produint i sobre els diferents mètodes que uti-
litzen les sectes en l’àmbit internacional. De moment,
encara no podem facilitar documents escrits que ho
acreditin.

Això serà en un segon nivell de concreció. De tota
manera cal constatar que atenent la delicadesa del tema
i el seguiment dels diferents àmbits, molt especialment
el jurídic, ens aconsella ser curosos i vetllar per l’espe-
cial confidencialitat de les dades que es generen, espe-
cialment en aquells que fa referència a les persones.

Barcelona, març de 2001

Control del compliment de la Resolu-
ció 156/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el garantiment de la lliure circu-
lació de les persones discapacitades i
amb mobilitat reduïda pel pas de via-
nants de la zona de Cal Deu, de Ripoll
Tram. 340-00250/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21083 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
20.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 156/VI del Parlament
de Catalunya, sobre el garantiment de la lliure circula-
ció de les persones discapacitades i amb mobilitat redu-
ïda pel pas de vianants de la zona de Cal Deu, de Ripoll

(BOPC núm. 73, del 19 de juny de 2000) us informo
del següent:

El projecte de millora de l’accessibilitat per garantir la
lliure circulació de persones discapacitades i amb mo-
bilitat reduïda a la zona de Can Deu a Ripoll es troba en
fase de redacció.

Així mateix, s’ha consignat la partida pressupostària
necessària per fer les obres. Es preveu que el projecte
estigui enllestit el 3er trimestre d’aquest any per tal de
poder iniciar a continuació la licitació de les obres.

Barcelona, 19 de març de 2001

Pere Macias i Arau

4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient davant la Co-
missió de Política Territorial perquè
informi sobre la manca d’assistència i
de vot al plenari del Consejo Nacional
del Agua i sobre la posició del Govern
pel que fa al Pla hidrològic nacional
(PHN)
Tram. 356-00267/06

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 16, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C
143).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques davant la Comissió de Polí-
tica Territorial perquè informi sobre
unes declaracions seves relatives a la
situació política a les terres de l’Ebre
Tram. 356-00274/06

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 16, tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C
143).
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Sol·licitud de compareixença del cos ci-
entífic de la Universitat de Barcelona
que ha elaborat l’estudi d’impacte ambi-
ental del Pla hidrològic nacional davant
la Comissió de Política Territorial per-
què informi sobre l’esmentat estudi
Tram. 356-00275/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 16,
tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C 143).

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Josep Anton Acebillo Marín, conseller
delegat de l’empresa Barcelona Regio-
nal, Agència Metropolitana de Desen-
volupament Urbanístic i d’Infraestruc-
tures, SA davant la Comissió de Políti-
ca Territorial perquè informi sobre els
projectes de present i futur en què tre-
balla aquesta societat
Tram. 356-00276/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 16,
tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C 143).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de diverses associacions da-
vant la Comissió d’Estudi sobre la Pro-
blemàtica del Món Rural a Catalunya
perquè informin sobre les economies
complementàries de l’activitat agrària
Tram. 356-00286/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica del Món
Rural a Catalunya en la sessió núm. 2, tinguda el dia
29.06.2000.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme sobre l’informe final de la Co-
missió d’Experts relatiu a les línies
elèctriques d’alta tensió
Tram. 355-00045/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 15 de la Co-
missió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, del
15.03.2001 (DSPC-C 148).

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
amb el conseller de Justícia sobre els
propòsits de capteniment del Departa-
ment de Justícia
Tram. 355-00050/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 16 de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del
15.03.2001 (DSPC-C 149).

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb
els consellers d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca, de Sanitat i Seguretat Soci-
al, de Medi Ambient i d’Indústria, Co-
merç i Turisme davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per-
què informin sobre les mesures adop-
tades amb relació a l’encefalopatia es-
pongiforme bovina (EEB)
Tram. 355-00061/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 9 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 15.03.2001
(DSPC-C 146).
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Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb
el conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca perquè informi sobre les darre-
res repercussions de l’encefalopatia
espongiforme bovina (EEB)
Tram. 355-00062/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 9 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 15.03.2001
(DSPC-C 146).

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb
el conseller de Sanitat i Seguretat So-
cial perquè informi sobre les darreres
repercussions de l’encefalopatia es-
pongiforme bovina (EEB)
Tram. 355-00063/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 9 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 15.03.2001
(DSPC-C 146).

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb
els consellers d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca, de Sanitat i Seguretat Soci-
al i de Medi Ambient perquè informin
sobre les actuacions relatives a l’ence-
falopatia espongiforme bovina (EEB)
Tram. 355-00065/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 9 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 15.03.2001
(DSPC-C 146).

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb
el conseller d’Indústria, Comerç i Tu-
risme perquè informi sobre les mesu-
res adoptades amb relació a l’encefa-
lopatia espongiforme bovina (EEB)
Tram. 355-00066/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 9 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 15.03.2001
(DSPC-C 146).

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb
el conseller de Medi Ambient perquè
informi sobre les mesures adoptades
amb relació a l’encefalopatia espongi-
forme bovina (EEB)
Tram. 355-00067/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 9 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 15.03.2001
(DSPC-C 146).

Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb
el conseller de Sanitat i Seguretat So-
cial perquè informi sobre les mesures
adoptades amb relació a l’encefalopa-
tia espongiforme bovina (EEB)
Tram. 355-00068/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 9 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 15.03.2001
(DSPC-C 146).
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Sessió informativa de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb
el conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca perquè informi sobre les mesu-
res adoptades amb relació a l’encefa-
lopatia espongiforme bovina (EEB)
Tram. 355-00069/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 9 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 15.03.2001
(DSPC-C 146).

Sessió informativa de la Comissió cor-
responent amb el conseller de Medi
Ambient sobre el Pla hidrològic nacio-
nal
Tram. 355-00083/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: conseller de Medi
Ambient (reg. 20943).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 19.03.2001.

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants de la
Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya davant la Comis-
sió de Política Territorial perquè infor-
min sobre les perspectives de la cons-
trucció a Catalunya
Tram. 357-00011/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió de Política Territorial, del 21.03.2001 (DSPC-C
150).

Compareixença del secretari general
de la Unió General de Treballadors de
Catalunya davant la Comissió de Polí-
tica Social perquè informi sobre el
mercat laboral a Catalunya
Tram. 357-00069/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Política Social, del 21.03.2001 (DSPC-C 151).

Compareixença del secretari general
de Comissions Obreres de Catalunya
davant la Comissió de Política Social
perquè informi sobre el mercat laboral
a Catalunya
Tram. 357-00070/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Política Social, del 21.03.2001 (DSPC-C 151).

Compareixença de representants de
Foment del Treball Nacional, Pimec-
Sefes, UGT Catalunya i Comissió
Obrera Nacional de Catalunya davant
la Comissió de Política Social perquè
informin sobre llur posició relativa al
marc laboral autònom
Tram. 357-00079/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Política Social, del 21.03.2001 (DSPC-C 151).

Compareixença del Sr. Joan Colom i
Farran, director general de Drogode-
pendències i Sida del Departament de
Sanitat i Seguretat Social, davant la
Comissió d’Estudi sobre la Sida
Tram. 357-00126/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
d’Estudi sobre la Sida, del 21.03.2001 (DSPC-C 153).

4.53.15.

4. INFORMACIÓ



Núm. 164 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de març de 2001

81

Compareixença del cos científic de la
Universitat de Barcelona que ha elabo-
rat l’estudi d’impacte ambiental del Pla
hidrològic nacional davant la Comissió
de Política Territorial perquè informi
sobre l’esmentat estudi
Tram. 357-00146/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 16,
tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C 143).

Compareixença del Sr. Josep Anton
Acebillo Marín, conseller delegat de
l’empresa Barcelona Regional, Agèn-
cia Metropolitana de Desenvolupa-
ment Urbanístic i d’Infraestructures,
SA davant la Comissió de Política Ter-
ritorial perquè informi sobre els pro-
jectes de present i futur en què treba-
lla aquesta societat
Tram. 357-00147/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 16,
tinguda el dia 14.03.2001 (DSPC-C 143).

Compareixença del senyor Carles
Martín Badell, secretari per a la Socie-
tat de la Informació, davant la Comis-
sió per a la Societat de la Informació
perquè informi sobre l’execució del
Pla estratègic per a la societat de la
informació
Tram. 357-00148/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació en la sessió núm. 9, tinguda el dia
13.12.2000 (DSPC-C 115).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió Permanent de Legislatura per a la Societat de la
Informació, del 21.03.2001 (DSPC-C 152).

Compareixença de representants de
diverses associacions davant la Co-
missió d’Estudi sobre la Problemàtica
del Món Rural a Catalunya perquè in-
formin sobre les economies comple-
mentàries de l’activitat agrària
Tram. 357-00149/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica del Món
Rural a Catalunya en la sessió núm. 2, tinguda el dia
29.06.2000.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 31

Convocada per al dia 28 de març de 2001

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

D’acord amb els articles 50, 62.2 i concordants del
Reglament, es convoca la sessió següent del:

PLE DEL PARLAMENT

Dia 28 de març de 2001

10:00 hores

Saló de sessions

ORDRE DEL DIA

1. Proposició de llei de modificació de l’apartat 2 de
l’article 63 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya. Tram. 202-
00028/06. Grup Parlamentari Popular. Debat i votació
del dictamen de la Comissió (Text del Dictamen:
BOPC, 163).

2. Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics en Informàtica de Catalunya.
Tram. 202-00077/06. Grups parlamentaris. Debat i
votació del Dictamen de la Comissió (Text del Dicta-
men: BOPC, 163).
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3. Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial d’En-
ginyers en Informàtica de Catalunya. Tram. 202-00078/
06. Grups parlamentaris. Debat i votació del Dictamen de
la Comissió (Text del Dictamen: BOPC, 163).

4. Proposició de llei reguladora de les causes de cessa-
ment dels càrrecs públics elegits o designats pel Parla-
ment de Catalunya. Tram. 202-00036/06. Sr. Joan
Ridao i Martín, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Debat i votació de la presa en
consideració (Text presentat: BOPC, 8, 38).

5. Designació de tres membres del Consell Consultiu
de la Generalitat. Tram. 283-00002/06. Grups parla-
mentaris. Designació.

6. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de
concerts educatius. Tram. 300-00427/06. Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substancia-
ció pel procediment d’urgència.

7. Interpel·lació al Consell Executiu sobre l’ensenya-
ment obligatori. Tram. 300-00030/06. Sr. Josep Barga-
lló Valls, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política del
servei d’electricitat, especialment pel que fa referència
als talls de subministrament elèctric. Tram. 300-00002/
06. Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Par-
lamentari Popular. Substanciació.

9. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política de
consum. Tram. 300-00050/06. Sr. Josep Clofent i
Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi. Substanciació.

10. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
turística, especialment pel que fa al consorci Turisme
de Catalunya. Tram. 300-00142/06. Sr. José Luis López
Bulla, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
- Verds (IC-V). Substanciació.

11. Interpel·lació al Consell Executiu sobre el desplega-
ment del Pla territorial general de Catalunya, aprovat
per la Llei 1/1995, del 16 de març. Tram. 300-00222/
06. Sr. Oriol Nel·lo i Colom, del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.

12. Interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
de ports. Tram. 300-00350/06. Sr. Jaume Oliveras i
Maristany, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Consell Executiu sobre les políti-
ques de suport a la família. Tram. 300-00275/06. Sra.
Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi. Substanciació.

14. Interpel·lació al Consell Executiu sobre l’assistèn-
cia a la gent gran. Tram. 300-00285/06. Sra. Carme
Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Consell Executiu sobre les presta-
cions dels serveis socials a Catalunya. Tram. 300-
00387/06. Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas, del Grup
Parlamentari Popular. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre el seu capteniment en matèria de peatges.

Tram. 302-00094/06. Sr. Joan Ridao i Martín, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Debat i votació (Presentació: BOPC, 161, 64).

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre les polítiques a aplicar a les comarques del
Camp (Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Priorat,
Conca de Barberà i Baix Penedès). Tram. 302-00095/
06. Sra. Montserrat Duch i Plana, del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Debat i votació
(Presentació: BOPC, 161, 65).

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre les discriminacions per raó de gènere en els
llocs de treball. Tram. 302-00096/06. Sra. Carme Valls i
Llobet, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi. Debat i votació (Presentació: BOPC, 161, 66).

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la situació sociolaboral de les dones i les
polítiques d’igualtat a Catalunya. Tram. 302-00099/06.
Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V).
Debat i votació (Presentació: BOPC, 161, 70).

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la lluita contra la violència domèstica.
Tram. 302-00097/06. Grup Parlamentari Popular. De-
bat i votació (Presentació: BOPC, 161, 67).

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la promoció i el desenvolupament del sec-
tor audiovisual a Catalunya. Tram. 302-00098/06. Sr.
Ricard Fernández Deu, del Grup Parlamentari Popular.
Debat i votació (Presentació: BOPC, 161, 70).

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre els ensenyaments de règim especial. Tram.
302-00100/06. Sra. M. Assumpta Baig i Torras, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.
Debat i votació (Presentació: BOPC, 161, 71).

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre el desenvolupament de les zones rurals de
muntanya. Tram. 302-00101/06. Sr. Francesc Xavier
Boya i Alós, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi. Debat i votació (Presentació: BOPC,
161, 72).

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la política sanitària a Catalunya, especialment
pel que fa a la salut pública. Tram. 302-00102/06. Sra. M.
Ángeles Esteller Ruedas, del Grup Parlamentari Popular.
Debat i votació (Presentació: BOPC, 161, 73).

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre la política educativa, especialment la nor-
mativa de matriculació en els centres sostinguts amb
fons públics. Tram. 302-00103/06. Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V). Debat i vo-
tació (Presentació: BOPC, 161, 73).

26. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades
el dia 28 de març, a les 16:30 hores)

Palau del Parlament, 23 de març de 2001

President del Parlament de Catalunya
Joan Rigol i Roig

4.70.05.
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4.70 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Documentació tramesa en compliment
de l’article 13.4 de la Llei 11/1981, del 7
de desembre, de patrimoni de la Gene-
ralitat de Catalunya, sobre la relació de
les adquisicions directes de finques
subjectes a cens emfitèutic i constru-
ïdes per la Generalitat
Tram. 334-00045/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 20815 / Coneixement: Mesa del Parlament,
20.03.2001.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Homs i Ferret, Conseller d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 13.4 de la Llei 11/1981, de 7 de desem-
bre, de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, tra-
meto adjunta la comunicació de les adquisicions direc-
tes de finques realitzades per la Generalitat de Catalu-
nya subjectes a cens enfitèutic.

Barcelona, 9 de març de 2001

Francesc Homs i Ferret

Adquisicions directes de finques realitzades per la Ge-
neralitat de Catalunya subjectes a cens enfitèutic:

– Barcelona, Passeig de Gràcia, núm. 19, baixos i so-
terrani -1. Mitjançant escriptura de compravenda ator-
gada en data 28 de juliol de 2000 davant de Notari.
Afectada al Departament d’Economia i Finances.

– Barcelona, carrer Fontanella, núm. 6-8. Mitjançant
escriptura de compravenda atorgada en data 19 d’octu-
bre de 2000 davant de Notari. Afectada al Departament
d’Economia i Finances.

– Esparreguera, carrer Mas Rubió, s/núm. Mitjançant
escriptura de compravenda atorgada en data 1 d’agost
de 2000 davant de Notari. Afectada al Departament de
Justícia.

Memòria explicativa de l’Institut Cata-
là de Finances (ICF), corresponent al
quart trimestre del 2000
Tram. 334-00046/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 20872 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 20.03.2001.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Homs i Ferret, Conseller d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 32.10 de la Llei 3/2000, de 19 de maig,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2000, trameto, adjunta, la Memòria explicativa de l’Ins-
titut Català de Finances corresponent al quart trimestre
de l’exercici del 2000.

Barcelona, 14 de març de 2001

Francesc Homs i Ferret

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
d’Economia i Finances pot ésser consultada a l’Arxiu
del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió d’un lloc de
treball de gestor/a parlamentària del
Departament de Gestió Parlamentària
del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00019/06

Adscripció
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 de
març de 2001, vista la proposta de nomenament del tri-
bunal qualificador del concurs per a la provisió d’un
lloc de treball de gestor/a parlamentària del Departa-
ment de Gestió Parlamentària del Parlament de Catalu-
nya, ha acordat l’adscripció del Sr. Francesc Nicolàs i
Garcia, a partir del dia 26 de març de 2001.

Palau del Parlament, 20 de març de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

4.70.05.
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Concurs per a la provisió interina de
dues places de documentalista de la
Direcció d’Estudis Parlamentaris del
Parlament de Catalunya
Tram. 501-00011/06

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.03.2001.

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 de
març de 2001, d’acord amb la base tercera del concurs
per a la provisió interina de dues places de documenta-
lista de la Direcció d’Estudis Parlamentaris del Parla-
ment de Catalunya, i l’article 26 dels Estatuts del règim
i el govern interiors del Parlament, ha nomenat per al
tribunal que ha de qualificar el dit concurs la
vicepresidenta Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré, el
secretari Sr. Ernest Benach i Pascual, el Sr. Francesc
Pau i Vall, director d’Estudis Parlamentaris, el Sr.
Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior, i en
representació del personal, la Sra. Mercè Mateu i Esco-
da.

Palau del Parlament, 20 de març de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

Reingrés al servei actiu d’un funciona-
ri del Parlament

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 de
març de 2001, vist l’informe del director de Govern
Interior, ha autoritzat el reingrés al servei actiu del Sr.
Enric Tudó i Rialp amb adscripció a una plaça d’asses-
sor lingüístic, a l’Àrea d’Assessorament Lingüístic, del
Departament de Serveis Lingüístics, a partir del dia 23
de març de 2001.

Palau del Parlament, 20 de març de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del Rè-
gim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord de de-
legació de reconeixement de triennis pres per la Mesa
del Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els
informes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, a la Sra. Francesca Guardiola i Sala un tri-
enni del Grup C, Nivell 8, secretària-transcriptora, i un
trienni del Grup C, Nivell 8, editora, pels serveis pres-
tats al Parlament de Catalunya, amb efectes econòmics
de l’1 d’abril de 2001.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors (ERGI) i amb l’acord de dele-
gació de reconeixement de triennis pres per la Mesa del
Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els infor-
mes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC,

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, a la Sra. Carme Campanera i Martorell, cinc
triennis del Grup B, Nivell 11, de l’Administració Pú-
blica, amb efectes econòmics de l’1 d’octubre de 2000.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major
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