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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT
APROVAT O CLOSES EN LA FOR-
MULACIÓ

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de creació del Col·legi Oficial d’En-
ginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (tram.
202-00077/06). Aprovació. 10

Llei de creació del Col·legi Oficial d’En-
ginyeria en Informàtica de Catalunya (tram. 202-
00078/06). Aprovació. 11

1.10. Resolucions

Resolució 472/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’assistència sanitària a Roda de Ter i
a les poblacions adscrites a la seva àrea bàsica de
salut (tram. 250-00789/06). Adopció en comissió. 13

Resolució 473/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el transport especial per al desplaça-
ment de persones discapacitades (tram. 250-00804/
06). Adopció en comissió. 13

Resolució 474/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la incorporació de la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al
Consorci de la Mina, a Sant Adrià de Besòs (Barcelo-
nès) (tram. 250-00805/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 475/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la modificació de la legislació en ma-
tèria de Seguretat Social pel que fa al règim especial
d’autònoms (tram. 250-00808/06). Adopció en comis-
sió. 14

Resolució 476/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un pla d’actuació per a augmentar la
competitivitat de les empreses petites i crear ocupa-
ció (tram. 250-00812/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 477/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’informe «Mercado único y cohesión
social» del Consell Econòmic i Social i la construc-
ció del marc sociolaboral de Catalunya (tram. 250-
00837/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 478/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’informe «Mercado único y cohesión
social» i la participació en el Consell Econòmic i So-
cial (tram. 250-00860/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 479/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la posada en marxa del dispensari
municipal i de despatxos per a entitats al municipi de

Montbrió del Camp (Baix Camp)  (tram. 250-00844/
06). Adopció en comissió. 16

Resolució 480/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la protecció i el foment de l’alletament
matern (tram. 250-00841/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 481/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les negociacions per a aconseguir la
gratuïtat de les autopistes per al transport sanitari
(tram. 250-00848/06). Adopció en comissió. 17

Resolució 482/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el servei de transport sanitari
d’Ulldecona (Montsià) (tram. 250-00872/06). Adopció
en comissió. 17

Resolució 483/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un centre de recupera-
ció integral i de reinserció per a dones víctimes de
violència a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
(tram. 250-00880/06). Adopció en comissió. 17

Resolució 484/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un centre de dia per a gent gran a la
Casa Bloc del districte de Sant Andreu de Barcelona
(tram. 250-00889/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 485/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la prestació de serveis socials a les
persones discapacitades (tram. 250-00921/06). Adop-
ció en comissió. 18

Resolució 486/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació de noves places de residèn-
cia, d’habitatges tutelats i de centres de dia per a
gent gran a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
(tram. 250-00923/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 487/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el servei de transport adaptat (tram.
250-00924/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 488/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’una residència assis-
tida per a gent gran al Prat de Llobregat (Baix Llobre-
gat) (tram. 250-00929/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 489/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’atenció pediàtrica al servei d’urgènci-
es del centre d’atenció primària Mútua Terrassa, de
Rubí (Vallès Occidental) (tram. 250-00871/06). Adop-
ció en comissió. 20

Resolució 490/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de l’assistència sanitària a
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Rubí (Vallès Occidental) (tram. 250-00936/06).
Adopció en comissió. 20

Resolució 491/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’atenció integral i continuada de les
persones que han patit traumatisme cranioencefàlic
(tram. 250-00939/06). Adopció en comissió. 20

Resolució 492/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la situació sociolaboral de l’empresa
Sintel, SA (tram. 250-00823/06). Adopció en comis-
sió. 21

Resolució 493/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures per a assegurar als tre-
balladors de Catalunya de l’empresa Sintel, SA el
cobrament immediat dels salaris endarrerits (tram.
250-01406/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 499/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aprovació del pla especial de l’espai
Aiguamolls del Baix Empordà (tram. 250-00555/06).
Adopció en comissió. 21

Resolució 500/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la preservació de l’entorn de Les
Madrigueres, a la franja costanera del Vendrell (Baix
Penedès) (tram. 250-00621/06). Adopció en comissió. 22

Resolució 501/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la protecció del paratge de Gallecs i
el traçat de la denominada via interpolar entre Mo-
lins de Rei (Baix Llobregat) i Montmeló (Vallès Ori-
ental) (tram. 250-00700/06). Adopció en comissió. 22

Resolució 502/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la promoció econòmica dels parcs
naturals (tram. 250-00905/06). Adopció en comissió. 22

Resolució 503/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la idoneitat dels límits de les actuals
zones d’especial protecció per als ocells (ZEPA)
(tram. 250-00983/06, 250-00984/06, 250-00985/06,
250-00986/06, 250-00987/06, 250-00988/06, 250-
00989/06, 250-00990/06, 250-00991/06, 250-00992/
06, 250-00993/06, 250-00994/06, 250-00995/06, 250-
00996/06, 250-00997/06, 250-00998/06, 250-00999/
06, 250-01000/06, 250-01001/06, 250-01002/06 i
250-01003/06. Adopció en comissió. 23

Resolució 504/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la renovació de la xarxa d’aigua pota-
ble de Vilallonga del Camp (Tarragonès) (tram. 250-
00800/06). Adopció en comissió. 24

Resolució 505/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ampliació de l’espai natural del mas-
sís de Cadiretes i la protecció de la vall de Solius
(Baix Empordà) (tram. 250-01005/06). Adopció en
comissió. 24

Resolució 506/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la protecció de l’espai del PEIN Cap-
çaleres del Ter i del Freser (tram. 250-01015/06).
Adopció en comissió. 25

Resolució 507/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la senyalització dels punts negres de
la xarxa viària catalana (tram. 250-00569/06). Adop-
ció en comissió. 25

Resolució 508/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació del Parc Natural de
Tortosa-Beseit (tram. 250-01028/06). Adopció en
comissió. 25

Resolució 509/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la restauració del llit del riu Cardener i
el seguiment del procés de recuperació de la seva
morfologia fluvial original (tram. 250-01082/06 i 250-
01107/06). Adopció en comissió. 26

Resolució 510/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els sistemes de protecció lateral a les
carreteres (tram. 250-00753/06 i 250-00762/06).
Adopció en comissió. 26

Resolució 511/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures correctores per a reduir el
risc d’accidents a la carretera C-17, abans N-152
(tram. 250-00920/06). Adopció en comissió. 27

Resolució 512/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament de la seguretat viària
de l’Eix Transversal (tram. 250-01035/06). Adopció
en comissió. 27

Resolució 513/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració del pla de neteja de llits de
riu, especialment pel que fa al riu Llobregat a la zona
del Parc Fluvial Navàs - Berga (tram. 250-00577/06).
Adopció en comissió. 27

Resolució 514/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les captacions d’aigua a la vall del
Llémena (tram. 250-00581/06). Adopció en comis-
sió. 28

Resolució 515/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures perquè la recàrrega de
l’aqüífer al·luvial del Ridaura no n’afecti la qualitat
(tram. 250-00648/06). Adopció en comissió. 28

Resolució 516/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la riera de Sant Vicenç de Castellet
(Bages)  (tram. 250-00760/06). Adopció en comissió. 29

Resolució 517/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la redacció d’un nou Pla de potecció
contra les avingudes a la comarca del Maresme
(tram. 250-00890/06). Adopció en comissió. 29

Resolució 518/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la neteja de les rieres i els torrents de
la comarca del Maresme (tram. 250-00892/06).
Adopció en comissió. 29

Resolució 519/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el desblocatge de l’execució de la
segona fase del passeig marítim de Malgrat de Mar
(Maresme) (tram. 250-00895/06). Adopció en comis-
sió. 30

Resolució 520/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les necessitats hídriques de Catalunya
(tram. 250-00904/06). Adopció en comissió. 30

Resolució 521/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la gestió de la part baixa de la conca
del riu Ter (tram. 250-00976/06). Adopció en comis-
sió. 30

Resolució 522/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el cànon del minitransvasament de
l’aigua del delta de l’Ebre a Tarragona (tram. 250-
01045/06). Adopció en comissió. 31

Resolució 523/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un programa d’inversions en infraes-
tructures hidràuliques a la part catalana de la conca
de l’Ebre (tram. 250-01046/06). Adopció en comis-
sió. 31
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Resolució 524/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’abastament d’aigua de la comarca
del Solsonès (tram. 250-01074/06). Adopció en co-
missió. 31

Resolució 525/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’abastament d’aigua des de l’embas-
sament de la Llosa del Cavall per a cobrir la deman-
da dels municipis del Solsonès, l’Anoia, el Bages i
la Segarra (tram. 250-01137/06). Adopció en comis-
sió. 32

 Resolució 570/VI del Parlament de
Catalunya sobre els estudis i els treballs de l’Obser-
vatori de la Societat de la Informació i de l’Observa-
tori del Mercat de Treball (tram. 250-01060/06). Adop-
ció en comissió. 32

 Resolució 571/VI del Parlament de
Catalunya sobre les infraestructures de comunicaci-
ons de banda ampla a les comarques de Lleida
(tram. 250-01116/06). Adopció en comissió. 32

Resolució 572/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els mitjans per a l’actuació dels bom-
bers a la comarca del Berguedà (tram. 250-01115/
06). Adopció en comissió. 33

Resolució 573/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el tractament social i jurídic dels
transsexuals (tram. 250-01131/06). Adopció en co-
missió. 33

Resolució 574/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la facultat sancionadora del Servei
Català de Trànsit (tram. 250-01152/06). Adopció en
comissió. 33

Resolució 575/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el pagament de les indemnitzacions
per raó de servei que percep el personal de l’Admi-
nistració de justícia destinat a les agrupacions de
secretaries de jutjats de pau (tram. 250-01157/06).
Adopció en comissió. 34

Resolució 576/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la convalidació del permís de conduir
expedit en països tercers per un de model comunita-
ri (tram. 250-01163/06). Adopció en comissió. 34

Resolució 577/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la revisió de la classificació interior
dels interns i dels sistemes de seguretat dels cen-
tres penitenciaris (tram. 250-01195/06). Adopció en
comissió. 35

Resolució 578/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el Pla especial d’emergències per
inundacions a Catalunya (Inuncat) (tram. 250-01202/
06). Adopció en comissió. 35

Resolució 579/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un nou parc de bom-
bers que doni servei a Ulldecona i la Sénia (Montsià)
(tram. 250-01220/06). Adopció en comissió. 36

Resolució 580/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el projecte de construcció del nou
Palau de Justícia a Vilafranca del Penedès (Alt Pe-
nedès) (tram. 250-01229/06). Adopció en comissió. 36

Resolució 581/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el desplegament reglamentari esta-
blert per la Llei 8/1995, del 27 de juliol, d’atenció i
protecció dels infants i els adolescents i de modifica-

ció de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre
mesures de protecció dels menors desemparats i de
l’adopció (tram. 250-01245/06). Adopció en comis-
sió. 36

Resolució 582/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la inclusió en la composició de la
Subcomissió Tècnica per als Estudis Previs per a la
Implantació de la Ciutat Judicial d’un representant de
les associacions de veïns afectades (tram. 250-
01273/06). Adopció en comissió. 37

Resolució 583/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la senyalització dels ac-
cessos a l’Escola de Policia de Catalunya, a Mollet
del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-01274/06).
Adopció en comissió. 37

Resolució 584/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora dels sistemes de seguretat
estàtica del centre penitenciari de Quatre Camins,
de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-
01289/06). Adopció en comissió. 38

Resolució 585/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen tres consellers del
Consell Consultiu de la Generalitat (tram. 283-00002/
06). Adoptada pel Ple del Parlament. 38

1.15. Mocions

Moció 63/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el tren d’alta velocitat (tram. 302-00085/
06). Aprovació. 38

Moció 64/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la instal·lació d’un escàner a l’Hospital
Comarcal Sant Bernabé, de Berga, i un conveni per
a la construcció d’un consultori mèdic a Vilada (Ber-
guedà)  (tram. 302-00086/06). Aprovació. 39

Moció 67/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre política ferroviària (tram. 302-00089/06).
Aprovació. 39

Moció 68/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre els fons estructurals (tram. 302-00090/
06). Aprovació. 40

Moció 69/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre infraestructures (tram. 302-00091/06).
Aprovació. 40

Moció 70/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desenvolupament del Pirineu, especial-
ment pel que fa al turisme i el lleure (tram. 302-
00092/06). Aprovació. 41

Moció 71/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el sector boví (tram. 302-00093/06). Apro-
vació. 42

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política del servei d’electricitat, especialment pel
que fa referència als talls de subministrament elèc-
tric (tram. 300-00002/06). Substanciació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ensenyament obligatori (tram. 300-00030/06). Subs-
tanciació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de consum (tram. 300-00050/06). Substan-
ciació. 43
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política turística, especialment pel que fa al con-
sorci Turisme de Catalunya (tram. 300-00142/06).
Substanciació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desplegament del Pla territorial general de Catalu-
nya, aprovat per la Llei 1/1995, del 16 de març
(tram. 300-00222/06). Substanciació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de suport a la família (tram. 300-
00275/06). Substanciació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’assistència a la gent gran (tram. 300-00285/06).
Substanciació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de ports (tram. 300-00350/06). Substanci-
ació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les prestacions dels serveis socials a Catalunya
(tram. 300-00387/06). Substanciació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de concerts educatius (tram. 300-00427/
06). Substanciació. 43

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

2.01. Projectes i proposicions de llei i al-
tres propostes de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei reguladora de les cau-
ses de cessament dels càrrecs públics elegits o
designats pel Parlament de Catalunya (tram. 202-
00036/06). Decaïment. 44

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre el servei de
defensa d’ofici (tram. 250-01071/06). Rebuig. 44

Proposició no de llei sobre el trasllat
dels jutjats d’Olot (Garrotxa) durant l’any 2001 (tram.
250-01122/06). Retirada. 44

Proposició no de llei sobre l’autodeter-
minació de Montenegro (tram. 250-01413/06). Retira-
da. 44

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’arxius (tram. 300-00088/06). Retirada. 44

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

tres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de meteorologia (tram.
200-00030/06). Pròrrogues del termini de presentació
d’esmenes. 45

Projecte de llei de prevenció de la vio-
lència a la llar i en les relacions de parella (tram. 200-
00031/06). Pròrrogues del termini de presentació
d’esmenes. 45

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de
l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989, del 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
(tram. 202-00028/06). Esmenes reservades per a
defensar en el Ple. 45

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de
Comptes (tram. 202-00091/06). Presentació i trame-
sa al Consell Executiu. 46

Proposició de llei de creació de l’Institut
per al Desenvolupament de les Comarques de l’Alt
Pirineu (tram. 202-00092/06). Presentació i tramesa
al Consell Executiu. 46

Proposició de llei de creació de l’Institut
per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt
Pirineu (tram. 202-00093/06). Presentació i tramesa
al Consell Executiu. 49

Proposició de llei de les causes de ces-
sament dels càrrecs públics elegits o designats pel
Parlament de Catalunya (tram. 202-00094/06). Pre-
sentació i tramesa al Consell Executiu. 52

Proposició de llei de foment de barris i
àrees urbanes que requereixen atenció especial
(tram. 202-00095/06). Presentació i tramesa al Con-
sell Executiu. 55

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

3.10.17. Designacions de membres del Con-
sell Consultiu

Designació de tres membres del Con-
sell Consultiu de la Generalitat (tram. 283-00002/06).
Propostes de candidats. 59

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa escolar per a ensenyar els alumnes
d’ensenyament secundari obligatori a gaudir dels
aspectes positius dels mitjans audiovisuals (tram.
250-01147/06). Esmenes presentades. 60

Proposició no de llei sobre la protecció
dels fons cinematogràfics dels antics laboratoris
Cinematiratges Riera i Fotofilm (tram. 250-01151/06).
Esmenes presentades. 60

Proposició no de llei sobre la rehabilita-
ció de l’institut d’ensenyament secundari Ferran
Casablancas, de Sabadell (Vallès Occidental) (tram.
250-01159/06). Esmenes presentades. 60

Proposició no de llei sobre l’execució
d’obres de millora del centre d’ensenyament infantil i
primària La Closa, d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà),
durant l’any 2001 (tram. 250-01169/06). Esmenes
presentades. 61

Proposició no de llei sobre l’execució
d’obres de restauració de l’església de Sant Llorenç
d’Isavarre, al municipi d’Alt Àneu (Pallars Sobirà),
durant l’any 2001 (tram. 250-01170/06). Esmenes
presentades. 61

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi que configuri les necessitats dels cen-
tres escolars d’Osona per a atendre l’escolarització
dels alumnes provinents de països africans (tram.
250-01171/06). Esmenes presentades. 61
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Proposició no de llei sobre la potencia-
ció de l’ensenyament de les humanitats (tram. 250-
01174/06). Esmenes presentades. 61

Proposició no de llei sobre la creació
d’una segona línia educativa al centre d’ensenya-
ment infantil i primari Catalunya, al municipi de Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès) (tram. 250-01177/06).
Esmenes presentades. 62

Proposició no de llei sobre els cicles
formatius de grau superior d’administració de siste-
mes informàtics i desenvolupament d’aplicacions
informàtiques a Tarragona, Reus (Baix Camp) i
Amposta (Montsià) (tram. 250-01179/06). Esmenes
presentades. 62

Proposició no de llei sobre la compen-
sació econòmica dels presos polítics del franquisme
menors de 65 anys (tram. 250-01204/06). Canvi de
Comissió tramitadora. 63

Proposició no de llei sobre la reintegra-
ció del Departament d’Ensenyament al Pla educació
i convivència de Santa Eugènia de Ter, de Girona
(tram. 250-01205/06). Esmenes presentades. 63

Proposició no de llei sobre l’oposició al
tancament de l’institut d’ensenyament secundari
Berenguer de Palou, de Barcelona (tram. 250-01232/
06). Esmenes presentades. 63

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’edifici de l’institut d’ensenyament secundari
Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona durant el 2002
(tram. 250-01233/06). Esmenes presentades. 63

Proposició no de llei sobre la informa-
ció dels productes alimentaris (tram. 250-01240/06).
Esmenes presentades. 64

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla director de la gestió turística i patrimonial de
la Vall de Boí i un pla del paisatge de la Vall de Boí
(Alta Ribagorça) (tram. 250-01257/06). Esmenes pre-
sentades. 64

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’executar la restauració del campanar gòtic de
l’església parroquial de Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès) (tram. 250-01267/06). Esmenes presenta-
des. 65

Proposició no de llei sobre la protecció
dels jaciments del Parc Arqueològic d’Ullastret (Baix
Empordà) (tram. 250-01268/06). Esmenes presenta-
des. 65

Proposició no de llei sobre la recupera-
ció del nom «República Argentina» per a un centre
d’ensenyament públic de Catalunya (tram. 250-
01302/06). Esmenes presentades. 66

Proposició no de llei sobre la recupera-
ció del nom «Uruguai» per a un centre d’ensenya-
ment públic (tram. 250-01303/06). Esmenes presen-
tades. 66

Proposició no de llei sobre l’adquisició
dels terrenys ocupats pel Club Mediterranée, situat al
Parc Natural del Cap de Creus (Alt Empordà) (tram.
250-01306/06). Esmenes presentades. 66

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de ventilació de les estacions i els túnels de
la xarxa de metro de Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, SA (tram. 250-01307/06). Esmenes presen-
tades. 67

Proposició no de llei sobre el rebuig al
projecte de portada d’aigua del riu Aigua d’Ora a
Navès (Solsonès) i l’elaboració d’un nou projecte de
subministrament des de l’embassament de la Llosa
del Cavall (Solsonès) (tram. 250-01309/06). Esmenes
presentades. 67

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de les instal·lacions i la plantilla de l’àrea bàsica de
salut de Vielha (Vall d’Aran) (tram. 250-01312/06).
Esmenes presentades. 68

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi del sector turístic a les comarques cata-
lanes de muntanya (tram. 250-01314/06). Esmenes
presentades. 68

Proposició no de llei sobre l’increment
dels serveis de l’àrea bàsica de salut compresa per
Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà i Palau-solità i
Plegamans (Vallès Occidental) (tram. 250-01316/
06). Esmenes presentades. 68

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un nou centre d’ensenyament infan-
til i primari a Ripollet (Vallès Occidental) (tram. 250-
01317/06). Esmenes presentades. 69

Proposició no de llei sobre la reforma
de les instal·lacions de l’institut d’ensenyament se-
cundari Ferran Casablancas, de Sabadell (Vallès
Occidental) (tram. 250-01318/06). Esmenes presen-
tades. 69

Proposició no de llei sobre la cobertura
dels operadors de telefonia mòbil que operen a Cata-
lunya (tram. 250-01319/06). Esmenes presentades. 69

Proposició no de llei sobre l’establiment
de mesures per a impulsar la coeducació a Catalu-
nya (tram. 250-01320/06). Esmenes presentades. 69

Proposició no de llei sobre l’establiment
de mesures per a evitar l’augment del preu del peat-
ge de les autopistes a causa de l’increment de l’IVA
del set al setze per cent (tram. 250-01327/06). Es-
menes presentades. 70

Proposició no de llei sobre l’aprovació
del Pla territorial parcial de les terres de l’Ebre i la
potenciació del model econòmic recollit en aquest
(tram. 250-01330/06). Esmenes presentades. 70

Proposició no de llei sobre l’establiment
de mesures per a digitalitzar les línies analògiques
de Telefónica, SA de Mollet del Vallès (Vallès Orien-
tal) (tram. 250-01331/06). Esmenes presentades. 71

Proposició no de llei sobre la retirada
de totes les plaques amb l’emblema de la Falange
dels habitatges de promoció pública de Catalunya en
el termini màxim de sis mesos (tram. 250-01334/06).
Esmenes presentades. 72

Proposició no de llei sobre l’atenció de
les especialitats a l’àrea bàsica de salut d’Esparre-
guera (Baix Llobregat), l’adequació de la plantilla
sanitària al creixement de la població i el desdobla-
ment del centre (tram. 250-01337/06). Esmenes pre-
sentades. 72

Proposició no de llei sobre la restaura-
ció de la via romana del Capsacosta (tram. 250-
01340/06). Esmenes presentades. 72

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’oferta d’ensenyaments professionals a Abrera
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(Baix Llobregat) i l’elaboració del Mapa Escolar Mu-
nicipal (tram. 250-01342/06). Esmenes presentades. 73

Proposició no de llei sobre l’ampliació i
la millora de la carretera B-213 d’Igualada (Anoia) a
Valls (Alt Camp) a càrrec del pressupost de la Gene-
ralitat per al 2002 (tram. 250-01343/06). Esmenes
presentades. 73

Proposició no de llei sobre la inclusió
urgent dels paratges dels Colls i Miralpeix, de Sant
Pere de Ribes (Garraf), dins un pla d’espais d’interès
natural (PEIN) per a garantir la conservació i la pro-
tecció dels litorals respectius (tram. 250-01346/06).
Esmenes presentades. 73

Proposició no de llei sobre el reimplan-
tament dels descomptes per a menors d’edat mem-
bres de famílies nombroses en el bitllet senzill dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
(tram. 250-01347/06). Esmenes presentades. 74

Proposició no de llei sobre la creació
d’una escola oficial d’idiomes (EOI) a Tortosa (Baix
Ebre) (tram. 250-01348/06). Esmenes presentades. 74

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de transport públic per carretera de les co-
marques de l’Ebre que tingui en compte l’estació de
tren de l’Aldea (Baix Ebre) - Amposta (Montsià)
(tram. 250-01349/06). Esmenes presentades. 74

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de recerca i d’innovació tecnològica a la
Sénia (Montsià) per a promoure el moble de la llar
produït a Catalunya (tram. 250-01350/06). Esmenes
presentades. 75

Proposició no de llei sobre l’atorgament
de subvencions als propietaris de finques afectades
pels aiguats del Montsià, el Priorat i el Baix Ebre
(tram. 250-01353/06). Esmenes presentades. 75

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció 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).
Esmenes presentades. 75

Proposició no de llei sobre l’establiment
de mesures per a accelerar la segona fase del rega-
diu de la Terra Alta i millorar el finançament dels re-
gants a través de l’Institut Català del Crèdit Agrari
(ICCA) (tram. 250-01355/06). Esmenes presentades. 76

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Pla general d’ordenació urbana de Premià de
Dalt (Maresme), les normes subsidiàries de Vilassar
de Dalt (Maresme) i el corresponent Pla parcial per
a garantir la preservació de l’entorn del santuari de la
Cisa (tram. 250-01356/06). Esmenes presentades. 76

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de millora de les telecomunicacions al
Solsonès i la determinació de les tecnologies adients
per a donar servei a tota la comarca (tram. 250-
01358/06). Esmenes presentades. 76

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la nova seu dels jutjats de Granollers (Vallès
Oriental) (tram. 250-01360/06). Esmenes presenta-
des. 76

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la nova seu dels jutjats de Vilafranca del Pe-
nedès (Alt Penedès) (tram. 250-01361/06). Esmenes
presentades. 77

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la nova seu dels jutjats de Sant Boi de Llobre-
gat (Baix Llobregat) (tram. 250-01362/06). Esmenes
presentades. 77

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la residència per a gent gran «Sant Antoni», de
Vielha e Mijaran (Vall d’Aran) (tram. 250-01459/06).
Presentació. 77

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’ensenyament infantil i primari Garona, de
Vielha e Mijaran (Vall d’Aran) (tram. 250-01460/06).
Presentació. 78

Proposició no de llei sobre la regulació
de l’estructura, la composició i les funcions del Con-
sell Català d’Associacions (tram. 250-01461/06).
Presentació. 78

Proposició no de llei sobre la reclama-
ció de la Delegació del Govern de la Generalitat a la
Catalunya Central (tram. 250-01462/06). Presenta-
ció. 79

Proposició no de llei sobre el canvi de
denominació de l’estadi olímpic de Montjuïc pel d’es-
tadi olímpic President Companys (tram. 250-01463/
06). Presentació. 79

Proposició no de llei sobre la revisió del
procés a Salvador Puig i Antich (tram. 250-01464/
06). Presentació. 80

Proposició no de llei sobre el cobra-
ment de les indemnitzacions per catàstrofes naturals
amb la màxima celeritat (tram. 250-01465/06). Pre-
sentació. 81

Proposició no de llei sobre el futur de
Montenegro (tram. 250-01466/06). Presentació. 81

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció d’un pla d’aparcaments per a vehicles pesants
de servei públic a Catalunya (tram. 250-01467/06).
Presentació. 82

Proposició no de llei sobre el no-cobra-
ment de comissions bancàries per les donacions de
la ciutadania a les ONG (tram. 250-01468/06). Pre-
sentació. 82

Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un conveni entre la Generalitat i els ajuntaments
catalans per a promoure la creació de tallers de mú-
sica als centres cívics (tram. 250-01469/06). Presen-
tació. 83

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció dels cicles formatius de la formació professional
específica (tram. 250-01470/06). Presentació. 83

Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un conveni entre la Generalitat i la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE) per a facilitar la incorpora-
ció de grups musicals independents a la indústria
fonogràfica (tram. 250-01471/06). Presentació. 84

Proposició no de llei sobre la promoció
de la música produïda a Catalunya a les emissores
de ràdio i televisió públiques catalanes (tram. 250-
01472/06). Presentació. 84

Proposició no de llei sobre la creació
d’una escola bressol a Carme (Anoia) (tram. 250-
01473/06). Presentació. 85
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Proposició no de llei sobre la creació de
préstecs renda amb un tipus d’interès nul per als
alumnes que cursen els dos últims cursos dels seus
estudis universitaris (tram. 250-01474/06). Presenta-
ció. 85

Proposició no de llei sobre la dotació de
recursos econòmics suficients els programes de fo-
ment de la incoporació de la dona als estudis tèc-
nics de les universitats públiques catalanes (tram.
250-01475/06). Presentació. 86

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de prolongar diverses línies del metro de Barcelo-
na fins al Baix Llobregat (tram. 250-01476/06). Pre-
sentació. 86

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’equipaments destinats a activitats socials i
culturals a les instal·lacions de l’antiga estació de
tren «Magòria», de Barcelona (tram. 250-01477/06).
Presentació. 87

Proposició no de llei sobre l’ordenació
de l’energia elèctrica a Catalunya (tram. 250-01478/
06). Presentació. 88

Proposició no de llei sobre els usos del
Port de Vallcarca, de Sitges (Garraf) i la millora dels
seus accessos (tram. 250-01479/06). Presentació. 88

Proposició no de llei sobre la millora de
les delegacions territorials de Televisió de Catalunya
i Catalunya Ràdio i l’augment dels seus horaris
d’emissió (tram. 250-01480/06). Presentació. 89

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a les terres de
l’Ebre (tram. 250-01481/06). Presentació. 90

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a les comarques
de la Catalunya central (tram. 250-01482/06). Pre-
sentació. 90

Proposició no de llei sobre la millora i
l’adequació de la carretera C-221 al pas per la Terra
Alta (tram. 250-01483/06). Presentació. 91

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Codi de deures i drets dels treballadors i treba-
lladores de les petites i petitíssimes empreses (tram.
250-01484/06). Presentació. 91

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció d’un salari mínim garantit a les clàusules dels
convenis col·lectius de Catalunya (tram. 250-01485/
06). Presentació. 92

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

Projecte de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 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. 92

Proposta de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei sobre l’ús de les llengües de
l’Estat en la denominació de les persones jurídiques
civils i mercantils (tram. 270-00033/06). Ponència per
a elaborar la Proposta. 93

3.10.85. Propostes de resolució per a crear
comissions

Proposta de resolució per la qual es
crea una comissió d’investigació sobre les presump-
tes irregularitats detectades en la gestió de la Direc-
ció General de Turisme i dels departaments del Go-
vern responsables (tram. 252-00014/06). Presenta-
ció. 93

3.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment en matè-
ria de peatges (tram. 302-00094/06). Esmenes pre-
sentades. 94

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu 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). Esmenes presentades. 97

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les discriminacions per raó
de gènere en els llocs de treball (tram. 302-00096/
06). Esmenes presentades. 100

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la lluita contra la violència
domèstica (tram. 302-00097/06). Esmenes presenta-
des. 101

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la promoció i el desenvolu-
pament del sector audiovisual a Catalunya (tram.
302-00098/06). Esmenes presentades. 106

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la situació sociolaboral de
les dones i les polítiques d’igualtat a Catalunya
(tram. 302-00099/06). Esmenes presentades. 106

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els ensenyaments de règim
especial (tram. 302-00100/06). Esmenes presenta-
des. 108

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desenvolupament de les
zones rurals de muntanya (tram. 302-00101/06).
Esmenes presentades. 111

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sanitària a Catalu-
nya, especialment pel que fa a la salut pública (tram.
302-00102/06). Esmenes presentades. 112

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política educativa, especi-
alment la normativa de matriculació en els centres
sostinguts amb fons públics (tram. 302-00103/06).
Esmenes presentades. 113

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la planificació dels serveis i els equipaments per a la
vellesa (tram. 300-00426/06). Presentació. 114

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la implantació d’activitats industrials de generació
d’energia eòlica (tram. 300-00428/06). Presentació. 114
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desenvolupament curricular en l’ensenyament pri-
mari i secundari (tram. 300-00429/06). Presentació. 114

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política del patrimoni immoble (tram. 300-00430/
06). Presentació. 114

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Declaració institucional sobre la com-
memoració del Dia Mundial de la Salut (tram. 401-
00022/06). 115

Declaració institucional sobre la con-
demna dels atemptats terroristes que han causat la
mort del senyor Santos Santamaría i del senyor
Froilán Elespe (tram. 401-00023/06). 115

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció 49/
VI del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolu-
pament de la política mediambiental (tram. 340-
00163/06). Informe relatiu al compliment de la Moció. 115

Control del compliment de la Resolució
302/VI del Parlament de Catalunya, de suport a la
comunitat maputxe i altres comunitats indígenes
que pateixen l’explotació del territori i l’agressió a la
identitat pròpia (tram. 340-00251/06). Informe relatiu
al compliment de la Resolució. 116

Control del compliment de la Resolució
269/VI del Parlament de Catalunya, sobre les ajudes
de la fundació alemanya Record, Responsabilitat i
Futur a les víctimes del nazisme (tram. 340-00253/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 117

Control del compliment de la Resolució
306/VI del Parlament de Catalunya, sobre la creació
d’un cos específic d’educadores i educadors socials
dins l’estructura de la funció pública de la Generalitat
(tram. 340-00254/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 117

Control del compliment de la Resolució
127/VI del Parlament de Catalunya, sobre la presen-
tació d’un pla de seguretat dels edificis judicials de
Catalunya (tram. 340-00255/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 118

Control del compliment de la Resolució
180/VI del Parlament de Catalunya, sobre les obres
del CEIP Ferran Agulló, de Molins de Rei (Baix Llo-
bregat) (tram. 340-00256/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 120

Control del compliment de la Resolució
210/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política
educativa pel que fa al primer cicle d’educació infan-
til, de zero a tres anys (tram. 340-00257/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 121

Control del compliment de la Resolució
299/VI del Parlament de Catalunya, sobre el parc
mòbil de bombers de les comarques nord-orientals
(tram. 340-00258/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 122

Control del compliment de la Resolució
349/VI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació

de material del parc de bombers de Sant Llorenç
Savall (Vallès Occidental) (tram. 340-00259/06). In-
forme relatiu al compliment de la Resolució. 122

Control del compliment de la Resolució
352/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elabora-
ció d’un pla d’emergències per al municipi de Portbou
(Alt Empordà) (tram. 340-00260/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 123

4.53. Compareixences i sessions infor-
matives en les comissions

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la comunitat educativa del CEPA Oriol
Martorell davant la Comissió de Política Cultural per-
què informin sobre l’experiència de cursar simultàni-
ament en el mateix centre els ensenyaments de
música o dansa i els de règim general (tram. 356-
00068/06). Acord sobre la sol·licitud. 123

Sol·licitud de compareixença de l’ONG
Amnistia Internacional davant la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre
la seva campanya contra la tortura (tram. 356-
00287/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 123

Sol·licitud de compareixença del Comitè
Català de Representants de Minusvàlids (COCARMI)
davant la Comissió de Política Territorial perquè in-
formi sobre les deficiències en el compliment de la
Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectò-
niques (tram. 356-00290/06). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió. 124

Sol·licitud de compareixença del Comitè
Català de Representants de Minusvàlids (COCARMI)
davant la Comissió de Política Social perquè informi
sobre la situació de les persones amb discapacitats
en l’àmbit social, sanitari i laboral (tram. 356-00291/
06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 124

Sol·licitud de compareixença del Comitè
Català de Representants de Minusvàlids (COCARMI)
davant la Comissió de Política Cultural perquè infor-
mi sobre la situació de les persones discapacitades
en matèria educativa (tram. 356-00292/06). Sol·-
licitud i tramesa a la Comissió. 124

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consorci Organitzador del Fòrum Universal
de les Cultures Barcelona 2004 davant la Comissió
de Cultura perquè informi sobre els treballs i els ob-
jectius d’aquest consorci (tram. 356-00293/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 124
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de creació del Col·legi Oficial d’En-
ginyeria Tècnica en Informàtica de Ca-
talunya
Tram. 202-00077/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 28.03.2001, DSPC-P 48

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de
març de 2001, ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent a
la Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial
d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
(tram. 202-00077/06).

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que
estableix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, amb el suport de la majoria absoluta
dels diputats i d’acord amb els articles 103.3 i 111
del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de
Catalunya següent:

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA

TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE CATALUNYA

Tram. 202-00077/06

PREÀMBUL

L’activitat dedicada a la informàtica, tant en el camp
de la investigació i de l’ensenyament, com del dis-
seny i la construcció d’ordinadors, de sistemes ope-
ratius i sistemes d’informació, és reconeguda arreu
des de fa molts anys, especialment en el darrer
quart de segle, en què hi ha hagut un accelerat des-
envolupament tècnic, acompanyat d’una creixent
demanda social de professionals degudament pre-
parats. En aquest marc, Catalunya ha estat capda-
vantera i ha actuat, certament, com a motor del des-
envolupament informàtic del conjunt de l’Estat, si-
tuació que s’ha de mantenir i impulsar amb els ins-
truments jurídics pertinents.

Amb la creació del Col·legi Oficial d’Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Catalunya es dóna un
nou reconeixement i un impuls a aquesta professió
tècnica, dotant-la d’una organització capaç de vet-
llar per la defensa de llurs interessos i d’ordenar-ne
l’exercici, amb les garanties que això comporta per
als ciutadans.

El Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Infor-
màtica de Catalunya afavorirà la millor inserció del
nostre país en el marc de la societat de la informa-

ció i evitarà tot esperit corporatiu que perjudiqui
aquest propòsit. Per aquest motiu, durà a cap activi-
tats a favor dels seus associats i de la societat, que
no siguin les que la llei reserva en exclusiva als col·-
legis, mitjançant acords associatius amb altres enti-
tats que agrupen els professionals informàtics i que
comparteixen els mateixos objectius, independent-
ment de quina en sigui la titulació.

Per tot plegat, en virtut de la competència exclusiva
que l’article 9.23 de l’Estatut d’autonomia atorga a la
Generalitat de Catalunya en matèria de col·legis pro-
fessionals i d’acord amb el que disposa l’article 3 de
la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis pro-
fessionals, que regula l’extensió de l’organització
col·legial mitjançant llei a les professions que no en
tenen, es considera oportuna i necessària la creació
d’un col·legi professional que integri els professionals
que amb la titulació suficient assumeixen les funcions
d’enginyer tècnic en informàtica.

S’ha considerat també que amb la creació del Col·-
legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de
Catalunya es contribueix al compliment del que es-
tableix l’article 18.4 de la Constitució, especial-
ment pel que fa a l’empara dels ciutadans perquè
puguin exercir plenament llurs drets.

L’especificitat amb què s’ha desenvolupat la profes-
sió a Catalunya justifica la inclusió de la disposició
transitòria quarta.

ARTICLE 1

Es crea el Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Catalunya, corporació de dret pú-
blic, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat ple-
na per a complir els seus fins.

ARTICLE 2

L’àmbit territorial del Col·legi Oficial d’Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Catalunya és Catalunya.

ARTICLE 3

El Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Infor-
màtica de Catalunya agrupa les persones que ho
sol·liciten que tenen la titulació universitària d’engi-
nyeria tècnica en Informàtica o la diplomatura en
Informàtica, ambdues en qualsevol de les seves es-
pecialitats, o un títol estranger equivalent deguda-
ment homologat.

ARTICLE 4

Pel que fa als aspectes institucionals i corporatius, el
Col·legi s’ha de relacionar amb el Departament de
Justícia o amb els departaments que tinguin atribu-
ïdes les funcions en matèria de col·legis professio-
nals. Pel que fa als aspectes relatius a la professió,
s’ha de relacionar amb el Departament d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació o amb els
que tinguin competències relacionades amb la pro-
fessió.

1.01.01.

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

PRIMERA

1. La Junta de l’Associació Catalana d’Enginyers
Tècnics en Informàtica, ampliada amb tres repre-
sentants que tinguin la titulació d’enginyer tècnic
en Informàtica o una titulació homologada, esco-
llits amb criteris de representativitat territorial, i
dels diferents àmbits del sector, en el termini de deu
mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, actuant com a comissió gestora, ha d’aprovar
uns estatuts provisionals, de conformitat amb la Llei
13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professio-
nals.

2. La comissió gestora establerta per l’apartat 1
s’ha de constituir en comissió d’habilitació, amb la
incorporació de representants de les universitats
que imparteixen els estudis d’enginyeria tècnica en
Informàtica a Catalunya i experts de reconegut pres-
tigi en aquest camp. La dita comissió ha d’habilitar,
si escau, el conjunt de professionals que sol·licitin
la incorporació al Col·legi per a participar en la seva
assemblea constituent, sens perjudici d’un recurs
posterior davant aquesta contra les decisions d’ha-
bilitació adoptades per la Comissió.

3. Els estatuts provisionals han de regular, en tot
cas, el procediment per a convocar l’assemblea
constituent. Cal garantir la màxima publicitat de la
convocatòria mitjançant la publicació d’aquesta en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en
els diaris de més difusió a Catalunya.

SEGONA

Les funcions de l’assemblea constituent són:

a) Ratificar els membres de la comissió gestora, o
bé nomenar-ne de nous, i aprovar-ne, si escau, la
gestió.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.

c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents en els òrgans Col·legials.

TERCERA

Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament
amb el certificat de l’acta de l’assemblea constitu-
ent, s’han de trametre al Departament de Justícia o
als altres departaments que tinguin atribuïdes les
competències administratives en matèria de col·-
legis professionals, perquè se’n qualifiqui la legali-
tat i es publiquin en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.

QUARTA

Es poden integrar al Col·legi Oficial d’Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Catalunya, si ho sol·-
liciten dins els dos anys següents a l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, les persones que compleixin
qualsevol dels supòsits que es detallen a continua-
ció:

a) Tenir el domicili professional únic o principal a
Catalunya i qualsevol altra diplomatura, un títol
universitari de grau mitjà o d’enginyeria tècnica

universitària, i acreditar fefaentment i d’acord amb
la normativa vigent, en la forma i amb els requisits
establerts pels estatuts, un mínim de tres anys
d’exercici o dedicació en les tasques pròpies de
l’enginyeria tècnica en informàtica i de formació.

b) Haver cursat els estudis en el ja desaparegut
Instituto de la Informática i haver obtingut alguna
de les titulacions següents: programador d’aplicaci-
ons, programador de sistemes, analista d’aplicaci-
ons, analista de sistemes, o bé, tècnic de sistemes, i
també acreditar fefaentment i d’acord amb la nor-
mativa vigent, en la forma i amb els requisits esta-
blerts pels estatuts, un mínim de tres anys d’exercici
o dedicació en les tasques pròpies de l’enginyeria
tècnica en informàtica i de formació.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de març de 2001

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

Llei de creació del Col·legi Oficial d’En-
ginyeria en Informàtica de Catalunya
Tram. 202-00078/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 28.03.2001, DSPC-P 48

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de
març de 2001, ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent a
la Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial
d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (tram.
202-00078/06).

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que
estableix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, amb el suport de la majoria absoluta
dels diputats i d’acord amb els articles 103.3 i 111
del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de
Catalunya següent:

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERIA EN

INFORMÀTICA DE CATALUNYA

Tram. 202-00078/06

PREÀMBUL

L’activitat dedicada a la informàtica, tant en el camp
de la investigació i de l’ensenyament, com del dis-
seny i la construcció d’ordinadors, de sistemes ope-
ratius i sistemes d’informació, es reconeguda arreu
des de fa molts anys, especialment en el darrer
quart de segle, en què hi ha hagut un accelerat des-

1.01.01.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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envolupament tècnic, acompanyat d’una creixent
demanda social de professionals degudament pre-
parats. En aquest marc, Catalunya ha estat capda-
vantera i ha actuat, certament, com a motor del des-
envolupament informàtic del conjunt de l’Estat, si-
tuació que s’ha de mantenir i impulsar amb els ins-
truments jurídics pertinents.

Amb la creació del Col·legi Oficial d’Enginyeria en
Informàtica de Catalunya es dóna un nou reconei-
xement i un impuls a aquesta professió tècnica, do-
tant-la d’una organització capaç de vetllar per la
defensa de llurs interessos i d’ordenar-ne exercici,
amb les garanties que això comporta per als ciuta-
dans.

El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya afavorirà la millor inserció del nostre
país en el marc de la societat de la informació i evi-
tarà tot esperit corporatiu que perjudiqui aquest
propòsit. Per aquest motiu, durà a cap activitats a
favor dels seus associats i de la societat, que no si-
guin les que la llei reserva en exclusiva als col·legis,
mitjançant acords associatius amb altres entitats
que agrupen els professionals informàtics i que
comparteixen els mateixos objectius, independent-
ment de quina en sigui la titulació.

Per tot això, en virtut de la competència exclusiva
que l’article 9.23 de l’Estatut d’autonomia atorga a
la Generalitat de Catalunya en matèria de col·legis
professionals i d’acord amb el que disposa l’article
3 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·-
legis professionals, que regula l’extensió de l’orga-
nització col·legial mitjançant llei a les professions
que no en tenen, es considera oportuna i necessària
la creació d’un col·legi professional que integri els
professionals que amb la titulació suficient assu-
meixen les funcions d’enginyer en informàtica.

S’ha considerat també que amb la creació del Col·-
legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalu-
nya es contribueix al compliment del que estableix
l’article 18.4 de la Constitució, especialment pel
que fa a l’empara dels ciutadans perquè puguin
exercir plenament llurs drets.

L’especificitat amb què s’ha desenvolupat la profes-
sió a Catalunya justifica la inclusió de la disposició
transitòria quarta.

ARTICLE 1

Es crea el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informà-
tica de Catalunya, corporació de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena
per a complir els seus fins.

ARTICLE 2

L’àmbit territorial del Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya és Catalunya.

ARTICLE 3

El Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de
Catalunya agrupa les persones que ho sol·liciten i
que tenen la titulació de llicenciat en Informàtica o
enginyer en Informàtica, i també la de llicenciat en

Ciències, secció d’Informàtica, segons els plans
d’estudis de la Facultat de Ciències de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona anteriors al 1991, o un
títol estranger equivalent degudament homologat.

ARTICLE 4

Pel que fa als aspectes institucionals i corporatius, el
Col·legi s’ha de relacionar amb el Departament de
Justícia o amb els departaments que tinguin atribu-
ïdes les funcions en matèria de col·legis professio-
nals. Pel que fa als aspectes relatius a la professió,
s’ha de relacionar amb el Departament d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació o amb els
que tinguin competències relacionades amb la pro-
fessió.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

1. La Junta de l’Associació Catalana d’Enginyers
en Informàtica, ampliada amb tres representants
que tinguin la titulació d’enginyer en Informàtica o
una titulació homologada, escollits amb criteris de
representativitat territorial i dels diferents àmbits
del sector, en el termini de deu mesos a comptar de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, actuant com a co-
missió gestora, ha d’aprovar uns estatuts provisio-
nals de conformitat amb la Llei 13/1982, del 17 de
desembre, de col·legis professionals.

2. La comissió gestora establerta per l’apartat 1
s’ha de constituir en comissió d’habilitació, amb la
incorporació de representants de les universitats
que imparteixen els estudis d’enginyeria en Infor-
màtica a Catalunya i experts de reconegut prestigi
en aquest camp. La dita comissió ha d’habilitar, si
escau, el conjunt de professionals que sol·licitin la
incorporació al Col·legi per a participar en la seva
assemblea constituent, sens perjudici d’un recurs
posterior davant aquesta contra les decisions d’ha-
bilitació adoptades per la Comissió.

3. Els estatuts provisionals han de regular, en tot
cas, el procediment per a convocar l’assemblea
constituent. Cal garantir la màxima publicitat de la
convocatòria mitjançant la publicació d’aquesta en
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els
diaris de més difusió a Catalunya.

SEGONA

Les funcions de l’assemblea constituent són:

a) Ratificar els membres de la comissió gestora, o
bé nomenar-ne de nous, i aprovar-ne, si escau, la
gestió.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.

c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents en els òrgans col·legials.

TERCERA

Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament
amb el certificat de l’acta de l’assemblea constitu-
ent, s’han de trametre al Departament de Justícia o
als altres departaments que tinguin atribuïdes les
competències administratives en matèria de col·-

1.01.01.
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legis professionals, perquè se’n qualifiqui la legali-
tat i es publiquin en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.

QUARTA

Es poden integrar al Col·legi Oficial d’Enginyeria
en Informàtica de Catalunya, si ho sol·liciten dins
els dos anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, les persones que compleixin qualsevol dels
supòsits que es detallen a continuació:

a) Acreditar el doctorat en Informàtica per qualse-
vol de les universitats de l’Estat espanyol o tenir un
títol estranger equivalent degudament homologat.

b) Tenir el domicili professional únic o principal a
Catalunya i tenir qualsevol altra titulació universi-
tària superior, i acreditar fefaentment, d’acord amb
la normativa vigent, en la forma i amb els requisits
establerts pels estatuts, un mínim de cinc anys
d’exercici o dedicació en les tasques pròpies de
l’enginyeria en informàtica i de formació.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de març de 2001

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 472/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’assistència sanitària a
Roda de Ter i a les poblacions adscri-
tes a la seva àrea bàsica de salut
Tram. 250-00789/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la creació de l’àrea bàsica
de salut de Roda de Ter (Osona), presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (tram. 250-00789/06), i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 13221).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament insta el Govern a:

a) Fer les gestions necessàries per a la creació ad-
ministrativa de l’àrea bàsica de salut (ABS) de

Roda de Ter, amb les poblacions adscrites següents:
Roda de Ter, les Masies de Roda, Santa Maria de
Corcó - l’Esquirol, Cantonigròs, Rupit, Pruït,
Tavertet i Tavèrnoles, un cop aquesta reordenació
hagi estat aprovada pels ajuntaments afectats.

b) Iniciar el procés per a la construcció d’un nou
centre d’atenció primària a Roda de Ter, en el cas
que es creï la nova àrea bàsica de salut de Roda de
Ter.

c) Vetllar perquè les instal·lacions on es presta as-
sistència sanitària, tant als usuaris de la sanitat pú-
blica que pertanyen al règim general de la Seguretat
Social com als pensionistes del Montepío Textil, si-
guin les adequades a les activitats que s’hi porten a
cap.

d) Estudiar la possibilitat d’incrementar la plantilla
de l’equip d’atenció primària (EAP) amb la incor-
poració d’un odontòleg o odontòloga.

e) Reordenar l’atenció continuada de l’àrea bàsica
de salut, d’acord amb totes les parts interessades,
per a racionalitzar la situació contractual dels pro-
fessionals que hi treballen.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 473/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el transport especial
per al desplaçament de persones
discapacitades
Tram. 250-00804/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre el finançament del transport
especial per al desplaçament de persones
discapacitades, presentada pel Grup Parlamentari
Popular (tram. 250-00804/06), i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 13666).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer un estudi de les necessitats a tot el territori de
Catalunya, conjuntament amb l’Associació Catala-
na de Municipis i Comarques i la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, per a poder donar cobertura
amb transport especial porta a porta a una part del
col·lectiu de persones discapacitades.
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b) Dotar el fons previst en la disposició addicional
104 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2000 per al finançament del trans-
port especial porta a porta destinat a discapacitats
físics, perquè puguin accedir a la xarxa metropoli-
tana de transport públic.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 474/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la incorporació de la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona al Con-
sorci de la Mina, a Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00805/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la incorporació de l’Ajunta-
ment de Barcelona i de la Mancomunitat de Muni-
cipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al con-
sorci del barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès), presentada pel Grup Parlamentari Po-
pular (tram. 250-00805/06), i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
13216).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
converses amb la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona a fi que s’incor-
pori al Consorci de La Mina per a contribuir a la re-
forma socioeconòmica i urbanística d’aquest barri
de Sant Adrià de Besòs.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 475/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la modificació de la le-
gislació en matèria de Seguretat Soci-
al pel que fa al règim especial d’autò-
noms
Tram. 250-00808/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la modificació de la legisla-
ció en matèria de Seguretat Social pel que fa al rè-
gim especial d’autònoms, presentada pel Sr.
Bernardo Fernández Martínez, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi (tram. 250-00808/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
accions oportunes davant el Govern de l’Estat per a
modificar la legislació vigent en matèria de Segure-
tat Social per tal que el règim especial d’autònoms
pugui millorar substancialment les prestacions en la
mateixa proporció en què se n’incrementin les
aportacions.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 476/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un pla d’actuació per a
augmentar la competitivitat de les em-
preses petites i crear ocupació
Tram. 250-00812/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre el desenvolupament d’un
pla d’actuació per a aconseguir una taxa d’ocupació
igual o superior a la mitjana de la Unió Europea,
presentada pel Sr. Bernardo Fernández Martínez,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-00812/06), i l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 13490).
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desen-
volupar, en el termini màxim de sis mesos, mitjan-
çant l’Agència Catalana de la Petita Empresa, un pla
d’actuació que tingui com a finalitat la millora de la
informació bàsica que ajudi a augmentar la
competitivitat d’aquestes empreses i crear ocupa-
ció, i que permeti situar l’economia catalana en una
taxa de desocupació similar o inferior a la de la mit-
jana de la Unió Europea. El pla ha de partir dels ei-
xos bàsics següents:

Primer. El foment dels serveis per a la creació i la
modernització d’empreses.

Segon. L’ampliació dels programes de vivers d’em-
preses.

Tercer. El desenvolupament de models específics de
finançament per a les microempreses.

Quart. La potenciació de les comunitats virtuals
d’empreses i xarxes empresarials.

Cinquè. La creació d’una xarxa d’emprenedors en
activitats emergents.

Sisè. El desenvolupament de societats de capital risc
per a fomentar les noves empreses.

Setè. El foment de la creació de llocs de treball en
aquestes empreses.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 477/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’informe «Mercado
único y cohesión social» del Consell
Econòmic i Social i la construcció del
marc sociolaboral de Catalunya
Tram. 250-00837/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’informe del Consell Eco-
nòmic i Social, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (tram. 250-
00837/06), i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(reg. 12717).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya manifesta:

a) Que rebutja l’informe «Mercado único y
cohesión social», elaborat pel Consell Econòmic i
Social, pel que té d’harmonitzador i erosionador de
les competències legislatives de cada comunitat
autònoma.

b) Que la concepció de l’Estat autonòmic parteix
justament de la capacitat legislativa de les comuni-
tats autònomes en determinades matèries i que és
aquesta, precisament, la base per a la convivència en
el si de l’Estat.

c) Que cal destacar la limitació profunda que com-
porta la defensa de la unitat de mercat espanyola
quan actualment el repte de futur és la unitat de
mercat europea, l’harmonització de les prestacions
socials o la fiscalitat amb Europa i l’establiment
d’un nou marc de relacions laborals a la zona Euro.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar avançant en la construcció del marc
sociolaboral autònom, amb els agents socials i eco-
nòmics, en matèria de treball, d’indústria, de co-
merç, de seguretat social, de sanitat i de serveis so-
cials, per a aprofundir en l’estat del benestar.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 478/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’informe «Mercado
único y cohesión social» i la participa-
ció en el Consell Econòmic i Social
Tram. 250-00860/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’informe relatiu al mercat
únic i la cohesió social, elaborat pel Consell Econò-
mic i Social, presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (tram. 250-
00860/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya rebutja els continguts
de l’informe «Mercado único y cohesión social»
elaborat pel Consell Econòmic i Social perquè no
s’adiu amb la dimensió plurinacional i autonòmica
de l’Estat espanyol.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ne-
gociar amb el Govern de l’Estat la participació, jun-
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tament amb la de les altres comunitats autònomes,
al si del Consell Econòmic i Social, tal com disposa
l’article 131.2 de la Constitució espanyola, per a la
qual cosa cal fer una modificació de l’actual norma-
tiva del Consell Econòmic i Social.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 479/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la posada en marxa del
dispensari municipal i de despatxos
per a entitats al municipi de Montbrió
del Camp (Baix Camp)
Tram. 250-00844/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la posada en marxa del dis-
pensari municipal i dels despatxos per a entitats al
municipi de Montbrió del Camp (Baix Camp), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-
00844/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 13202).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aportar
els ajuts necessaris per a posar en marxa el nou dis-
pensari municipal i despatxos per a entitats al mu-
nicipi de Montbrió del Camp (Baix Camp).

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 480/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la protecció i el foment
de l’alletament matern
Tram. 250-00841/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la protecció i el foment de
l’alletament matern, presentada per la Sra. Carme
Valls i Llobet, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (tram. 250-00841/06), i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
13204).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Dur a terme les gestions necessàries per a resta-
blir la cultura de l’alletament matern, tot respectant
la llibertat individual de la mare, en el conjunt dels
centres assistencials de Catalunya públics i privats.

b) Incentivar els hospitals maternoinfantils de Ca-
talunya perquè siguin acreditats com a Hospital
Amic de la Infància i les Mares amb l’adopció dels
deu passos per a un alletament matern d’èxit esta-
blerts en la Declaració dels Innocents, adoptada a
Florència l’1 d’agost de 1990.

c) Vetllar perquè es continuïn aplicant les recoma-
nacions del Protocol de seguiment de l’embaràs a
Catalunya, en relació amb l’alletament matern, com
a instrument òptim per a promocionar aquesta pràc-
tica a Catalunya.

d) Finalitzar el Protocol d’atenció al part i el puerpe-
ri, un dels capítols del qual és dedicat a l’alletament
matern, per a promoure als hospitals l’adopció de
mesures que afavoreixin l’alletament matern des
d’aquest àmbit assistencial.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez Pilar Malla i Escofet
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Resolució 481/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les negociacions per a
aconseguir la gratuïtat de les autopis-
tes per al transport sanitari
Tram. 250-00848/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’establiment d’acords per a
aconseguir la gratuïtat de les autopistes per al trans-
port sanitari, presentada per la Sra. Carme Figueras
i Siñol, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (tram. 250-00848/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
13199).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
les negociacions necessàries amb les empreses de
transport sanitari, o, si escau, amb les concessionà-
ries d’autopistes, per a prendre les mesures perti-
nents a fi que els pacients que són traslladats en
ambulància per a una intervenció quirúrgica, una
prova complementària o una teràpia no hagin de
pagar l’import del peatge de les autopistes.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 482/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el servei de transport
sanitari d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 250-00872/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre el manteniment del servei
d’ambulàncies del municipi d’Ulldecona (Montsià),
presentada pel Grup Parlamentari Popular (tram.
250-00872/06), i l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 13192).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a execu-
tar els acords a què han arribat el Servei Català de
la Salut i l’Ajuntament d’Ulldecona (Montsià), pel
que fa al servei de transport sanitari d’aquesta po-
blació.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 483/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un
centre de recuperació integral i de
reinserció per a dones víctimes de vi-
olència a Sant Feliu de Llobregat (Baix
Llobregat)
Tram. 250-00880/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un centre
de recuperació i reinserció de dones víctimes de vi-
olència a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat),
presentada per la Sra. Dolors Comas d’Argemir i
Cendra, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya - Verds (IC-V), per la Sra. Carme Porta i
Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, per la Sra. M. Caridad Mejías
Sánchez, del Grup Parlamentari Popular i per la Sra.
Carme Valls i Llobet, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-00880/06), i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13662).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Construir un centre de recuperació integral i de
reinserció per a dones víctimes de violència a Sant
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

b) Incloure una partida en el pressupost de l’any
2002, amb el compromís de construir el centre a
què fa referència la lletra a aquest mateix any 2002
i iniciar-ne l’activitat tan aviat com sigui possible.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez Pilar Malla i Escofet
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Resolució 484/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un centre de dia per a
gent gran a la Casa Bloc del districte
de Sant Andreu de Barcelona
Tram. 250-00889/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un centre
de dia per a gent gran a la Casa Bloc, al districte de
Sant Andreu de Barcelona, presentada pel Grup Par-
lamentari Popular (tram. 250-00889/06), i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 13661).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar
a terme les actuacions necessàries per a posar en
marxa un centre de dia per a gent gran en els locals
situats a la planta baixa de la Casa Bloc del districte
de Sant Andreu de Barcelona.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 485/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la prestació de serveis
socials a les persones discapacitades
Tram. 250-00921/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la creació d’un portal de
gestió administrativa per a la prestació de serveis
socials a les persones discapacitades, presentada
pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-00921/
06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 14698).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear,
en el marc del projecte d’administració oberta de

Catalunya, la gestió administrativa integrada que
inclogui la totalitat dels organismes administratius i
els departaments de la Generalitat competents en la
prestació dels serveis socials a persones amb qual-
sevol tipus de discapacitat, i a formalitzar convenis
amb els ens locals a fi d’incrementar aquesta coor-
dinació.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 486/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació de noves pla-
ces de residència, d’habitatges tute-
lats i de centres de dia per a gent gran
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès)
Tram. 250-00923/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’una resi-
dència assistida per a gent gran a l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès), presentada pel Grup Parla-
mentari Popular (tram. 250-00923/06), i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 14685).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al Govern a pro-
moure un conveni amb l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat (Barcelonès) per a la creació de noves
places de residència, d’habitatges tutelats i de cen-
tres de dia per a gent gran.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez Pilar Malla i Escofet
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Resolució 487/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el servei de transport
adaptat
Tram. 250-00924/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’establiment de les necessi-
tats del servei de transport adaptat de caràcter soci-
osanitari, presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V) (tram. 250-
00924/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 14684).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer un estudi, en col·laboració amb l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de
Municipis de Catalunya, de les necessitats del ser-
vei de transport adaptat per a atendre les demandes
reals dels usuaris.

b) Coadjuvar, si escau, d’acord amb les conclusions
de l’estudi a què es refereix la lletra a, conjunta-
ment amb els ajuntaments i els consells comarcals,
en el finançament del servei de transport adaptat
dins l’any 2001.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 488/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’una
residència assistida per a gent gran al
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00929/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’una resi-
dència assistida per a gent gran al municipi del Prat
de Llobregat (Baix Llobregat), presentada pel Grup
Parlamentari Popular (tram. 250-00929/06), i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 14686).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure la construcció d’una residència assistida per
a gent gran al municipi del Prat de Llobregat (Baix
Llobregat) abans que fineixi l’any 2002.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez Pilar Malla i Escofet
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Resolució 489/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’atenció pediàtrica al
servei d’urgències del centre d’aten-
ció primària Mútua Terrassa, de Rubí
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00871/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la inclusió d’un facultatiu
especialista en medicina infantil als serveis d’ur-
gència del centre d’atenció primària Mútua de Ter-
rassa, de Rubí (Vallès Occidental), presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (tram. 250-00871/06), i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
13193).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampli-
ar la cobertura de l’atenció pediàtrica al servei d’ur-
gències del centre d’atenció primària Mútua Terras-
sa, de Rubí (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 490/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de l’assistèn-
cia sanitària a Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00936/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la millora de l’assistència
sanitària al municipi de Rubí (Vallès Occidental),
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (tram. 250-00936/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer, en
el termini de dos mesos, un estudi sobre les neces-

sitats derivades de l’assistència sanitària al municipi
de Rubí (Vallès Occidental), a partir de dades actu-
als de la població, amb l’objectiu de disposar d’un
mapa de recursos i necessitats que delimiti les me-
sures a adoptar per a garantir la millora global de
l’atenció sanitària, relatives a la gestió, la planifica-
ció global i els recursos humans i materials neces-
saris, entre els quals hi ha d’haver l’avaluació de la
construcció d’un nou centre d’atenció primària.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 491/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’atenció integral i conti-
nuada de les persones que han patit
traumatisme cranioencefàlic
Tram. 250-00939/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’elaboració d’un cens
territorialitzat de les persones afectades pel trauma-
tisme cranioencefàlic i d’un programa específic
d’atenció integral d’aquest col·lectiu, presentada pel
Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-
00939/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 14683).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a esta-
blir, amb la participació de les associacions d’afec-
tats, els col·lectius de professionals, la xarxa
sociosanitària i les companyies d’assegurances, els
mecanismes necessaris per a garantir una atenció
integral i continuada de les persones que han patit
traumatisme cranioencefàlic.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez Pilar Malla i Escofet
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Resolució 492/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la situació sociolaboral
de l’empresa Sintel, SA
Tram. 250-00823/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la situació sociolaboral de
l’empresa Sintel, presentada per tots els grups par-
lamentaris (tram. 250-00823/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
cap les negociacions pertinents amb el Govern de
l’Estat, dins de les seves competències, per a tractar
de trobar una solució a la situació sociolaboral de
l’empresa Sintel, SA i per a mantenir tots els llocs
de treball de l’empresa.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 493/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures per a asse-
gurar als treballadors de Catalunya de
l’empresa Sintel, SA el cobrament im-
mediat dels salaris endarrerits
Tram. 250-01406/06

Aprovació: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 14.03.2001, DSPC-C 144

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre les mesures per a assegurar
als treballadors de Catalunya de l’empresa Sintel,
SA el cobrament immediat dels salaris endarrerits,
presentada per tots els grups parlamentaris (tram.
250-01406/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar davant d’entitats de crèdit la gestió
d’una línia de crèdits personals de caràcter prefe-

rent per als treballadors de Catalunya de l’empresa
Sintel, SA, a compte de les quantitats que aquests
puguin obtenir del Fons de Garantia Salarial
(Fogasa) per salaris impagats, atesa la situació en
què es troba la dita empresa. Aquests crèdits perso-
nals han de tenir la consideració de crèdits pont,
amb caràcter d’excepcionalitat. Aquesta situació no
es pot considerar que estableix cap tipus de prece-
dent, ja que es produeix només per la situació espe-
cífica dels treballadors d’aquesta empresa, ja que
se’ls deuen més de sis mensualitats i no poden re-
bre cap tipus d’ajut, ni prestacions del Fons de Ga-
rantia Salarial, ni subsidi d’atur.

b) Fer les gestions necessàries per tal que el Fons de
Garantia Salarial faci bestretes als treballadors de
Sintel, SA a compte de les nòmines endarrerides,
les quals bestretes, en cas d’insolvència, han d’és-
ser abonades pel mateix Fons de Garantia Salarial.

c) Fer les gestions pertinents per a cercar una solu-
ció empresarial a la situació laboral de Sintel, SA.

d) Garantir, mitjançant l’aplicació urgent i coordi-
nada dels expedients corresponents de la renda mí-
nima d’inserció, que cap família dels treballadors
de Catalunya de l’empresa Sintel, SA no quedi sen-
se els recursos necessaris per a la subsistència.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 499/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aprovació del pla es-
pecial de l’espai Aiguamolls del Baix
Empordà
Tram. 250-00555/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la gestió de l’espai
natural dels Aiguamolls de l’Empordà (tram. 250-
00555/06), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi i pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a trami-
tar l’aprovació del pla especial de l’espai Aigua-
molls del Baix Empordà, tot delimitant-lo.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 500/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la preservació de l’en-
torn de Les Madrigueres, a la franja
costanera del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-00621/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la preservació de l’es-
pai litoral Les Madrigueres, del Vendrell (Baix Pe-
nedès) (tram. 250-00621/06), presentada pel Sr.
Martí Carnicer i Vidal, juntament amb cinc altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a pren-
dre les mesures necessàries per a preservar l’entorn
de Les Madrigueres, a la franja costanera del
Vendrell (Baix Penedès).

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 501/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la protecció del parat-
ge de Gallecs i el traçat de la denomi-
nada via interpolar entre Molins de Rei
(Baix Llobregat) i Montmeló (Vallès
Oriental)
Tram. 250-00700/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la protecció del parat-
ge de Gallecs i la no-execució de l’anomenada via
interpolar al seu pas per la comarca del Vallès Ori-
ental (tram. 250-00700/06), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 12339).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar un projecte d’ordenació urbanística i
ambiental a l’espai de Gallecs (Vallès Oriental), de
manera que majoritàriament es preservin la diversi-
tat biològica i la riquesa paisatgística i, en especial,
la conservació de l’agricultura i la ramaderia que
han conformat el paisatge i la biodiversitat ornitolò-
gica existent, com a part del patrimoni natural i
agrícola de la plana vallesana, àrea densament po-
blada i cada cop més mancada d’aquests recursos
que cada dia esdevenen més valuosos.

b) Promoure la signatura de convenis entre l’Insti-
tut Català del Sòl i els ajuntaments de Lliçà de Vall,
Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità i
Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà i Santa Perpè-
tua de Mogoda en matèria de col·laboració per a
l’execució del projecte.

c) Impulsar amb els ajuntaments afectats la redacció
d’un pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge, previst per la Llei 12/1985, del 13 de juny,
d’espais naturals, en els àmbits que resultin preser-
vats d’ocupació.

d) Repensar el traçat de la denominada via interpo-
lar entre Molins de Rei (Baix Llobregat) i Montmeló
(Vallès Oriental) al seu pas per la comarca del
Vallès Oriental, i iniciar contactes amb els ajunta-
ments afectats per tal de fer sostenible la gestió de
la mobilitat a partir de minimitzar els costos ambi-
entals i territorials, reduir la congestió actual de les
carreteres i redimensionar les que avui dia són
infrautilitzades.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 502/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la promoció econòmica
dels parcs naturals
Tram. 250-00905/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la promoció econòmi-
ca dels parcs naturals (tram. 250-00905/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent
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RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar la creació d’organismes mixtos entre les admi-
nistracions públiques i les organitzacions
socioeconòmiques per a la promoció econòmica
dels parcs naturals.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 503/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la idoneïtat dels límits
de les actuals zones d’especial pro-
tecció per als ocells (ZEPA)
Tram. 250-00983/06, 250-00984/06, 250-00985/06,
250-00986/06, 250-00987/06, 250-00988/06, 250-
00989/06, 250-00990/06, 250-00991/06, 250-
00992/06, 250-00993/06, 250-00994/06, 250-
00995/06, 250-00996/06, 250-00997/06, 250-
00998/06, 250-00999/06, 250-01000/06, 250-
01001/06, 250-001002/06, 250-001003/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’ampliació de la xar-
xa de zones d’especial protecció per als ocells,
ZEPAs, a Catalunya, al delta de l’Ebre (tram. 250-
00983/06), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 14718), el text de la Proposició no de llei
sobre l’ampliació de la xarxa de zones d’especial
protecció per als ocells, ZEPAs, a Catalunya, als
ports de Beseit - Mont Turmell (Baix Ebre) (tram.
250-00984/06), presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 14719), el text de la Proposició
no de llei sobre l’ampliació de la xarxa de zones
d’especial protecció per als ocells, ZEPAs, a Catalu-
nya, a la serra de Cardó, Tivissa i Llaberia (Ribera
d’Ebre) (tram. 250-00985/06), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 14695), el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’ampliació de la xarxa de
zones d’especial protecció per als ocells, ZEPAs, a
Catalunya, a les serres de Montsant i Prades (tram.
250-00986/06), presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 14696), el text de la Proposició
no de llei sobre l’ampliació de la xarxa de zones
d’especial protecció per als ocells, ZEPAs, a Catalu-
nya, a Cogul (Garrigues) - Alfés (Segrià) (tram.
250-00987/06), presentada pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 14694), el text de la Proposició
no de llei sobre l’ampliació de la xarxa de zones
d’especial protecció per als ocells, ZEPAs, a Catalu-
nya, a les serres del Montsec i del Montgai (tram.
250-00988/06), presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 14693), el text de la Proposició
no de llei sobre l’ampliació de la xarxa de zones
d’especial protecció per als ocells, ZEPAs, a Catalu-
nya, als secans de Lleida (tram. 250-00989/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
14709), el text de la Proposició no de llei sobre
l’ampliació de la xarxa de zones d’especial protec-
ció per als ocells, ZEPAs, a Catalunya, a les serres
de Montagut i de Montmell (tram. 250-00990/06),
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
14708), el text de la Proposició no de llei sobre
l’ampliació de la xarxa de zones d’especial protec-
ció per als ocells, ZEPAs, a Catalunya, al delta del
Llobregat (tram. 250-00991/06), presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 14707), el
text de la Proposició no de llei sobre l’ampliació de
la xarxa de zones d’especial protecció per als
ocells, ZEPAs, a Catalunya, a la serralada prelitoral
(tram. 250-00992/06), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 14706), el text de la Proposi-
ció no de llei sobre l’ampliació de la xarxa de zones
d’especial protecció per als ocells, ZEPAs, a Catalu-
nya, a les illes Medes (tram. 250-00993/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
14705), el text de la Proposició no de llei sobre
l’ampliació de la xarxa de zones d’especial protec-
ció per als ocells, ZEPAs, a Catalunya, als aigua-
molls de l’Empordà (tram. 250-00994/06), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14703),
el text de la Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la xarxa de zones d’especial protecció per als
ocells, ZEPAs, a Catalunya, a la serra del Cadí
(tram. 250-00995/06), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 14704), el text de la Proposi-
ció no de llei sobre l’ampliació de la xarxa de zones
d’especial protecció per als ocells, ZEPAs, a Catalu-
nya, a la Cerdanya (tram. 250-00996/06), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14702),
el text de la Proposició no de llei sobre l’ampliació
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de la xarxa de zones d’especial protecció per als
ocells, ZEPAs, a Catalunya, a la serra del Boumort
(tram. 250-00997/06), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 14701), el text de la Proposi-
ció no de llei sobre l’ampliació de la xarxa de zones
d’especial protecció per als ocells, ZEPAs, a Catalu-
nya, a la serra de Sant Gervàs (tram. 250-00998/06),
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
14700), el text de la Proposició no de llei sobre
l’ampliació de la xarxa de zones d’especial protec-
ció per als ocells, ZEPAs, a Catalunya, a Sant
Maurici - Bohí - Beret (tram. 250-00999/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
14699), el text de la Proposició no de llei sobre
l’ampliació de la xarxa de zones d’especial protec-
ció per als ocells, ZEPAs, a Catalunya, a la confluèn-
cia entre els rius Cinca i Segre (tram. 250-01000/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14717), el text de la Proposició no de llei sobre
l’ampliació de la xarxa de zones d’especial protec-
ció per als ocells, ZEPAs, a Catalunya, al tram baix
del riu Matarranya - Riba-roja (tram. 250-01001/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14716), el text de la Proposició no de llei sobre
l’ampliació de la xarxa de zones d’especial protec-
ció per als ocells, ZEPAs, a Catalunya, a Freser -
Setcases (Ripollès) (tram. 250-01002/06), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14715),
el text de la Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la xarxa de zones d’especial protecció per als
ocells, ZEPAs, a Catalunya, a l’espai del Monteixo -
L’Orri - Tornafort (tram. 250-01003/06), presentada
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 14714).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar, fent ús de les seves competències en matèria de
protecció de la natura i d’ordenació del territori, en
el termini màxim de tres mesos, els treballs per a
determinar la idoneïtat dels límits de les actuals zo-
nes d’especial protecció per als ocells, (ZEPA) i, si
escau, de la incorporació de nous espais.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 504/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la renovació de la xarxa
d’aigua potable de Vilallonga del
Camp (Tarragonès)
Tram. 250-00800/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la renovació de la xar-
xa d’aigua potable de Vilallonga del Camp (Tarra-
gonès) (tram. 250-00800/06), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 13217).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·-
laborar amb l’Ajuntament de Vilallonga del Camp
(Tarragonès) a trobar el mecanisme de finançament
necessari per a la renovació de la xarxa d’aigua po-
table del municipi.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 505/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ampliació de l’espai
natural del massís de Cadiretes i la
protecció de la vall de Solius (Baix
Empordà)
Tram. 250-01005/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la delimitació del mas-
sís de Cadiretes i la protecció de la vall de Solius
(Baix Empordà) (tram. 250-01005/06), presentada
pel Sr. Manel Nadal i Farreras, juntament amb vuit
altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg.14877).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent
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RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar l’ampliació de l’espai natural del massís de Cadi-
retes fins al límit permès per la normativa vigent en
l’àrea de la vall de Solius (Baix Empordà).

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 506/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la protecció de l’espai
del PEIN Capçaleres del Ter i del
Freser
Tram. 250-01015/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el Pla especial del
PEIN Capçaleres del Ter i del Freser, serra
Cavallera, obagues de la vall del Rigard i serra de
Montgrony (Ripollès) (tram. 250-01015/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya - Verds (I-V), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
15074).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar, en el termini màxim d’un any, la conveniència de
protegir l’espai del Pla d’espais d’interès natural
(PEIN) Capçaleres del Ter i del Freser i, si escau,
altres espais adjacents amb la figura de protecció
superior de parc natural o bé de parc nacional.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 507/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la senyalització dels
punts negres de la xarxa viària catala-
na
Tram. 250-00569/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la senyalització dels
punts negres de la xarxa viària catalana (tram. 250-
00569/06), presentada pel Grup Parlamentari Popu-
lar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg.7978).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a senya-
litzar d’una manera especial els punts negres de la
xarxa viària mentre no siguin eliminats els trams de
concentració d’accidents de les carreteres de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 508/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació del Parc Na-
tural de Tortosa-Beseit
Tram. 250-01028/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la creació del parc
natural dels ports de Tortosa - Beseit (tram. 250-
01028/06), presentada pel Grup Parlamentari Popu-
lar, juntament amb dos altres diputats del Grup Par-
lamentari Popular, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
15839).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme, en consens amb les entitats i les poblacions
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de la zona, les accions necessàries per a crear el
Parc Natural de Tortosa - Beseit, en el termini mà-
xim d’un any.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 509/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la restauració del llit del
riu Cardener i el seguiment del procés
de recuperació de la seva morfologia
fluvial original
Tram. 250-01082/06 i 250-01107/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la protecció dels mu-
nicipis riberencs del riu Cardener (tram. 250-
01082/06), presentada per la Sra. Marta Camps i
Torrens, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg.16323) i el text de la
Proposició no de llei sobre la descanalització del riu
Cardener i la plantació de bosc de ribera als llits
d’aquest riu i dels seus afluents (tram. 250-01107/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds (I-V), i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg.16319).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
actuacions següents, un cop solucionat el problema
al diapir de Cardona:

a) Restaurar el llit del riu Cardener, per a la recupe-
ració de la seva morfologia fluvial original.

b) Fer el seguiment del procés de recuperació a què
fa referència l’apartat a per tal de detectar possibles
alteracions en la morfologia restaurada i l’augment
del risc ambiental i de riuades aigües avall com a
conseqüència del desviament del riu Cardener.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 510/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els sistemes de protec-
ció lateral a les carreteres
Tram. 250-00753/06 i 250-00762/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre els sistemes de protec-
ció lateral a les carreteres (tram. 250-00753/06),
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (I-V), i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
13230), i el text de la Proposició no de llei sobre la
substitució dels actuals suports de les barreres de
seguretat metàl·liques de la xarxa viària catalana
(tram. 250-00762/06), presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar i a dur a cap les actuacions necessàries
per a substituir progressivament, quan es facin
obres de millora o reparacions, els suports de les
barreres de seguretat metàl·liques existents en la
xarxa viària de Catalunya i, quan es tracti de noves
instal·lacions, posar-hi suports en forma de ‘C? amb
cantons arrodonits perquè no presentin riscos per
als motoristes.

b) Demanar al Govern de l’Estat que prengui les
mesures a què fa referència l’apartat a en la xarxa
viària de la seva competència.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 511/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures correcto-
res per a reduir el risc d’accidents a la
carretera C-17, abans N-152
Tram. 250-00920/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre les mesures correcto-
res per a reduir el risc d’accidents a la carretera N-
152 (tram. 250-00920/06), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (I -V),
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg.14697).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Revisar les obres realitzades a l’altura del quilò-
metre 79 de la carretera C-17, abans N-152, i portar
a terme, immediatament, mesures correctores per a
reduir el risc d’accidents i per resoldre les deficièn-
cies detectades en dies de pluja.

b) Identificar els punts de més risc d’accidents a la
carretera C-17, abans N-152, al pas per la comarca
d’Osona, com ara les sortides de camions en canvi
de rasant o les cruïlles perilloses.

c) Garantir que la carretera C-17, abans N-152, con-
tinuarà tenint la consideració de carretera de la xar-
xa bàsica primària i que no passarà a ésser una via
secundària independentment de la construcció o no
de nous eixos viaris, i, com a tal, destinar-hi les par-
tides pressupostàries necessàries per a millorar-la i
mantenir-la.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 512/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament de la se-
guretat viària de l’Eix Transversal
Tram. 250-01035/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el millorament de
l’Eix Transversal per a evitar la sinistralitat mortal
(tram. 250-01035/06), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15847).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar els possibles trams de concentració d’accidents
de l’Eix Transversal i adoptar les mesures perti-
nents per a millorar-ne la seguretat viària.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 513/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració del pla de
neteja de llits de riu, especialment pel
que fa al riu Llobregat a la zona del
Parc Fluvial Navàs - Berga
Tram. 250-00577/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la neteja del llit del
Llobregat a la zona del parc fluvial entre Navàs
(Bages) i Berga (tram. 250-00577/06), presentada
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (I -V), i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg.7979).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a accele-
rar el procés d’elaboració del pla de neteja de llits

1.10.

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



2 d’abril de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 167

28

de riu perquè es prioritzi, en la mesura que sigui
possible, la neteja del llit del Llobregat a la zona
del Parc Fluvial Navàs-Berga, a iniciar aquests tre-
balls dins el 2001.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 514/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les captacions d’aigua
a la vall del Llémena
Tram. 250-00581/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre les captacions d’aigua
a la vall del Llémena (tram. 250-00581/06), presen-
tada pel Sr. Manel Nadal i Farreras, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 8671).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Vetllar perquè no hi hagi sobreexplotació de
l’aqüífer aprofitat per l’empresa Aigua de Sant
Aniol, SA, de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa),
com ja fa la Direcció General d’Energia i Mines en
tots els aqüífers d’aigua mineral de Catalunya.

b) No autoritzar cap nova captació de l’aqüífer per
l’empresa Aigua de Sant Aniol, SA, sense l’estudi
corresponent que permeti assegurar els recursos hí-
drics de la vall del Llémena.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 515/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures perquè la
recàrrega de l’aqüífer al·luvial del
Ridaura no n’afecti la qualitat
Tram. 250-00648/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el projecte de transva-
sament d’aigua del riu Ter a l’aqüífer del Ridaura
(tram. 250-00648/06), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V), i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 9800).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir que la recàrrega de l’aqüífer al·luvial del Ridaura
no n’afecti la qualitat, per la qual cosa caldrà pren-
dre les mesures següents:

a) Vetllar perquè les mesures correctores imposades
al projecte d’ampliació de la marina Pinell - Ridaura
impedeixin que el subministrament d’aigua a la
zona es vegi afectat per culpa de la penetració cap a
terra endins de la interfície aigua de mar - aigua
dolça.

b) Solucionar els problemes de capacitat del tracta-
ment terciari de la depuradora de Castell d’Aro i
traslladar la sortida del col·lector al final de l’aqüí-
fer.

c) Assegurar que els lixiviats de l’abocador de So-
lius reben el tractament pertinent.

d) Estudiar, conjuntament amb els ajuntament afec-
tats i les empreses concessionàries, les mesures més
eficients per a la reducció de les pèrdues d’aigua de
la xarxa d’abastament.

e) Gestionar el desembassament dels pantans del
Ter tot prioritzant les necessitats de subministra-
ment de l’aigua potable.

f) Analitzar els resultats de la campanya publicità-
ria de foment de l’estalvi d’aigua iniciada darrera-
ment.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 516/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la riera de Sant Vicenç
de Castellet (Bages)
Tram. 250-00760/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la canalització de la
riera de Sant Vicenç de Castellet (Bages) (tram. 250-
00760/06), presentada pel Sr. Alberto Fernández
Díaz, juntament amb cinc altres diputats del Grup
Parlamentari Popular, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
13245).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a execu-
tar les actuacions específiques que, fruit dels estu-
dis hidrològics, correspongui efectuar a la riera de
Sant Vicenç de Castellet (Bages).

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 517/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la redacció d’un nou
Pla de protecció contra les avingudes
a la comarca del Maresme
Tram. 250-00890/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la redacció d’un nou
Pla de protecció contra les avingudes a la comarca
del Maresme (tram. 250-00890/06), presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 13482).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Trametre-li l’informe elaborat per l’Agència Ca-
talana de l’Aigua sobre la situació del Pla director
de protecció contra avingudes al Maresme adap-
tant-lo a les condicions ambientals i d’ordenació
territorial del Maresme actuals i futures.

b) Valorar l’aplicabilitat de les recomanacions de
programes europeus com el Rivermed en els pro-
cessos d’ampliació i de revisió del Pla director de
protecció contra avingudes al Maresme.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 518/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la neteja de les rieres i
els torrents de la comarca del Mares-
me
Tram. 250-00892/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la neteja de les rieres
a la comarca del Maresme (tram. 250-00892/06),
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
13496).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar executant el programa permanent d’actuació i
manteniment dels llits de les rieres i els torrents de
la comarca del Maresme, especialment en els perío-
des d’alt risc d’aiguats, amb la col·laboració entre
l’Agència Catalana de l’Aigua, el Consell Comarcal
del Maresme i els ajuntaments.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 519/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el desblocatge de l’exe-
cució de la segona fase del passeig
marítim de Malgrat de Mar (Maresme)
Tram. 250-00895/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el desblocatge del pro-
jecte de construcció de la segona fase del passeig
marítim de Malgrat de Mar (Maresme) (tram. 250-
00895/06), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 13772).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar fent les gestions pertinents amb el Ministeri de
Medi Ambient per a desbloquejar l’execució de la
segona fase del passeig marítim de Malgrat de Mar
(Maresme).

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 520/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les necessitats hídri-
ques de Catalunya
Tram. 250-00904/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre les necessitats hídri-
ques de Catalunya (tram. 250-00904/06), presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir
en compte en la determinació de la demanda d’ai-
gua a mitjà i a llarg termini els aspectes següents:

a) El retorn d’una part del cabal de transvasament
del Ter cap a la seva pròpia conca.

b) La protecció dels aqüífers contra la sobreex-
plotació.

c) La recuperació dels aqüífers que presentin pro-
blemes de qualitat o de quantitat.

d) L’establiment d’uns adequats cabals de manteni-
ment de la qualitat ecològica dels rius.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 521/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la gestió de la part bai-
xa de la conca del riu Ter
Tram. 250-00976/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla
hidrològic del Baix Ter i sobre diverses actuacions
d’abastament d’aigües i de sanejament (tram. 250-
00976/06), presentada pel Sr. Manel Nadal i
Farreras, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi , i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 15073).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar, en el termini màxim de sis mesos, els estudis i el
pla d’actuació previstos per a la gestió de la part
baixa de la conca del riu Ter.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 522/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el cànon del minitrans-
vasament de l’aigua del delta de l’Ebre
a Tarragona
Tram. 250-01045/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el cànon del
minitransvasament de l’aigua del delta de l’Ebre a
Tarragona (tram. 250-001045/06), presentada per la
Sra. Marta Camps i Torrens, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar d’una manera immediata un balanç dels ingres-
sos i les despeses anuals del cànon recaptat del
minitransvasament d’aigua del delta de l’Ebre a
Tarragona, des que aquest es va posar en funciona-
ment, i la distribució d’aquest entre els destinataris.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 523/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un programa d’inversi-
ons en infraestructures hidràuliques a
la part catalana de la conca de l’Ebre
Tram. 250-01046/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pro-
grama d’inversions en infraestructures hidràuliques
amb càrrec al cànon del minitransvasament d’aigua
del delta de l’Ebre a Tarragona (tram. 250-01046/
06), presentada per la Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar, en el termini de sis mesos, un programa d’inver-
sions en infraestructures hidràuliques a la part cata-
lana de la conca de l’Ebre, el qual ha d’incloure un
calendari de les actuacions i la proposta de finan-
çament que inclogui el cànon del minitransvasa-
ment.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 524/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’abastament d’aigua
de la comarca del Solsonès
Tram. 250-01074/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la xarxa d’abastament
d’aigua de la Llosa del Cavall (Solsonès) (tram.
250-01074/06), presentada per la Sra. Marta Camps
i Torrens, juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 16491).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar un estudi, en el termini més breu possi-
ble, que permeti establir les necessitats d’abasta-
ment d’aigua de la comarca del Solsonès.

b) Una vegada conegudes les conclusions de l’estu-
di a què fa referència l’apartat a, iniciar les accions
necessàries per a redactar el projecte de portada
d’aigües des del pantà de la Llosa del Cavall, rei-
vindicada per totes les institucions del Solsonès, per
tal de cobrir totes les necessitats de la comarca.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 525/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’abastament d’aigua
des de l’embassament de la Llosa del
Cavall per a cobrir la demanda dels
municipis del Solsonès, l’Anoia, el
Bages i la Segarra
Tram. 250-01137/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 16, 14.03.2001, DSPC-C 143

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de març de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’abastament d’aigua
a la comarca del Solsonès (tram. 250-01137/06),
presentada pel Grup Parlamentari Popular, junta-
ment amb tres altres diputats del Grup Parlamentari
Popular, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 16485).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a execu-
tar la xarxa pròpia d’abastament d’aigua des de
l’embassament de la Llosa del Cavall, al Solsonès,
per a cobrir la demanda dels municipis del Solsonès,
l’Anoia, el Bages i la Segarra, i aprofitar aquesta
xarxa per, més endavant, connectar-la amb la d’Ai-
gües Ter-Llobregat.

Palau del Parlament, 14 de març de 2001

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

Resolució 570/VI del Parlament de Ca-
talunya sobre els estudis i els treballs
de l’Observatori de la Societat de la
Informació i de l’Observatori del Mer-
cat de Treball
Tram. 250-01060/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació
Sessió núm. 11, 21.03.2001, DSPC-C 152

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

La Comissió Permanent de Legislatura per a la So-
cietat de la Informació, en sessió tinguda el dia 21
de març de 2001, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre la situació del mercat laboral pel
que fa a la demanda de personal format en les tec-
nologies de la informació i les comunicacions, pre-
sentada per la Sra. Pilar Díaz i Romero, juntament

amb quatre altres diputats del Grup Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01060/06), i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 16013).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar impulsant la tasca de l’Observatori de la Soci-
etat de la Informació i de l’Observatori del Mercat
de Treball, i difondre públicament i amb una perio-
dicitat d’un any els estudis i els treballs que facin.

Palau del Parlament, 21 de març de 2001

La secretària La presidenta
M. Ángeles Esteller Teresa Serra i Majem

Resolució 571/VI del Parlament de Ca-
talunya sobre les infraestructures de
comunicacions de banda ampla a les
comarques de Lleida
Tram. 250-01116/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació
Sessió núm. 11, 21.03.2001, DSPC-C 152

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

La Comissió Permanent de Legislatura per a la So-
cietat de la Informació, en sessió tinguda el dia 21
de març de 2001, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre les noves tecnologies al món rural,
presentada per la Sra. Marta Camps i Torrens, junta-
ment amb cinc altres diputats del Grup Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01116/06), i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 16315).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Proposar que Localret i la Diputació de Lleida
impulsin un programa que permeti la màxima ex-
tensió possible de les infraestructures de telecomu-
nicacions de banda ampla a les comarques de Lleida
i a promocionar-les perquè la població i les empre-
ses en facin ús.

b) Vetllar perquè es compleixin les connexions amb
les infraestructures de comunicacions de banda
ampla en els centres sanitaris de les comarques de
Lleida abans que fineixi l’any 2002.

Palau del Parlament, 21 de març de 2001

La secretària La presidenta
M. Ángeles Esteller Teresa Serra i Majem
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Resolució 572/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els mitjans per a l’actu-
ació dels bombers a la comarca del
Berguedà
Tram. 250-01115/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre la do-
tació del parc de bombers de Berga (Berguedà)
d’un furgó de salvaments, presentada pel Sr. Joan
Roma i Cunill, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (tram. 250-01115/06), i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
16316).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir els mitjans adequats per a l’actuació dels bom-
bers en els accidents de trànsit, especialment pel
que fa a la dotació d’un furgó de salvaments i
d’excarceració a la comarca del Berguedà.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

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

Resolució 573/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el tractament social i
jurídic dels transsexuals
Tram. 250-01131/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre el
tractament social i jurídic dels transsexuals, pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (tram. 250-01131/06), i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 16674).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Aplicar a Catalunya el protocol que consensuï el
grup de treball que s’ha de formar per mitjà del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Sa-
lut, d’acord amb la Moció aprovada al Senat el pas-
sat dia 28 de novembre de 2000 per la qual s’insta
el Govern a impulsar les accions necessàries per a
garantir el respecte a la pròpia identitat de sexe i el
lliure exercici d’aquest.

b) Continuar aplicant programes de tractament in-
dividualitzat als ciutadans privats de llibertat que
manifestin que estan en procés de reassignació de
gènere, i donar-los les destinacions més adequades
a fi que aquest procés no els comporti un plus
d’agreujament de la seva situació penitenciària.

c) Fer campanyes d’informació als professionals
sobre els drets i els problemes dels transsexuals, i
incloure-les dins les activitats de l’Escola de Poli-
cia de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió

Carme Porta i Abad Manuela de Madre Ortega

Resolució 574/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la facultat sanciona-
dora del Servei Català de Trànsit
Tram. 250-01152/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre la fa-
cultat sancionadora del Servei Català de Trànsit,
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (tram. 250-01152/06), i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 18373).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a esgotar
totes les vies jurídiques, jurisdiccionals i institucio-
nals necessàries a fi que, sobre la base del respecte
escrupolós del principi de seguretat jurídica, resti
garantida la plena aplicabilitat i efectivitat de la
competència sancionadora en matèria de trànsit, cir-
culació de vehicles de motor i seguretat viària
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transferida per la Llei orgànica 6/1997, del 15 de
desembre, a l’empara de l’article 150.2 de la Cons-
titució espanyola.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

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

Resolució 575/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el pagament de les in-
demnitzacions per raó de servei que
percep el personal de l’Administració
de justícia destinat a les agrupacions
de secretaries de jutjats de pau
Tram. 250-01157/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre els
mitjans econòmics de les agrupacions de secretari-
es de jutjats de pau de Catalunya, presentada pel Sr.
Àlex Masllorens i Escubós, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01157/06), i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar, en el termini de sis mesos, un projecte de refor-
ma del sistema de pagament de les indemnitzacions
per raó del servei que percep el personal de l’Admi-
nistració de justícia destinat a les agrupacions de
secretaries de jutjats de pau, el qual sistema de pa-
gament ha de tenir en compte el pla de treball pre-
sentat pels secretaris de les agrupacions, el nombre
de municipis que componen l’agrupació, llur super-
fície i llurs vies de comunicació, i també els costos
de les assegurances per danys i per responsabilitat
civil derivats d’eventuals accidents de trànsit.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

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

Resolució 576/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la convalidació del per-
mís de conduir expedit en països ter-
cers per un de model comunitari
Tram. 250-01163/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre la
convalidació del permís de conduir expedit en paï-
sos tercers per un de model comunitari, presentada
pel Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, jun-
tament amb quatre altres diputats del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-01163/06), i l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 18366).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a inten-
sificar les gestions pertinents amb els organismes
competents de l’Administració de l’Estat per a
introduir en la normativa espanyola del Reglament
general de conductors el bescanvi del permís de
conducció expedit per un país no comunitari per un
permís de conducció amb les característiques for-
mals i funcionals del permís de conduir comunitari,
amb l’exempció de superar la prova d’aptitud.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela de Madre Ortega
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Resolució 577/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la revisió de la classifi-
cació interior dels interns i dels siste-
mes de seguretat dels centres peni-
tenciaris
Tram. 250-01195/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre la re-
visió urgent del programa de classificació i tracta-
ment dels centres penitenciaris, especialment pel
que fa a la modificació de les directrius relatives als
graus de tractament penitenciari, presentada pel Sr.
Joan Galceran i Margarit, juntament amb quatre al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01195/06), i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18687).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Revisar la classificació interior dels interns dels
centres penitenciaris perquè els funcionaris dels
serveis penitenciaris en puguin conèixer millor les
circumstàncies personals, penals i penitenciàries, i
avaluar millor les possibles situacions de risc en la
línia de reduir la possible progressió automàtica
dels graus del tractament penitenciari.

b) Accelerar la revisió dels sistemes de seguretat de
tots els centres penitenciaris de Catalunya amb l’ob-
jectiu d’evitar les situacions que puguin ésser sus-
ceptibles de comportar risc, tant per als funcionaris
com per als interns.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

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

Resolució 578/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el Pla especial d’emer-
gències per inundacions a Catalunya
(Inuncat)
Tram. 250-01202/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre
l’aprovació del Pla especial per a les inundacions de
Catalunya (INUNCAT), presentada pel Sr. Marc
López i Plana, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (tram. 250-01202/06), i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 18978).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Delimitar, en el termini de sis mesos, i per mitjà
del Departament de Medi Ambient, el territori català
susceptible de patir inundacions o avingudes i fer
els estudis d’anàlisi de risc pertinents, que, un cop
annexats al Pla especial d’emergències per inunda-
cions a Catalunya (Inuncat), aprovat per la Comis-
sió de Protecció Civil de Catalunya el 20 de març de
1997 i aplicat des d’aquesta data, li permetin l’apro-
vació de l’Inuncat i l’homologació per la Comissió
Nacional de Protecció Civil, d’àmbit estatal.

b) Aprovar el Pla especial d’emergències per inun-
dacions a Catalunya (Inuncat).

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela de Madre Ortega
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Resolució 579/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un
nou parc de bombers que doni servei
a Ulldecona i la Sénia (Montsià)
Tram. 250-01220/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre la
construcció d’un nou parc de bombers per a
Ulldecona i la Sénia (Montsià), presentada pel Grup
Parlamentari Popular (tram. 250-01220/06), i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 20181).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
les obres de construcció d’un nou parc de bombers
que doni servei als municipis d’Ulldecona i la Sénia,
entre altres, tan aviat com estigui enllestit el projec-
te tècnic i, en tot cas, durant el primer semestre de
l’any 2002.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

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

Resolució 580/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el projecte de construc-
ció del nou Palau de Justícia a Vila-
franca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01229/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre el
projecte de construcció d’un nou Palau de Justícia a
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), presentada
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (tram. 250-01229/06), i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 20179).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar,
en el termini de sis mesos, el projecte de construc-
ció del nou Palau de Justícia a Vilafranca del Pene-
dès (Alt Penedès), i presentar, dins el mateix termini,
el calendari d’execució de les obres.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

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

Resolució 581/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el desplegament regla-
mentari establert per la Llei 8/1995, del
27 de juliol, d’atenció i protecció dels
infants i els adolescents i de modifica-
ció de la Llei 37/1991, del 30 de desem-
bre, sobre mesures de protecció dels
menors desemparats i de l’adopció
Tram. 250-01245/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre el
desplegament reglamentari establert per la Llei 8/
1995, del 27 de juliol, d’atenció i protecció dels in-
fants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/
1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protec-
ció dels menors desemparats i de l’adopció, presen-
tada pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-
01245/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 20183).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar i aprovar, en el termini màxim de tres mesos, els
decrets corresponents a efectuar el desplegament
reglamentari previst per la disposició final primera
de la Llei 8/1995, del 27 de juliol, d’atenció i pro-
tecció dels infants i els adolescents i de modificació
de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesu-
res de protecció dels menors desemparats i de
l’adopció.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela de Madre Ortega
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Resolució 582/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la inclusió en la com-
posició de la Subcomissió Tècnica
per als Estudis Previs per a la Implan-
tació de la Ciutat Judicial d’un repre-
sentant de les associacions de veïns
afectades
Tram. 250-01273/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre la in-
clusió en la composició de la Subcomissió Tècnica
per als Estudis Previs per a la Implantació de la Ciu-
tat Judicial d’un representant de les associacions de
veïns afectades, presentada pel Grup Parlamentari
Popular (tram. 250-01273/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a modifi-
car l’article 8.1 del Decret 350/2000, del 24 d’octu-
bre, pel qual es crea la Comissió Superior per a la
Coordinació de la Planificació Funcional, Urbanís-
tica i de Mobilitat de la Ciutat Judicial de Barcelona
i l’Hospitalet de Llobregat, per a incloure en la com-
posició de la Subcomissió Tècnica per als Estudis
Previs per a la implantació de la Ciutat Judicial un
representant de les associacions de veïns afectades.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

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

Resolució 583/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la senyalit-
zació dels accessos a l’Escola de Poli-
cia de Catalunya, a Mollet del Vallès
(Vallès Oriental)
Tram. 250-01274/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre la mi-
llora de la senyalització dels accessos a l’Escola de
Policia de Catalunya, a Mollet del Vallès (Vallès
Oriental), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V) (tram. 250-
01274/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 19951).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar les accions pertinents per a la millora de la se-
nyalització dels accessos a l’Escola de Policia de
Catalunya, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental), en
les carreteres de la seva competència, tot coordinant
les tasques de les diverses administracions.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela de Madre Ortega
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Resolució 584/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora dels sistemes
de seguretat estàtica del centre peni-
tenciari de Quatre Camins, de la Roca
del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01289/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 17, 22.03.2001, DSPC-C 155

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre la re-
visió i substitució dels sistemes de seguretat passi-
va del centre penitenciari de Quatre Camins, de la
Roca del Vallès (Vallès Oriental), presentada pel
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01289/06), i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20170).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a finalit-
zar, en el termini de quatre mesos, les actuacions
iniciades en el marc del Pla de seguretat perimetral
del Centre Penitenciari Quatre Camins per a la mi-
llora dels sistemes de seguretat estàtica.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

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

Resolució 585/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen tres
consellers del Consell Consultiu de la
Generalitat
Tram. 283-00002/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 28.03.2001, DSPC-P 48

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de
març de 2001, d’acord amb el que disposa l’article
3.1.a de la Llei 1/1981, del 25 de febrer, de creació
del Consell Consultiu de la Generalitat, ha adoptat
la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa consellers del
Consell Consultiu de la Generalitat, per un període
de quatre anys, el senyor Ramon M. Llevadot i
Roig, el senyor Pere Jover i Presa i el senyor
Joaquim Borrell i Mestre.

Palau del Parlament, 28 de març de 2001

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

1.15. MOCIONS

Moció 63/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el tren d’alta velocitat
Tram. 302-00085/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 30, 08.03.2001, DSPC-P 47

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el
tren d’alta velocitat (tram. 302-00085/06), presenta-
da pel diputat Sr. Josep Micaló i Aliu, del G. P. de
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 20214),
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(reg. 20339) i pel G. P. Popular (reg. 20345).

Finalment, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Aplicar plenament una política ferroviària que
abasti la part més àmplia possible del territori de
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Catalunya, bo i compatibilitzant la xarxa d’altes
prestacions amb les línies de serveis regionals, de
rodalies i metropolitans, i incrementar els compro-
misos inversors per a potenciar també la xarxa de
transport metropolità de Barcelona, especialment el
que es refereix al metro i l’autobús.

b) Garantir el compliment dels terminis d’implanta-
ció de la línia d’altes prestacions, tal com ja ha esta-
blert l’Administració de l’Estat, a fi que l’any 2002
el servei arribi a Lleida i que l’any 2004 el servei
sigui operatiu fins a Barcelona i la frontera adminis-
trativa amb l’Estat francès. En aquest sentit, el Par-
lament expressa la necessitat que ambdós estats as-
soleixin un acord tan aviat com sigui possible.

c) Fer els esforços necessaris per a ampliar al con-
junt d’administracions públiques de Catalunya
l’acord d’arribada de la línia d’altes prestacions a
l’aeroport de Barcelona.

Palau del Parlament, 8 de març de 2001

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

Moció 64/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la instal·lació d’un escàner
a l’Hospital Comarcal Sant Bernabé,
de Berga, i un conveni per a la cons-
trucció d’un consultori mèdic a Vilada
(Berguedà)
Tram. 302-00085/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 30, 08.03.2001, DSPC-P 47

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el
tren d’alta velocitat (tram. 302-00085/06), presenta-
da pel diputat Sr. Josep Micaló i Aliu, del G. P. de
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 20214),
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(reg. 20339) i pel G. P. Popular (reg. 20345).

Finalment, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Aplicar plenament una política ferroviària que
abasti la part més àmplia possible del territori de
Catalunya, bo i compatibilitzant la xarxa d’altes
prestacions amb les línies de serveis regionals, de
rodalies i metropolitans, i incrementar els compro-
misos inversors per a potenciar també la xarxa de
transport metropolità de Barcelona, especialment el
que es refereix al metro i l’autobús.

b) Garantir el compliment dels terminis d’implanta-
ció de la línia d’altes prestacions, tal com ja ha esta-
blert l’Administració de l’Estat, a fi que l’any 2002
el servei arribi a Lleida i que l’any 2004 el servei
sigui operatiu fins a Barcelona i la frontera adminis-
trativa amb l’Estat francès. En aquest sentit, el Par-
lament expressa la necessitat que ambdós estats as-
soleixin un acord tan aviat com sigui possible.

c) Fer els esforços necessaris per a ampliar al con-
junt d’administracions públiques de Catalunya
l’acord d’arribada de la línia d’altes prestacions a
l’aeroport de Barcelona.

Palau del Parlament, 8 de març de 2001

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

Moció 67/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre política ferroviària
Tram. 302-00089/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 30, 08.03.2001, DSPC-P 47

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política ferroviària de la regió metropolitana de
Barcelona (tram. 302-00089/06), presentada pel di-
putat Sr. Manuel Nadal i Farreras, del G. P. Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(reg. 20337) i pel G. P. Popular (reg. 20350).

Finalment, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Vetllar que es compleixi el compromís de fer ar-
ribar el tren d’alta velocitat l’any 2004 a l’aeroport
de Barcelona i a la frontera francesa.

b) Ratificar la intenció del Ministeri de Foment de
construir l’enllaç entre el corredor mediterrani i la
línia de tren d’alta velocitat en el Camp de
Tarragona per a facilitar l’accés al port de Tarragona
i a l’aeroport de Reus.

c) Negociar traçats del tren d’alta velocitat que faci-
litin l’acord amb les administracions locals i evitin
conflictes territorials, com en el cas de la ciutat de
Lleida.

d) Negociar amb l’Administració de l’Estat la trans-
ferència de la gestió d’infraestructures com els ae-
roports, el tren d’alta velocitat i els trens regionals i
de rodalia, o bé la participació en la gestió d’aques-
tes infraestructures.
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e) Impulsar la construcció de les infraestructures
que contribueixin a la conversió de Barcelona en
capital europea i centre logístic del sud d’Europa;
incrementar-ne compromisos inversors per a poten-
ciar la xarxa de transport metropolità de Barcelona,
especialment el que es refereix al metro i l’autobús,
i invertir més en el sector del taxi.

f) Cercar un acord entre totes les administracions a
les quals concerneix el tren d’alta velocitat i disse-
nyar una estratègia negociadora conjunta del Go-
vern, els ajuntaments i les entitats econòmiques i
socials.

Palau del Parlament, 8 de març de 2001

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

Moció 68/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre els fons estructurals
Tram. 302-00090/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 30, 08.03.2001, DSPC-P 47

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
els fons estructurals (tram. 302-00090/06), presen-
tada pel diputat Sr. Ramon Vilalta i Oliva, del G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes pre-
sentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
20336) i pel G. P. Popular (reg. 20349).

Finalment, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar a la Comissió Permanent de Legislatu-
ra sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors,
Cooperació i Solidaritat, en el termini de dos mesos,
un informe de les actuacions dutes a terme a Cata-
lunya durant el període 1994-1999 mitjançant els
fons estructurals que administra la Generalitat i
dels projectes locals cofinançats per aquests fons.
Aquest any se li ha de presentar l’informe correspo-
nent a l’exercici del 2000 i, a partit de l’any 2002,
l’informe anual corresponent.

b) Presentar a la Comissió Permanent de Legislatu-
ra sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors,
Cooperació i Solidaritat, en el termini de dos mesos,
la previsió de desplegament a Catalunya de la polí-
tica estructural dels fons europeus: estructurals, de
cohesió i altres per al període 2000-2006.

c) Informar la Comissió Permanent de Legislatura
sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors,

Cooperació i Solidaritat, en el termini de dos mesos,
dels criteris que preveu aplicar per a compensar les
zones de Catalunya excloses de l’objectiu 2: el Pla
d’Urgell, part del Segrià, part de l’Urgell, part del
Gironès i part de l’Alt Empordà.

Palau del Parlament, 8 de març de 2001

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

Moció 69/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre infraestructures
Tram. 302-00091/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 30, 08.03.2001, DSPC-P 47

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el
seu capteniment en matèria d’infraestructures (tram.
302-00091/06), presentada pel diputat Sr. Carles
Bonet i Revés, del G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i les esmenes presentades pel G. P. d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 20338) i
pel G. P. Popular (reg. 20346).

Finalment, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Convocar una cimera institucional que, presidida
pel mateix Govern, aplegui l’Ajuntament de Barce-
lona, l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques, la Federació de Municipis de Catalunya i una
representació de les entitats empresarials i sindicals
i de les entitats d’interès públic i els col·legis pro-
fessionals relacionats amb el món de les infraes-
tructures, amb l’objectiu de:

Primer Valorar la situació de les infraestructures
pendents i acordar les necessitats indispensables
per al desenvolupament de Catalunya en els propers
anys.

Segon. Avaluar les inversions pertinents de l’Estat,
de la Generalitat i de les entitats locals per a dur a
cap les infraestructures pendents.

Tercer. Concloure una política comuna d’objectius
bàsics assumida i defensada per totes les instituci-
ons i entitats participants en la cimera.

b) Elaborar, per mitjà de l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat), un estudi rigorós de les xifres
d’inversió real de l’Administració de l’Estat, de la
Generalitat i dels ajuntaments acumulades des de
l’any 1980, i presentar-l’hi dins l’any 2001.

1.15.
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c) Incloure, en el marc de les negociacions del nou
finançament, les necessitats d’inversió com un parà-
metre bàsic de negociació.

d) Valorar, en el marc de la negociació amb el Mi-
nisteri de Foment per a l’arribada del TGV a l’aero-
port del Prat, els acords impulsats pel Govern de
l’Estat i el de la Generalitat en els punts següents:

Primer. El soterrament de la xarxa de Renfe que
passa per totes les zones amb una densitat de pobla-
ció alta.

Segon. Un pla de reforma de la xarxa de Renfe, so-
bretot pel que fa als desdoblaments necessaris i a
les noves prestacions que ha d’oferir el servei.

Tercer. Un sistema just de compensacions a tots els
municipis en què el pas de les noves infraestructu-
res ferroviàries pel llur terme municipal ha creat
servituds.

e) Reclamar, en el cas que decideixi de participar
econòmicament en el finançament del TGV, el tras-
pàs dels serveis de Renfe que, ara o previsiblement
en el futur, discorrin totalment pel territori de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 8 de març de 2001

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

Moció 70/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el desenvolupament del
Pirineu, especialment pel que fa al tu-
risme i el lleure
Tram. 302-00092/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 30, 08.03.2001, DSPC-P 47

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el
desenvolupament del Pirineu, especialment pel que
fa al turisme i el lleure (tram. 302-00092/06), pre-
sentada per la diputada Sra. Bet Font i Montanyà,
del G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V), i
les esmenes presentades pel G. P. Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 20217), pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 20274), pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 20341) i pel G. P. Popular
(reg. 20343).

Finalment, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar un pla de desenvolupament de les co-
marques pirinenques que inclogui, entre altres, els
aspectes següents:

Primer. La implicació i la participació de la pobla-
ció local i de totes les institucions en la discussió
d’aquest pla.

Segon. El foment de la diversificació de l’econo-
mia, de tal manera que el turisme no es converteixi
en l’única solució de subsistència, per mitjà de les
actuacions següents:

I. Promoure les petites iniciatives generadores de
riquesa i respectuoses amb el medi ambient, per
exemple el teletreball, les empreses d’agricultura
ecològica o de transformació agroalimentària i l’ar-
tesania.

II. Ajudar a mantenir i millorar l’agricultura i la ra-
maderia de muntanya com a alternativa a la rama-
deria intensiva.

III. Apostar per un turisme sostenible, relacionat
amb els espais naturals i amb l’agricultura, que no
posi en perill la natura i la cultura de les regions de
muntanya.

IV. Potenciar les denominacions d’origen i de quali-
tat.

V. Incentivar la formació de la població local i els
agents socials, per a la millora de la qualitat de les
indústries i els serveis turístics, agropecuaris i
agroindustrials.

VI. Reforçar els circuits econòmics regionals per a
promocionar prioritàriament el consum dels pro-
ductes de cada regió i afavorir l’ús de productes lo-
cals en establiments d’hoteleria i de restauració.

VII. Formar professionals en el sector dels guiatges
de natura i de patrimoni cultural.

VIII. Potenciar la creació de llocs de treball estables
i de qualitat, inclosos els promoguts per l’Adminis-
tració, com els destinats a la conservació de l’en-
torn i la neteja de boscos, els guies de natura o els
guies de patrimoni cultural, amb l’objectiu d’assen-
tar la població al territori.

b) Elaborar un protocol de protecció de la natura al
Pirineu que inclogui la conservació, la restauració i
la recuperació del paisatge, la biodiversitat i la di-
versitat cultural, i posi límit a les actuacions negati-
ves sobre el paisatge i els recursos naturals. En
aquest sentit cal:

Primer. Delimitar definitivament els plans d’espais
d’interès natural (PEIN), en un termini de sis mesos
i agilitar l’elaboració dels plans especials i de gestió
dels espais naturals inclosos en el PEIN, tenint en
compte la seva connectivitat.

Segon. Crear parcs naturals i regionals en què l’ac-
tivitat agropecuària sigui un sistema per a la pobla-
ció local en la gestió i conservació d’aquests es-
pais.

c) Planificar i regular la pràctica de l’esquí amb
l’elaboració d’un pla d’ordenació de les estacions

1.15.
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d’esquí nòrdic i alpí i d’esports de muntanya a Ca-
talunya que pugui ésser aprovat en el termini de sis
mesos. Aquest pla ha de tenir caràcter de pla territo-
rial sectorial, d’acord amb el que estableix la Llei
23/1983, de política territorial, i ha de contenir anà-
lisis i determinacions respecte als aspectes se-
güents:

Primer. Diagnosi de la situació actual del sector a
Catalunya: aspectes territorials, ambientals, econò-
mics i socials.

Segon. Marc legal del sector, segons les normatives
catalana, espanyola i europea.

Tercer. Anàlisi de les estacions d’esquí existents.

Quart. Determinació de nous dominis susceptibles
d’ésser utilitzats per a l’ampliació de les estacions
existents o la implantació d’estacions noves, segons
els paràmetres següents:

I. Climàtics i orogràfics: innivació prevista i idone-
ïtat per a la pràctica de l’esquí nòrdic i alpí i d’altres
esports connexos.

II. Tècnics: riscos naturals i humans, i viabilitat de
les instal·lacions esportives.

III. Ambientals: compatibilitat amb les normatives
d’espais naturals protegits PEIN, normativa espa-
nyola i europea i impacte de les instal·lacions de
neu artificial.

IV. Econòmics: impacte previsible sobre l’economia
de les àrees afectades.

V. Socials: mesures per a assegurar l’impacte posi-
tiu en la qualitat de vida de la població resident.

VI. Territorials: impacte sobre la mobilitat a curta i
a mitjana distància, impacte sobre el desenvolupa-
ment urbanístic, compatibilitat amb altres estacions
existents o previstes.

d) Incrementar en un mínim de 1.000 milions de
pessetes anuals, en els cinc exercicis pressupostaris
propers, les dotacions per als plans comarcals de
muntanya, per tal de recuperar les actuacions pen-
dents en anteriors plans comarcals de muntanya,
amb la finalitat d’equilibrar el desenvolupament de
les comarques del Pirineu.

Palau del Parlament, 8 de març de 2001

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

Moció 71/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el sector boví
Tram. 302-00093/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 30, 08.03.2001, DSPC-P 47

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
març de 2001, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el
sector boví (tram. 302-00093/06), presentada pel
diputat Sr. Ramon Vilalta i Oliva, del G. P. Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presentades
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(reg. 20332) i pel G. P. Popular (reg. 20344).

Finalment, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Avançar al mes de març el pagament de totes les
primes destinades al sector boví.

b) Insistir en la necessitat d’incrementar la retirada
de carn per a la intervenció, tot ampliant-la també a
les canals de vedella.

c) Constituir una taula de negociació que aplegui el
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, i les associaci-
ons representatives dels establiments de venda de
menuts i les carnisseries especialitzades en carn de
boví, per a cercar, dins les possibilitats compe-
tencials, mesures laborals i fiscals destinades a pal·-
liar la situació de crisi que afecta actualment el sec-
tor carni.

d) Promoure conjuntament amb les associacions de
consumidors i els sectors productor i comercial
afectats una campanya informativa de les mesures
adoptades i de promoció del consum de la carn de
boví.

e) Informar periòdicament la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca de les propostes per a la refor-
ma de l’OCM del boví i de la posició del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de la taula
sectorial respecte a aquesta qüestió.

f) Establir, en el termini màxim d’un mes, un ordre
d’ajuts per al sector boví explotacions ramaderes,
escorxadors, sales de desfer i punts de venda en el
marc de les línies d’ajuda establertes per les admi-
nistracions competents.

Palau del Parlament, 8 de març de 2001

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

1.15.
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política del servei d’electricitat,
especialment pel que fa referència als
talls de subministrament elèctric
Tram. 300-00002/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 28.03.2001
(DSPC-P 48).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’ensenyament obligatori
Tram. 300-00030/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 28.03.2001
(DSPC-P 48).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de consum
Tram. 300-00050/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 28.03.2001
(DSPC-P 48).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política turística, especialment
pel que fa al consorci Turisme de Ca-
talunya
Tram. 300-00142/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 28.03.2001
(DSPC-P 48).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el desplegament del Pla territorial
general de Catalunya, aprovat per la
Llei 1/1995, del 16 de març
Tram. 300-00222/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 28.03.2001
(DSPC-P 48).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les polítiques de suport a la família
Tram. 300-00275/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 28.03.2001
(DSPC-P 48).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’assistència a la gent gran
Tram. 300-00285/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 28.03.2001
(DSPC-P 48).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de ports
Tram. 300-00350/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 28.03.2001
(DSPC-P 48).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les prestacions dels serveis soci-
als a Catalunya
Tram. 300-00387/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 28.03.2001
(DSPC-P 48).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de concerts educatius
Tram. 300-00427/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 28.03.2001
(DSPC-P 48).

1.20.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei reguladora de les
causes de cessament dels càrrecs
públics elegits o designats pel Parla-
ment de Catalunya
Tram. 202-00036/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 31, tinguda el dia
28.03.2001 (DSPC-P 48).

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre el servei
de defensa d’ofici
Tram. 250-01071/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana en la sessió núm. 17, tinguda el dia
22.03.2001 (DSPC-C 155).

Proposició no de llei sobre el trasllat
dels jutjats d’Olot (Garrotxa) durant
l’any 2001
Tram. 250-01122/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia
22.03.2001 (DSPC-C 155).

Proposició no de llei sobre l’autode-
terminació de Montenegro
Tram. 250-01413/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 21201)

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
27.03.2001.

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política d’arxius
Tram. 300-00088/06

Retirada

Retirada per la diputada Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21112).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
27.03.2001.

2.01.02.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds (reg. 21196 i 21245).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.03.2001 al 27.03.2001).

Finiment del termini: 28.03.2001 - 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.03.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Verds (reg. 21539).

Pròrroga: 1 dia hàbil i última.

Finiment del termini: 29.03.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.03.2001.

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 Republi-
cana de Catalunya (reg. 21197).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.03.2001 al
27.03.2001).

Finiment del termini: 28.03.2001 - 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.03.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular i Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
21419 i 21483).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 29.03.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.03.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 21581).

Vist l’acord del Ple del Parlament del dia 29 de març
de 2001, de constitució d’una ponència conjunta
per a elaborar una proposició de llei de prevenció
de la violència a la llar i en les relacions de parella,
queda obert el termini de presentació d’esmenes al
projecte de llei fins el dia 11 d’abril de 2001, a les
9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, sessió del
29.03.2001.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Esmenes reservades per a defensar en
el Ple

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

«La proposta de disposició ha d’anar acompanyada
d’una memòria, la qual ha d’expressar prèviament
el marc normatiu en què la proposta s’insereix, ha
de justificar tant l’oportunitat i l’adequació de les
mesures proposades als fins que es persegueixen
com a les polítiques d’igualtat de gènere i ha de fer
referència a les ...»

3.01.01.
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Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindi-
catura de Comptes
Tram. 202-00091/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 21100 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds d’acord amb allò que preveu l’article 106 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent propo-
sició de llei de modificació de la Llei 6/1984, de 5
de març, de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
nya.

Palau del Parlament, 20 de març de 2001

Rafael Ribó Joan Boada
President Portaveu

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Sindicatura de Comptes és una institució clau
pel funcionament de l’Autogovern de Catalunya.

Aquest darrer període s’ha vist mermada la seva
actuació, i ara bloquejada pel que fa al nomenament
del Síndic Major.

Per aquesta motius el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds, presenta la següent

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1

D’un nou article 4bis

La Sindicatura de Comptes tindrà relació orgànica
amb les intervencions de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels ens locals.

ARTICLE 2

S’afegeix a l’article 8:

3. L’informe de la Sindicatura de Comptes es lliura-
rà en un termini màxim d’un any després de exerci-
ci. La Sindicatura disposarà dels mitjans suficients
per complir amb aquell objectiu.

ARTICLE 3

S’afegeix a l’article 20: 2bis

Si passades tres votacions cap Síndic hagués obtin-
gut la proposta per Síndic Major, el Ple del Parla-
ment de Catalunya el pot nomenar per majoria de
3/5 parts.

ARTICLE 4

S’afegeix a l’article 26:

g) Quan ho decideixi el Ple del Parlament de Cata-
lunya per majoria de 3/5 parts una vegada hagin

transcorregut tres votacions del Ple de Sindicatures
d’acord amb l’article 20.2, i cap Síndic obtingués la
votació necessària per a ser nomenat com a Síndic
Major.

ARTICLE 5

Es modifica el Títol del capítol II que dira‘:

El pressupost de la Sindicatura i el personal al ser-
vei de la mateixa.

ARTICLE 6

D’un article 26bis anterior al 27 que dirà:

1. Els recursos i mitjans de la Sindicatura de Comp-
te no podran ser mai inferiors als que doni el
promig de les institucions homòlogues més ben do-
tades –en personal i dotació financera– de totes les
Comunitats Autònomes.

2. El pressupost de la Sindicatura de Comptes de-
pendrà i formarà part de les partides del Pressupost
del Parlament de Catalunya amb la mateixa autono-
mia financera.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Proposició de llei de creació de l’Insti-
tut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Alt Pirineu
Tram. 202-00092/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 21219 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Josep Huguet i
Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició de llei de creació
de l’Institut per al Desenvolupament de les Comar-
ques de l’Alt Pirineu.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les comarques de l’Alt Pirineu (Aran, Alta
Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i
Cerdanya) han patit tradicionalment situacions dra-
màtiques pel que fa al seu desenvolupament. Ha es-
tat en aquestes comarques del quadrant nord-occi-
dental de Catalunya, on s’han donat situacions més
clares de subdesenvolupament, de regressió demo-
gràfica, d’envelliment de la població, d’índex de
solteria, d’abandonament psicològic i físic, de man-
ca de perspectives individuals i comunitàries.
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Encara avui a l’Alt Pirineu un de cada cinc pobles és
abandonat, molts nuclis de població pateixen im-
portants dèficits en electrificació, xarxa de saneja-
ment, carretera asfaltada i telèfon públic. És cert
que a l’Alt Pirineu només hi viu l’1% dels catalans i
catalanes, però també ho és que aquest 1% ha de
gestionar el 20% del territori de Catalunya i que els
pirinencs i pirinenques viuen marginats i margina-
des en unes comarques riques en recursos (aigua,
energia, neu, fusta i ramaderia) que sovint s’aprofi-
ten en benefici d’altri.

L’Alt Pirineu és una àrea socioeconòmica homogè-
nia amb una problemàtica específica. És per això
que tot un seguit de necessitats sanitàries, de turis-
me de muntanya, ramaderes i forestals, de comuni-
cacions, d’ensenyament, de millora de l’hàbitat ru-
ral, etc., diferents de la resta del país, caldrà respon-
dre-hi, lògicament, amb un seguit de polítiques sec-
torials també diferenciades.

Conscients d’aquesta realitat, considerem prioritari
de continuar la tasca iniciada els darrers anys i do-
nar un impuls per aconseguir la utilització de tots
els recursos de les comarques de l’Alt Pirineu, en
vista a assolir un creixement territorial, equilibrat i
harmònic.

Per això és convenient la creació d’un organisme
autònom de caràcter administratiu (com és el cas,
per exemple, de l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre, aprovat pel Ple del Par-
lament el

20 d’octubre de 1993) que, com a instrument inte-
grador i potenciador dels esforços que faci cada
administració en l’àmbit respectiu, detecti millor les
necessitats i s’encarregui de l’estudi, el foment i, si
s’escau, l’execució de les activitats abans esmenta-
des i de qualsevol altre que també vagi encaminada
al desenvolupament integral de les comarques de
l’Alt Pirineu.

Per tots aquests motius es presenta la següent:

Proposició de llei

«ARTICLE 1

Es crea l’Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Alt Pirineu, com a organisme autò-
nom de caràcter administratiu, adscrit al Departa-
ment de Presidència de la Generalitat de Catalunya,
el qual gaudeix de personalitat jurídica, patrimoni
propi i plena capacitat d’obrar per el compliment de
les seves finalitats, d’acord amb aquesta Llei, les
normes que la despleguin i la legislació general so-
bre entitats autònomes que li sigui aplicable.

ARTICLE 2

L’objectiu d’aquest Institut és el desenvolupament i
la promoció de les comarques de la Val d’Aran, Alta
Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i
Cerdanya.

ARTICLE 3

Les funcions d’aquest Institut són:

a) Defensar els interessos dels habitants de l’Alt
Pirineu.

b) Estructurar jurídicament la participació de
leiques i privades, que puguin resultar afectades en
l’elaboració de propostes que es refereixin a l’apro-
fitament de recursos o al plantejament sectorial de
l’Alt Pirineu.

c) Fomentar i promoure, en col·laboració amb els
corresponents Departaments de la Generalitat, la
prestació dels serveis necessaris per al desenvolu-
pament de l’Alt Pirineu, així com coordinar la pres-
tació d’aquests serveis.

d) Proposar al Consell Executiu de la Generalitat
aquelles actuacions i execucions necessàries per al
desenvolupament dels diferents sectors d’activitat
de la zona i establir els criteris de distribució dels
recursos materials que el Consell Executiu de la
Generalitat destini a l’Institut.

e) Elaborar i promoure informes, estudis i anàlisis
de recerca, així com recollir informació i documen-
tació sobre matèries relacionades amb la problemà-
tica actual de l’Alt Pirineu, en especial pel què fa
als sectors agrícola i ramader, forestal, de promoció
industrial i artesanal, de desenvolupament turístic i
de producció mediambiental.

f) Establir convenis amb entitats públiques o priva-
des per al desenvolupament de l’Alt Pirineu.

g) Assessorar i informar, a requeriment del Parla-
ment de Catalunya o el Consell Executiu de la Ge-
neralitat, en l’elaboració de les lleis, normes i altres
disposicions que puguin afectar les comarques de
l’Alt Pirineu.

h) Establir mesures d’impuls, de seguiment i d’ava-
luació de les actuacions que s’acordin realitzar o de
les ja executades, informant-ne al Consell executiu
de la Generalitat.

i) Promoure l’elaboració del Pla Estratègic de l’Alt
Pirineu, partint de la participació social i ciutadana
en la seva realització i la descentralització en la
seva configuració.

j) Coordinar el Pla Estratègic i altres iniciatives per
al desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu
amb les actuacions que es puguin emprendre a d’al-
tres comarques de muntanya de Catalunya, al Prin-
cipat d’Andorra, a la Comunitat Autònoma d’Aragó,
i als departaments pirinencs de l’Estat francès.

k) Establir concerts amb l’Administració de l’Estat,
les Diputacions de Lleida i Girona, els Consells Co-
marcals de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, i el
Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya, així com el
Conselh Generau d’Aran, i els Ajuntaments dels
municipis que integren aquestes comarques, amb la
finalitat d’assolir l’objectiu d’aquest Institut.

l) Realitzar diverses campanyes publicitàries i de
sensibilització, exposicions i edicions que contribu-
eixin a divulgar les actuacions i els serveis que

3.01.02.

3. TRAMITACIONS EN CURS



2 d’abril de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 167

48

presti l’Institut per al Desenvolupament i la Promo-
ció de l’Alt Pirineu.

m) Qualsevol altra que ajudi a assolir el seu objectiu.

ARTICLE 4

L’Institut per al Desenvolupament de les comarques
de l’Alt Pirineu es regeix pels òrgans següents:

– El Consell Rector.

– El Director.

– El Consell Assessor.

ARTICLE 5

El Consell Rector és l’òrgan de govern i de direcció
de l’Institut i està integrat per:

– El President, que ho és el President de la Genera-
litat de Catalunya, o el conseller que aquest delegui.

– El Director de l’Institut.

– Sis vocals en representació de la Generalitat de
Catalunya, designats entre els diferents departa-
ments a proposta del Consell Executiu.

– Els presidents dels Consells Comarcals de l’Alta
Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i
Cerdanya.

– El Síndic del Conselh Generau d’Aran.

– Els alcaldes de les capitals de comarca de l’Alt
Pirineu (El Pont de Suert, Sort, Tremp, la Seu
d’Urgell, Puigcerdà i Vielha - Mijaran

– Dos representants de cadascuna de les dues orga-
nitzacions de municipis més representatives de l’Alt
Pirineu (Federació de Municipis de Catalunya i As-
sociació Catalana de Municipis), designats per les
maorganitzacions.

– Dos membres del Consell Assessor d’aquest Insti-
tut, delegats per aquell Consell.

– Els membres del Consell Rector són nomenats i
separats pel President de l’Institut, a proposta de
cadascuna de les representacions que el componen,
o d’ofici, en funció del seu càrrec.

ARTICLE 6

Són funcions del Consell Rector:

a) Elaborar i aprovar les línies generals d’actuació i
el Pla anual d’actuació de l’Institut, previ informe
del Consell Assessor.

b) Aprovar el seu Reglament de Règim Interior.

c) Aprovar la memòria anual sobre la gestió de
l’Institut.

d) Aprovar el projecte de pressupost de l’Institut i
supervisar la marxa de les despeses i distribució
dels recursos, d’acord amb el pressupost.

e) Aprovar la plantilla de personal de l’Institut.

f) Crear els serveis i activitats necessàries d’acord
amb l’objectiu de l’Institut.

g) Projectar i supervisar les activitats de l’Institut.

h) Informar sobre la signatura de convenis i con-
certs.

i) Qualsevol altra que no hagi estat atribuïda a un
altre òrgan de l’Institut.

El règim de sessions i d’adopció d’acords es regeix
per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i per la resta de le-
gislació que, supletòriament, sigui aplicable.

ARTICLE 7

El Director de l’Institut és nomenat pel Consell Exe-
cutiu de la Generalitat de Catalunya i li corresponen
les funcions següents:

a) Exercir la direcció de l’Institut, d’acord amb les
directrius del President i del Consell Rector.

b) Exercir la direcció del personal.

c) Preparar la memòria anual sobre la gestió de
l’Institut i e l’avantprojecte del pressupost.

d) Assumir l’ordenació de despeses i pagaments
dins els límits establerts.

e) Exercir de secretari del Consell Rector i convo-
car, per ordre del President, les seves reunions.

f) Dur l’administració dels béns de l’Institut, així
com la direcció administrativa i els serveis generals
de l’Institut.

g) Assumir les altres funcions que el Consell Rector
li encomani.

ARTICLE 8

El Consell Assessor de l’Institut és l’òrgan d’asses-
sorament, consulta i participació en el qual s’inte-
gren representants:

– de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

– dels Ajuntaments de l’Alt Pirineu.

– dels Consells Comarcals de l’Alt Pirineu i del
Conselh Generau d’Aran.

– de cadascuna de les entitats públiques i privades
relacionades directament amb les activitats de l’Ins-
titut.

– de cadascuna de les dues centrals sindicals més
representatives a la zona.

– i de les organitzacions empresarials més represen-
tatives a la zona.

El procediment de constitució del Consell Assessor
i de les formes de participar-hi es determinaran en el
Reglament de Règim Interior de l’Institut.

ARTICLE 9

El Consell Assessor té les següents funcions:

a) Informar, assessorar i formular propostes al Con-
sell Rector i al Director de l’Institut sobre qualsevol
matèria relativa a les activitats que aquest desenvo-
lupi per tal de portar a terme l’objectiu disposat a
l’article 2 d’aquesta Llei.
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b) Emetre la seva opinió i informar sobre aquells
assumptes que li siguin sotmesos pel Consell Rec-
tor. En qualsevol cas, el Consell Assessor ha d’in-
formar prèviament les línies generals i el pla anual
d’actuació de l’Institut per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Alt Pirineu.

c) Proposar al Consell Rector totes les actuacions
que consideri convenients per al millor compliment
de l’objectiu de l’Institut.

d) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda le-
galment.

ARTICLE 10

El patrimoni de l’Institut per al Desenvolupament
de les comarques de l’Alt Pirineu és constituït pels
béns i els drets que li siguin adscrits pel Departa-
ment de ncia de la Generalitat de Catalunya, així
com pels béns i els drets que produeixi o adquireixi
per qualsevol títol.

ARTICLE 11

L’Institut per al Desenvolupament de les comarques
de l’Alt Pirineu es finança amb els recursos se-
güents:

a) Les dotacions consignades en la Llei de Pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya.

b) Els ingressos derivats de la gestió i l’explotació
dels seus béns i serveis.

c) Les subvencions o les aportacions voluntàries
d’entitats i de particulars.

d) Els fruits, les rendes o els interessos dels seus
béns patrimonials.

e) Qualsevol altre que li sigui atribuït per Llei.

El Pressupost per l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Alt Pirineu és anual i s’ha de
subjectar a la legislació sobre els pressupostos de
les entitats autònomes de la Generalitat de Catalu-
nya. L’Institut gaudeix de les exempcions i els bene-
ficis fiscals que corresponen a la Generalitat de Ca-
talunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El desenvolupament i execució d’aquesta Llei haurà
d’anar acompanyat en el termini d’un any, per les
següents mesures i altres que es considerin necessà-
ries a emprendre per part del Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya, adreçades justament a
l’objectiu per al qual es crea l’Institut per al Desen-
volupament de les Comarques de l’Alt Pirineu:

– Elaboració d’un Pla de Sanejament per a l’Alt
Pirineu.

– Creació de la Marca «Alt Pirineu» per a productes
agraris i turístics i l’elaboració de les seves normes
de qualitat.

– Elaboració d’un Pla per al condicionament dels
ferms i els traçats de les principals carreteres de
l’Alt Pirineu.

– Elaboració i funcionament d’un Pla per al Mante-
niment de la Xarxa de Camins de l’Alt Pirineu.

– Elaboració i funcionament d’un Pla de Promoció i
de Gestió Integral del turisme rural de l’Alt Pirineu.

– Constitució d’una Gerència per a la Gestió Fores-
tal i Agrícola de l’Alt Pirineu.

– Constitució d’un Consorci d’Iniciatives Locals
d’Ocupació de l’Alt Pirineu.

– Constitució d’un Consorci de Turisme de l’Alt
Pirineu.

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Alt Pirineu haurà de vetllar per la concreció i
aplicació d’aquestes mesures.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

Els membres del Consell Rector es nomenaran, com
a màxim, en el termini de tres mesos des de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei.

SEGONA

Es faculta el Consell Executiu de la Generalitat per
a desenvolupar i executar la present Llei.

TERCERA

Les previsions d’aquesta Llei que impliquin incre-
ment de la despesa de la Generalitat no seran vi-
gents fins a l’exercici pressupostari següent a la
seva promulgació.»

Palau del Parlament, 21 de març de 2001

Jordi Ausàs i Coll Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició de llei de creació de l’Insti-
tut per al Desenvolupament i la Pro-
moció de l’Alt Pirineu
Tram. 202-00093/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 21254 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina als articles 106 i concor-
dants del Reglament de la Cambra, presenta per a la
seva tramitació la següent Proposició de Llei de
Creació de l’Institut per al Desenvolupament i la
Promoció de l’Alt Pirineu.

Palau del Parlament, 21 de març de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Alt Pirineu, constituït per les comarques de l’Alta
Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jus-
sà i el Pallars Sobirà, així com la Val d’Aran, forma
una unitat territorial, una àrea amb característiques
específiques dins de Catalunya. Aquesta constata-
ció s’assenta en sòlides bases des del punt de vista
científic, sòcio-econòmic, físic i cultural.

És necessària la creació d’una entitat que tingui un
abast funcional amb vistes a posar en marxa la par-
ticipació real dels pirinencs i les seves institucions
en la informació, estudi i elaboració de propostes
que els puguin afectar o que es refereixin a l’aprofi-
tament de recursos i al planejament territorial.

Aquesta entitat consistiria en l’Institut per al Des-
envolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu, ens
autònom de caràcter administratiu que actuarà com
a motor integrador i potenciador de les actuacions
que cada administració programi, i com a generador
de propostes que afectin el desenvolupament de
l’Alt Pirineu, a partir de les seves necessitats reals.

ARTICLE 1

Es crea l’Institut per al Desenvolupament i la Pro-
moció de l’Alt Pirineu, com a organisme autònom
de caràcter administratiu, adscrit al Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya, el qual
gaudeix de personalitat jurídica, patrimoni propi i
plena capacitat d’obrar per al compliment de les
seves finalitats, d’acord amb aquesta Llei, les nor-
mes que la despleguin i la legislació general sobre
entitats autònomes que li sigui aplicable.

ARTICLE 2

L’objectiu d’aquest Institut és el desenvolupament i
la promoció de les comarques de l’Alta Ribagorça,
l’Alt Urgell, La Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars
Sobirà, així com de la Val d’Aran.

ARTICLE 3

Les funcions d’aquest Institut són:

a) Defensar els interessos dels habitants de l’Alt
Pirineu.

b) Estructurar jurídicament la participació de les
entitats, públiques i privades, que puguin resultar
afectades en l’elaboració de propostes que es refe-
reixen a l’aprofitament de recursos o al planejament
sectorial de l’Alt Pirineu.

c) Fomentar i promoure, en col·laboració amb els
corresponents Departaments de la Generalitat, la
prestació dels serveis necessaris per al desenvolu-
pament de l’Alt Pirineu, així com coordinar la pres-
tació d’aquests serveis.

d) Proposar al Consell Executiu de la Generalitat
aquelles actuacions i execucions necessàries per al
desenvolupament dels diferents sectors d’activitats
de la zona.

e) Establir els criteris de distribució dels recursos
materials que el Consell Executiu de la Generalitat

destini a l’Institut per al foment i la promoció abans
esmentades.

f) Elaborar i promoure informes, estudis i anàlisis
de recerca, així com recollir informació i documen-
tació sobre matèries relacionades amb la problemà-
tica actual de l’Alt Pirineu, en especial pel que fa
als sectors agrícola i ramader, forestal, de promoció
industrial i artesanal, de desenvolupament turístic i
de protecció meioambiental.

g) Establir convenis amb entitats públiques o priva-
des per al desenvolupament de l’Alt Pirineu.

h) Assessorar i informar, a requeriment del Parla-
ment de Catalunya o del Consell Executiu de la Ge-
neralitat, en l’elaboració de lleis, normes i altres dis-
posicions que puguin afectar les comarques de l’Alt
Pirineu.

i) Establir mesures d’impuls, de seguiment i d’ava-
luació de les actuacions que s’acordin realitzar o de
les ja executades, informant-ne al Consell Executiu
de la Generalitat.

j) Promoure l’elaboració del Pla Estratègic de l’Alt
Pirineu, partint de la participació social i ciutadana
en la seva realització i la descentralització en la
seva configuració.

k) Coordinar el Pla Estratègic i altres iniciatives per
al desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu
amb les actuacions que es puguin emprendre a d’al-
tres comarques de muntanya de Catalunya, al Prin-
cipat d’Andorra, a la Comunitat Autònoma d’Aragó,
i als departaments pirinencs de l’Estat francès.

l) Establir concerts amb l’Administració de l’Estat,
les Diputacions de Lleida i Girona, els Consells Co-
marcals de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerda-
nya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, el Conselh
Generau d’Aran, i els Ajuntaments dels municipis
que integren aquestes comarques, amb la finalitat
d’assolir l’objectiu d’aquest Institut.

m) Realitzar campanyes publicitàries i de sensibi-
lització, exposicions i edicions que contribueixin a
divulgar les actuacions i els serveis que presti l’Ins-
titut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt
Pirineu.

ARTICLE 4

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de
l’Alt Pirineu es regeix pels òrgans següents:

– El Consell Rector

– El Director

– El Consell Assessor

ARTICLE 5

El Consell Rector és l’òrgan de govern i direcció de
l’Institut i està integrat per:

– El President, que ho és el President de la Genera-
litat de Catalunya.

– El Director de l’Institut.
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– Sis vocals en representació dels següents Depar-
taments de la Generalitat de Catalunya: Presidència;
Governació; Política Territorial i Obres Públiques;
Agricultura, Ramaderia i Pesca; Indústria i Energia,
i Comerç, Consum i Turisme.

– Els alcaldes de les capitals de comarca de l’Alt
Pirineu (El Pont de Suert, Puigcerdà, Sort, La Seu
d’Urgell, Tremp i Vielha-Mijaran).

– Els presidents dels Consells Comarcals de l’Alta
Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jus-
sà i el Pallars Sobirà.

– El Síndic del Conselh Generau d’Aran.

– Dos representats de cadascuna de les dues orga-
nitzacions de municipis més representatives a l’Alt
Pirineu (Federació de Municipis de Catalunya i As-
sociació Catalana de Municipis), designats per les
mateixes organitzacions.

– Dos membres del Consell assessor d’aquest Insti-
tut, delegats per aquell Consell.

Els membres del Consell Rector són anomenats i
separats pel President de l’Institut, a proposta de
cadascuna de les representacions que el componen,
o d’ofici, en funció dels seu càrrec.

ARTICLE 6

Són funcions del Consell Rector:

a) Elaborar i aprovar les línies generals d’actuació i
el pla anual d’actuació de l’Institut, previ informe
del Consell Assessor.

b) Aprovar el seu Reglament de Règim Interior.

c) Aprovar la memòria anual sobre la gestió de
l’Institut.

d) Aprovar el projecte de pressupost de l’Institut i
supervisar la marxa de les despeses i distribució
dels recursos d’acord amb el pressupost.

e) Aprovar la plantilla de personal de l’Institut.

f) Crear els serveis i les activitats necessàries
d’acord amb l’objectiu de l’Institut.

g) Projectar i supervisar les activitats de l’Institut.

h) Informar sobre la signatura de convenis i con-
certs.

i) Qualsevol altra que no hagi estat atribuïda a un
altre òrgan de l’Institut.

j) El règim de sessions i d’adopció d’acords es re-
geix per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i per la
resta de legislació que, supletòriament, sigui aplica-
ble.

ARTICLE 7

El Director de l’Institut és nomenat pel Consell Exe-
cutiu de la Generalitat de Catalunya i li corresponen
les funcions següents:

a) Exercir la direcció de l’Institut, d’acord amb les
directrius del President i del Consell Rector.

b) Executar els acords adoptats pel Consell Rector.

c) Exercir la direcció del personal.

d) Preparar la memòria anual sobre la gestió de
l’Institut i l’avantprojecte de pressupost.

e) Assumir l’ordenació de despeses i pagaments
dins els límits establerts.

f) Exercir de secretari del Consell Rector i convo-
car, per ordre del President, les seves reunions.

g) Dur l’administració dels béns de l’Institut, així
com la direcció administrativa i dels serveis gene-
rals de l’Institut.

h) Assumir les altres funcions que el Consell Rector
li encomani.

ARTICLE 8

El Consell Assessor de l’Institut és l’òrgan d’asses-
sorament, consulta i participació en el qual s’inte-
gren representants:

– de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

– dels Ajuntaments de l’Alt Pirineu.

– dels Consells Comarcals de l’Alt Pirineu i del
Conselh Generau d’Aran.

– de cadascuna de les entitats –públiques o priva-
des– relacionades directament amb les activitats de
l’Institut.

– de cadascuna de les dues centrals sindicals més
representatives a la zona.

– de la central sindical de pagesos amb més repre-
sentativitat a la zona.

– i de les organitzacions empresarials més represen-
tatives a la zona.

El procediment de constitució del Consell Assessor
i de les formes de participar-hi es determinaran en el
Reglament de Règim Interior de l’Institut.

ARTICLE 9

El Consell Assessor té les següents funcions:

a) Informar, assessorar i formular propostes al Con-
sell Rector i al Director de l’Institut sobre qualsevol
matèria relativa a les activitats que aquest desenvo-
lupi per tal de portar a terme l’objectiu disposat a
l’article 2 d’aquesta Llei.

b) Emetre la seva opinió i informar sobre aquelles
qüestions que li siguin sotmeses pel Consell Rector.
En qualsevol cas, el Consell Assessor ha d’informar
prèviament les línies generals i el pla anual d’actu-
ació de l’Institut per al Desenvolupament i la Pro-
moció de l’Alt Pirineu.

c) Proposar les actuacions que consideri conveni-
ents per al millor compliment de l’objectiu de l’Ins-
titut.

d) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda re-
glamentàriament.

ARTICLE 10

El patrimoni de l’Institut per al Desenvolupament i
la Promoció de l’Alt Pirineu és constituït pels béns i
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els drets que li siguin adscrits pel Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya, així com
pels béns i els drets que produeixi o adquireixi per
qualsevol títol.

ARTICLE 11

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de
l’Alt Pirineu es financia amb els recursos següents:

a) Les dotacions consignades en la Llei de Pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya.

b) Les subvencions que pugui rebre d’altres entitats
i administracions públiques.

c) Els donatius de persones o entitats privades.

d) Les rendes produïdes pels béns i els valors que
constitueixen el seu patrimoni.

e) Els ingressos derivats de la gestió i l’explotació
dels seus béns i serveis.

f) Qualsevol altre que li sigui atribuït per Llei.

El Pressupost de l’Institut per al Desenvolupament i
la Promoció de l’Alt Pirineu és anual i s’ha de sub-
jectar a la legislació sobre els pressupostos de les
entitats autònomes de la Generalitat de Catalunya.

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de
l’Alt Pirineu gaudeix de les exempcions i els bene-
ficis fiscals que corresponen a la Generalitat de Ca-
talunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El desenvolupament i execució d’aquesta Llei haurà
d’anar acompanyat, en el termini d’un any, per les
següents mesures –i altres que es considerin neces-
sàries– a emprendre per part del consell Executiu
de la Generalitat de Catalunya, adreçades justament
a l’objectiu per al qual es crea l’Institut per al Des-
envolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu:

– Creació de la Marca «Alt Pirineu» per a productes
agraris i turístics i l’elaboració de les seves normes
de qualitat.

– Elaboració d’un Pla per al condicionament dels
ferms i els traçats de les principals carreteres de
l’Alt Pirineu.

– Elaboració i funcionament d’un Pla per al Mante-
niment de la Xarxa de Camins de l’Alt Pirineu.

– Elaboració i funcionament d’un Pla de Promoció i
Gestió Integral del turisme rural de l’Alt Pirineu.

– Elaboració d’un Pla de Promoció, restauració i
gestió del patrimoni cultural de l’Alt Pirineu.

– Constitució d’una Gerència per a la Promoció
Agrícola i Ramadera de l’Alt Pirineu.

– Constitució d’una Gerència per a la Gestió Fores-
tal de l’Alt Pirineu.

– Constitució d’un Consorci d’Iniciatives Locals
d’Ocupació de l’Alt Pirineu.

– Constitució d’un Consorci de Turisme de l’Alt
Pirineu.

– Elaboració d’un Pla de Sanejament per a l’Alt
Pirineu.

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de
l’Alt Pirineu haurà de vetllar per la concreció i apli-
cació d’aquestes mesures.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

Els membres del Consell Rector es nomenaran, com
a màxim, en el termini de dos mesos des de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei.

SEGONA

Es faculta el Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya per a desenvolupar i executar la present
Llei.

TERCERA

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

QUARTA

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment exigeixi
realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos de la
Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper
exercici pressupostari.

Proposició de llei de les causes de
cessament dels càrrecs públics ele-
gits o designats pel Parlament de Ca-
talunya
Tram. 202-00094/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 21373 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició de llei reguladora
de les causes de cessament dels càrrecs públics ele-
gits o designats pel Parlament de Catalunya.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les lleis catalanes que preveuen l’elecció o desig-
nació pel Parlament de Catalunya de càrrecs pú-
blics no representatius estableixen, en una primera
tipologia de casos, com a causes de cessament d’a-
quests càrrecs, la finalització de la legislatura cor-
responent, com ara els membres del Consell Asses-
sor de RTVE a Catalunya i dels del Consell d’Admi-
nistració de l’ens públic Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, o bé l’expiració del termini de
llur mandat establert legalment, cas dels membres
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de la Sindicatura de Comptes, dels consells socials
de les universitats a Catalunya i dels del Consell
Audiovisual a Catalunya. En una altra tipologia de
casos, una regulació més exhaustiva com la con-
templada en les lleis de creació del Consell Consul-
tiu de la Generalitat i del Síndic de Greuges, amplia
l’espectre de causes de cessament a la mort o tras-
pàs, la renúncia, la incapacitació i la inhabilitació
declarada judicialment, la pèrdua de la condició
política de català i l’incompliment de les obligaci-
ons inherents al càrrec.

Tanmateix, pel que fa a la primera categoria descri-
ta, és sabut i la doctrina jurídica administrativa així
ho té establert que a la llum dels principis generals
que informen l’ordenament jurídic i mitjançant una
tasca d’interpretació integrada de totes i cadascuna
d’aquestes normes amb la resta de la legislació apli-
cables que, a banda de les causes previstes, n’hi ha
de moltes altres que venen imposades automàtica-
ment pel mateix ordenament jurídic sense necessitat
que estiguin recollides a la norma concreta, o el que
és igual, que es pot afirmar la no-exclusivitat de la
finalització de la legislatura o del termini de man-
dat que s’estableix legalment com a causa de cessa-
ment dels càrrecs públics elegits o designats pel
Parlament de Catalunya. I això és així perquè, com
és lògic i consagren les lleis que regulen més acura-
dament aquesta matèria, en la segona tipologia dels
casos examinada, en ocasions, una vegada fet el
nomenament, es produeixen de manera sobrevingu-
da fets o actes jurídics que comporten la impossibi-
litat física o jurídica de continuar exercint el càrrec.
es tracta de supòsits en què es produeix o bé la pèr-
dua de la personalitat (mort o traspàs), o bé una re-
ducció de l’espectre de titularitats subjectives que
integren la capacitat jurídica (inhabilitació per a
l’exercici de càrrecs públics com a pena imposada
en un procés penal) o, finalment, una pèrdua o mi-
noració de la capacitat d’obrar (incapacitació per
sentència ferma).

A aquestes causes de cessament ja contemplades,
com s’ha dit, en algunes de les lleis de les que es
proposa la seva reforma, cal afegir-ne una de nova:
la lliure revocació de la designació per part del ma-
teix òrgan competent per a procedir a la designació,
com a solució per a facilitar la pèrdua de la condi-
ció de càrrec públic a les persones que, per exem-
ple, hagin evidenciat una conducta indigna del càr-
rec o hagin comès delicte dolós o bé incomplet les
obligacions inherents al càrrec.

És aquesta una tendència apuntada en algunes de
les lleis citades anteriorment, com quan, per exem-
ple, es té una especial regular la facultat revocatòria
dels càrrecs unipersonals designats pel Govern,
com ara el Director General de la CCRTV, d’on cal
concloure que si el legislador no ho va preveure per
als altres càrrecs designats pel Parlament és perquè
no ho va creure necessari en ser aplicable la regla
general, opció legislativa per la que s’ha inclinat el
legislador català també en altres ocasions amb mo-
tiu de la creació d’òrgans com el Consell Consultiu,
el Síndic de Greuges o el Síndic de Comptes, així

com el legislador estatal i el d’altres comunitats au-
tònomes. També és de referència obligada, encara
que no es refereixi a càrrecs designats ni pel Parla-
ment ni pel Govern, la recent llei de creació del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
quan estableix, junt amb les causes de cessament
més habituals, el cessament dels seus membres a
proposta de les organitzacions que en promogueren
el seu nomenament.

A aquestes raons esgrimides en l’expositiu antece-
dent, la sola presència de membres elegits o desig-
nats pel propi Parlament de Catalunya en diferents
òrgans rectors o assessors de naturalesa pública,
com els mitjans de comunicació social, baldament
que es tractin d’òrgans col·legiats administratius,
excepciona els criteris usuals de composició dels
òrgans col·legiats administratius per raons de garan-
tia del pluralisme en l’accés i la gestió d’aquests
mitjans de comunicació, garantint que la composi-
ció d’aquests òrgans sigui representativa de la cor-
relació de forces polítiques existents en el Parla-
ment. En aquest sentit, caldrà tenir present que el
principi general que impera en la matèria, i que és
principi no tan sols del Dret Administratiu sinó de
tot el Dret Públic, és el de que l’òrgan que té com-
petència per menar, designar o elegir, ho és també
competent per a revocar aquest nomenament, desig-
nació o elecció. El propi Tribunal Constitucional ha
sostingut en diverses sentències que els consells de
les ràdios i televisions públiques són els òrgans de
participació de la comunitat autònoma en la presa
de decisions per part dels ens públics, la qual cosa
justifica el caràcter representatius dels mateixos. I
és que, en la mesura en què la representació dels
interessos de la comunitat en l’ens públic s’articula
mitjançant la designació parlamentària dels mem-
bres del consell i donat que fins i tot cap la revoca-
ció d’aquesta designació i la substitució dels elegits,
no pot negar-se al Parlament l’exercici d’una funció
de control sense que el seu exercici no faci perdre
tot el sentit de l’assenyalada facultat de revocació.

És encara més rellevant, però, la doctrina del Tribu-
nal Constitucional en matèria de dret a l’accés, re-
núncia o revocació de càrrecs públics. Aquí té sentit
i cobra transcendència la distinció entre càrrecs
públics representatius i la resta, que el seu origen i
desenvolupament es troba en la doctrina d’aquell alt
tribunal. En el cas dels escons que ocupen els par-
lamentaris, la seva elecció resulta directament de
l’elecció popular i, per tant, materialitzen o perso-
nifiquen l’efectivitat del dret dels ciutadans a parti-
cipar en els afers públics per mitjà de representants
lliurement elegits en eleccions periòdiques, o el que
és igual, la relació jurídica vincula a l’elector o ciu-
tadà a l’elegit diputat, sense que en això tingui cap
joc el Parlament, però només a aquests efectes.
D’aquí que no resulta estrany que el règim jurídic
de la renúncia o revocació en aquesta situació ofe-
reixi molt distintes característiques que la pròpia de
la funció pública no representativa, on la relació
jurídica s’estableix entre el servidor de la mateixa i
les administracions o institucions públiques.
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Finalment, cal mencionar que el nou Reglament del
Parlament establirà a la seva entrada en vigor, el
procediment per a revocar els càrrecs elegits o de-
signats pel Parlament, si així s’estableix legalment,
possibilitat aquesta que es pretén amb aquesta Pro-
posició de Llei per al conjunt de càrrecs elegits o
designats pel Parlament a través de la modificació
de les lleis que, de manera correlativa, preveuen
aquesta possibilitat. Segons que preveurà el nou
Reglament de la Cambra, el procediment per a revo-
car els susdits càrrecs s’iniciarà amb una proposta
de revocació, signada per tres grups parlamentaris,
que han de representar, com a mínim la quarta part
dels membres del Parlament.

Aquesta proposta de revocació haurà d’anar acom-
panyada dels motius que la justifiquen i ha d’ésser
comunicada immediatament als altres grups parla-
mentaris. la revocació caldrà que sigui aprovada
per majoria absoluta del Ple del Parlament, llevat
que les lleis específiques ho determinin altrament.

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1

L’article 4 de la Llei 7/1981, de 25 de febrer, de cre-
ació del Consell Consultiu quedarà redactat de la
següent manera:

Nou apartat 4.

«4. Els membres del Consell Consultiu designats
pel Parlament de Catalunya i a què es refereix l’ar-
ticle 3.1. a), perden la seva condició a més de per
les causes previstes en el número 1, per la revocació
de la designació parlamentària.»

ARTICLE 2

L’article 7 de la Llei 6/1981, de 9 de juny, regulado-
ra del Consell Assessor de RTVE a Catalunya que-
darà redactat de la següent manera:

«1. El Consell Assessor de RTVE consta de tretze
membres designats pel Parlament en proporció al
nombre de Diputats de cada Grup Parlamentari pel
sistema de majors restants sobre el total de mem-
bres del Parlament, i nomenats pel Consell Execu-
tiu.

»Un cop acabada la legislatura, el Consell Assessor
cessant continuarà exercint les seves funcions fins
que els nous membres no hauran pres possessió del
càrrec.

»2. Si es produeixen vacants, es cobriran d’acord
amb el procediment establert en l’apartat primer
d’aquest article i per al temps que resti de mandat.

»2 bis. Els membres del Consell Assessor cessen
per les causes següents: a) Acabament de la legisla-
tura.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics
declarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària.»

ARTICLE 3

L’article 4 de la Llei 10/1983, de 30 de maig, de
creació de l’ens públic Corporació Catalana de Rà-
dio i Televisió i de regulació dels serveis de

radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalu-
nya, quedarà redactat de la següent manera:

«6. Els membres del Consell d’Administració ces-
sen per les causes següents:

»a) Acabament de la legislatura.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics
declarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària.»

ARTICLE 4

L’article 21.2 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la
Sindicatura de Comptes quedarà redactat de la se-
güent manera:

«2. Els membres de la Sindicatura cessen per les
causes següents:

»a) Expiració del termini del seu mandat.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics
declarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària.»

ARTICLE 5

L’article 7.3 bis de la Llei 26/1984, de 19 de desem-
bre, de coordinació universitària i de creació de
consells socials quedarà redactat de la següent ma-
nera:

«3.bis. Els membres dels consells socials cessen per
les següents:

»a) Expiració del termini del seu mandat.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics
declarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària en el
cas dels membres designats segons el que preveu
l’article 4 g).»

ARTICLE 6

L’article 11.1 de la Llei 14/1984, del Síndic de
Greuges, quedarà redactat de la següent manera:
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«Addicció d’una nova lletra al punt 1. de l’article 11:

h) Per revocació de la designació parlamentària.»

ARTICLE 7

L’article 115 del Decret Legislatiu 1/1992, de 10 de
febrer, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei de
cooperatives de Catalunya, quedarà redactat de la
següent manera:

«Addició d’un nou apartat 3

»3. Els membres del Consell Superior de la Coope-
ració cessen per les causes següents:

»a) Expiració del termini del seu mandat.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics
declarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària dels
membres del Consell designats de conformitat amb
el que s’estableix a l’article 115.1 d).»

ARTICLE 8

L’article 8 de la Llei 3/1995, de reconeixement de la
Universitat Oberta de Catalunya, quedarà redactat
de la següent manera:

«Addició d’un nou apartat 4 bis

Els membres del Consell de la Fundació per a la
Universitat Oberta de Catalunya cessen per les cau-
ses següents:

»a) Expiració del termini del seu mandat.

»b) Renúncia o dimissió.

»c) Mort o traspàs.

»d) Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics
declarada judicialment.

»e) Incapacitació declarada judicialment.

»f) Revocació de la designació parlamentària, en el
cas dels representants designats per Parlament.»

ARTICLE 9

L’article 7 de la Llei del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, quedarà redactat de la següent mane-
ra:

«Els membres del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya són nomenats de manera irrevocable i ces-
sen únicament per alguna de les causes següents:

a) L’expiració del termini del mandat.

b) La renúncia o el traspàs.

c) La incapacitat permanent per a l’exercici del càr-
rec, la incompatibilitat sobrevinguda o la inhabili-
tació per a l’exercici de càrrecs públics.

d) La condemna en sentència ferma per delicte do-
lós.

e) Revocació de la designació parlamentària, a pro-
posta com a mínim de dos grups parlamentaris, per
una majoria de dos terços, en el cas dels nou mem-
bres del Consell designats pel Parlament de Catalu-
nya a que fa referència l’article 4.1. La revocació
dels membres del Consell només es podrà dur a ter-
me per incompliment dels mandats, deures i obliga-
cions imposats per la present llei.»

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

«L’entrada en vigor d’aquesta llei no implica l’aug-
ment de crèdits ni la realització de despeses amb
càrrec al Pressupost vigent. Les obligacions deriva-
des d’aquesta Llei, si s’escau, entraran en vigor a
partir de l’exercici pressupostari vinent.»

Palau del Parlament, 23 de març de 2001

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició de llei de foment de barris i
àrees urbanes que requereixen aten-
ció especial
Tram. 202-00095/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 21404 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel canvi, fent ús
d’allò que es determina als articles 106 i concor-
dants del Reglament de la Cambra, presenta per a la
seva tramitació la següent Proposició de llei de fo-
ment de barris i àrees urbanes que requereixen
atenció especial

Palau del Parlament, 23 de març de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

PROPOSICIÓ DE LLEI DE FOMENT DE BARRIS I ÀREES

URBANES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL

Preàmbul

Capítol I. De creació, objectius i dotació del Fons
de Foment de Barris i Àrees Urbanes d’Atenció Es-
pecial

Article 1. Creació del Fons de Foment de Barris i
Àrees Urbanes d’Atenció Especial

Article 2. Objectius del Fons

Article 3. Dotació del Fons

Article 4. Nombre i durada de les actuacions finan-
çades pel Fons

Capítol II. De la participació en el Fons i de les àre-
es i accions elegibles
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Article 5. Participació en el Fons

Article 6. Definició de Àrees Urbanes d’Atenció
Especial

Article 7. Àrees d’actuació prioritària

Article 8. Actuacions susceptibles de ser finançades

Capítol III. Règim jurídic del Fons de Foment de
Barris i Àrees Urbanes d’Atenció Especial

Article 9. Sol·licituds de participació en el Fons

Article 10. Determinació dels programes a finançar

Article 11. Execució dels projectes

Article 12. Avaluació i seguiment dels projectes

Disposició Transitòria

Primera. Acolliment d’actuacions ja iniciades al su-
port del Fons

Disposicions finals

Primera. Desplegament

Segona. Entrada en vigor

PROPOSICIÓ DE LLEI DE FOMENT DE BARRIS I ÀREES

URBANES QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ ESPECIAL

PREÀMBUL

I.

Les viles i ciutats de Catalunya han conegut en els
darrers vint anys una evolució que, en termes gene-
rals, cal considerar positiva. Així, en la seva gran
majoria són avui espais més ben endreçats i més
ben equipats que aquells que la Generalitat i els
ajuntaments democràtics trobaren en el moment del
seu adveniment. Ara bé, per raó de les condicions
històriques en què es crearen i s’han desenvolupat,
àrees importants de les nostres ciutats pateixen as-
senyalats problemes d’ordre urbanístic i social que,
en ocasions, lluny de resoldre’s, tendeixen encara a
agreujar-se.

Entre aquests espais destaquen algunes àrees on es
concentren processos d’involució urbanística, pro-
blemàtiques d’ordre demogràfic (per pèrdua o crei-
xement excessiu de la població) i mancances d’or-
dre econòmic i social. Es tracta, en molts casos, de
barris vells o cascs antics, extensions suburbanes
realitzades sense l’oportú planejament i dotació
d’equipaments, polígons d’habitatge o àrees d’ur-
banització marginal.

En aquestes àrees, es superposen sovint problemàti-
ques d’ordre divers, que afecten en molts casos tant
la qualitat com la disponibilitat de l’habitatge,
l’existència d’espais públics, la dotació d’equipa-
ments, la concentració de grups de ciutadans amb
necessitats especials, l’accessibilitat viària i en
transport públic, el desenvolupament econòmic,
l’activitat comercial i la seguretat ciutadana. Aques-
tes circumstàncies, com no podria ser d’altre mane-
ra, afecten negativament el benestar dels ciutadans
i ciutadanes residents en aquestes àrees i són un

impediment per a la cohesió social i el desenvolu-
pament econòmic.

És per això que determinats barris i àrees urbanes
de Catalunya requereixen avui de l’Administració
Pública una atenció especial. Una atenció que, tot
superant les intervencions sectorials, permeti em-
prendre-hi accions d’intervenció integral, adreça-
des tant a la rehabilitació física com a la
sostenibilitat ambiental, el benestar social i la
dinamització econòmica. Es tracta, per tant, d’acci-
ons que s’adrecin a la comunitat sencera del barri o
àrea concernits per tal d’aconseguir que el fet de
viure-hi esdevingui un factor positiu per al progrés
personal i no un inconvenient, com dissortadament
ocorre avui massa sovint. En definitiva, doncs, es
tracta d’emprendre actuacions urbanes que tinguin
com objectiu contribuir efectivament a la redistribu-
ció del benestar social.

L’Administració catalana –la Generalitat i els ajun-
taments– han realitzat ja en diverses ocasions inter-
vencions d’aquests tipus, algunes de les quals han
obtingut èxits assenyalats i han atret fins i tot l’aten-
ció internacional. En aquestes accions s’ha comptat
sovint amb la implicació de l’Estat,

l’esforç dels promotors privats, la participació de les
associacions veïnals i la contribució de les institu-
cions europees (canalitzada especialment a través
del programa URBAN).

L’objecte de la present Llei és, precisament, esten-
dre la realització d’actuacions d’aquesta mena cap a
tots els barris i àrees urbanes de Catalunya que ho
precisin. I per això, en el marc de les competències
autonòmiques i locals reconegudes en l’article 9 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i en l’article 63
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalu-
nya, dota l’Administració catalana dels instruments
específics adequats per aquesta finalitat.

II.

Aquesta Llei consta de tres capítols que abasten els
aspectes objecte de regulació per tal d’assolir els
objectius descrits.

En el capítol primer s’estableix la creació del Fons
de Foment de Barris i Àrees Urbanes d’Atenció Es-
pecial, el qual es concebut com un instrument de
col·laboració institucional i financera de la Genera-
litat amb els projectes d’intervenció integral que per
al tractament de la problemàtica d’aquestes àrees
vulguin elaborar i emprendre els respectius munici-
pis. En el capítol s’estableixen, així mateix, els ob-
jectius del Fons, la seva dotació i el nombre i dura-
da de les actuacions finançables.

Establert aquest marc general, el capítol segon defi-
neix els àmbits urbans susceptibles de ser conside-
rats, a efectes de la present Llei, objecte d’atenció
especial. D’entre aquests, determina aquells que es
consideren prioritaris a l’hora d’assignar els recur-
sos. I, finalment, estableix les actuacions suscepti-
bles de ser finançades.

3.01.02.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 167 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 d’abril de 2001

57

El règim jurídic del Fons es determina en el tercer i
darrer capítol de la Llei. Així, aquest estableix la
forma i manera com els municipis podran optar a
participar en el Fons i determina els procediments a
través del qual se n’assignarà la distribució, se’n
procedirà a l’execució i se’n realitzarà l’avaluació.
Cal destacar que el capítol estableix un repartiment
de responsabilitats clar i equilibrat entre l’Adminis-
tració local i la Generalitat, segons el qual l’elabo-
ració i execució dels projectes objecte de finança-
ment correspon als municipis, l’assignació dels re-
cursos al Departament de la Generalitat competent
previ informe d’un òrgan consultiu de composició
paritària i l’avaluació de l’execució de les actuaci-
ons a un Comitè de Seguiment integrat per la Gene-
ralitat, l’administració municipal i una representa-
ció de les entitats ciutadanes.

De la part final de la Llei cal destacar la previsió
que fa la disposició transitòria, que atorga als muni-
cipis que hagin emprès amb anterioritat a la seva
promulgació actuacions urbanes ajustades als seus
objectius i finalitats la possibilitat de sol·licitar la
participació en el Fons. En les disposicions finals
s’autoritza el Govern de la Generalitat a desplegar
la Llei, els preceptes de la qual que exigeixin realit-
zar despeses amb càrrec als Pressupostos de la Ge-
neralitat entraran en vigor en l’exercici pressupos-
tari successiu al de l’aprovació de la Llei.

CAPÍTOL I.

DE CREACIÓ, OBJECTIUS I DOTACIÓ DEL FONS DE FOMENT DE

BARRIS I ÀREES URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL

ARTICLE 1. CREACIÓ DEL FONS DE FOMENT DE BARRIS I
ÀREES URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL

Es crea el Fons de Foment de Barris i Àrees Urbanes
d’Atenció Especial com instrument financer de la
Generalitat destinat a la rehabilitació i promoció
específica de barris i àrees urbanes que, per les se-
ves característiques, precisen d’atenció especial per
part de l’Administració, d’acord amb els criteris fi-
xats per la present Llei i el Reglament que la desen-
volupi.

ARTICLE 2. OBJECTIUS DEL FONS

El Fons de Foment de Barris i Àrees Urbanes
d’Atenció Especial té per objecte vehicular la con-
tribució financera de la Generalitat a aquells projec-
tes d’intervenció integral en aquestes àrees que si-
guin elaborats i presentats pels respectius ajunta-
ments a través del procediment que s’estableix en el
Capítol II de la present Llei.

ARTICLE 3. DOTACIÓ DEL FONS

3.1. La dotació econòmica del Fons s’establirà anu-
alment en els pressupostos de la Generalitat i serà
adscrita al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.

3.2. La contribució del Fons al finançament de les
actuacions previstes s’establirà en cada cas i repre-

sentarà com a mínim el 50% i com a màxim el 75%
del pressupost global del projecte.

ARTICLE 4. NOMBRE I DURADA DE LES ACTUACIONS

FINANÇADES PEL FONS

4.1. Cada any els pressupostos de la Generalitat in-
clouran finançament per a un mínim de vuit i un
màxim de dotze actuacions diferents.

4.2. Cadascuna de les actuacions finançades haurà
d’executar-se en un termini màxim de quatre anys.

4.3. Al final de cada període de quatre anys a comp-
tar a partir del següent al de l’aprovació de la pre-
sent Llei, la Generalitat haurà d’haver intervingut,
com a mínim, en el finançament de quaranta actua-
cions diferents.

CAPÍTOL II.

DE LA PARTICIPACIÓ EN EL FONS I DE LES ÀREES I ACCIONS

ELEGIBLES

ARTICLE 5. PARTICIPACIÓ EN EL FONS

1. Poden rebre finançament del Fons aquells muni-
cipis el terme dels quals reuneixi la condició d’Àrea
Urbana d’Atenció Especial, d’acord amb els criteris
que s’estableixen en l’article 6 de la present Llei.

2. La participació en el Fons serà sol·licitada pels
municipis interessats d’acord amb allò que s’esta-
bleix en l’article 9 .

ARTICLE 6. DEFINICIÓ DE ÀREES URBANES D’ATENCIÓ

ESPECIAL

6.1. Als efectes de la present Llei s’entén per Àrea
Urbana d’Atenció Especial aquells barris o àrees
urbanes geogràficament diferenciades que pateixin
o hagin patit alguna de les situacions següents:

a) Processos d’involució urbanística, com ara la
progressiva degradació d’habitatges o la persistèn-
cia de dèficits d’equipaments, així com la insufici-
ència o la manca de qualitat de la urbanització i
l’espai públic.

b) Problemàtica demogràfica causada per la pèrdua
o envelliment de la població o, pel contrari, el seu
creixement massa accelerat com per ser convenient
assumit en termes urbanístics o de serveis.

c) Presència característica de problemes econòmics
(com atur, manca d’activitat productiva o comerci-
al) o socials (delinqüència, violència, drogaaddic-
ció) i, en general, dèficits urbans i problemàtiques
de desenvolupament local.

6.2. Els criteris d’avaluació objectiva de les situaci-
ons que s’especifiquen en l’apartat anterior s’esta-
blirà mitjançant el Reglament de desenvolupament
de la present Llei. El Reglament establirà un siste-
ma d’indicadors socioeconòmics que permetin
quantificar de manera objectiva i comprensiva les
circumstàncies econòmiques, la problemàtica social
i les condicions urbanístiques de les àrees concerni-
des.
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ARTICLE 7. ÀREES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA

D’entre els barris i àrees que reuneixin les condici-
ons per ser considerades Àrees Urbanes d’Atenció
Especial als efectes de la present Llei, es considera-
ran prioritàries per al finançament a través del Fons
aquelles actuacions que s’apliquin en alguns del
àmbits territorials següents:

a) Àrees velles i cascs antics.

b) Àrees suburbanes

c) Polígons d’habitatge.

d) Àrees d’urbanització marginal i aquelles que
continguin una alta presència d’infrahabitatge.

ARTICLE 8. ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SER FINANÇADES

Els projectes que vulguin obtenir finançament del
Fons hauran de tenir per objectiu la realització d’ac-
tuacions integrades en les seves respectives àrees
d’aplicació. Així, per tal de ser elegibles per al fi-
nançament hauran de preveure intervencions en al-
menys quatre dels camps següents:

a) Rehabilitació d’habitatge i producció d’habitatge
protegit

b) Millora d’espai públic i dotació d’espais verds

c) Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

d) Desenvolupament de programes de suport a per-
sones amb necessitats especials

e) Estratègies d’acollida i socialització de població
immigrada

f) Foment de la mobilitat sostenible

g) Accés de les llars i les empreses a les noves tec-
nologies de la informació

h) Promoció comercial i econòmica

i) Inserció laboral i de transició escola treball

j) Programes de prevenció de la inseguretat ciutada-
na

k) Impuls de l’associacionisme i la participació ciu-
tadana

CAPÍTOL III.

RÈGIM JURÍDIC DEL FONS DE FOMENT DE BARRIS I ÀREES

URBANES D’ATENCIÓ ESPECIAL

ARTICLE 9. SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ EN EL FONS

9.1. El Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat publicarà cada any
l’inici del procediment de participació en el Fons,
per tal que els municipis interessats puguin presen-
tar la seva sol·licitud.

9.2. La sol·licitud de participació haurà d’anar
acompanyada de la següent documentació:

a) Delimitació de l’àrea proposada com a àmbit
d’actuació.

b) Memòria descriptiva de les condicions urbanísti-
ques, socials i econòmiques que s’hi donen en l’ac-
tualitat i projecció dels escenaris d’evolució previ-
sibles, amb i sense l’execució de les operacions pro-
jectades.

c) Projecte en que es detallin els objectius generals,
l’estratègia, les prioritats d’actuació, les mesures
específiques i l’assignació de responsabilitats
d’execució.

d) Memòria econòmica, amb el detall del cost total,
les previsions de finançament segons les fonts i el
seu desplegament temporal.

e) Mitjans de participació ciutadana i estratègia
d’informació i comunicació.

f) En cas que el municipi hagi emprès amb anterio-
ritat altres projectes de rehabilitació d’àrees urba-
nes, es podrà adjuntar una descripció de les carac-
terístiques i els principals resultats de les operaci-
ons realitzades

9.3. Els municipis podran sol·licitar l’assistència tèc-
nica de l’Administració de la Generalitat per a l’ela-
boració dels projectes a presentar, així com per a la
seva execució en cas que obtinguin finançament per
part del Fons.

9.4. La sol·licitud i percepció de finançament per
part del Fons és compatible amb la percepció de
subvencions procedents d’altres fonts públiques o
privades per a l’execució dels mateixos projectes.

ARTICLE 10. DETERMINACIÓ DELS PROGRAMES A FINANÇAR

10.1. En cada convocatòria anual, una vegada es
clogui el termini corresponent a la presentació de
sol·licituds de participació en el Fons, aquestes se-
ran examinades per un òrgan consultiu de composi-
ció paritària, format per representants de l’Adminis-
tració de la Generalitat i de l’administració local,
que vistes totes les sol·licituds realitzarà la correspo-
nent proposta d’adjudicació del Fons.

10.2. La composició i règim de funcionament del
òrgan consultiu al que fa referència l’apartat anteri-
or es determinarà reglamentàriament.

10.3. Durant el procés d’adjudicació, en cas que
l’òrgan consultiu ho cregui necessari podrà recla-
mar informació complementària del municipi o mu-
nicipis sol·licitants i, si s’escau, proposar ajusta-
ment o addicions al projecte inicial, que donaran
lloc a la presentació d’una proposta definitiva per
part del sol·licitant.

10.4. En l’avaluació dels projectes presentats es
donarà prioritat a aquelles actuacions que, d’acord
amb el Reglament de desplegament de la present
Llei, s’adeqüin de manera més ajustada a les condi-
cions, prioritats i actuacions descrites en els articles
6, 7 i 8 de la present Llei.

10.5. La proposta definitiva d’adjudicació serà ele-
vada per l’òrgan consultiu al Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, el qual resoldrà quins
projectes participaran del Fons i per quina quantia.
En cas que la seva resolució introdueixi variacions
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respecte a la proposta realitzada per l’òrgan consul-
tiu caldrà que ho faci de manera raonada.

ARTICLE 11. EXECUCIÓ DELS PROJECTES

Correspon als ajuntaments l’execució de les actua-
cions que hagin rebut finançament del Fons. A
aquests efectes, la gestió podrà realitzar-se per
qualsevol de les fórmules previstes per a la gestió
de serveis públics, tant directa com indirecta, així
com per les fórmules consorciades entre entitats
públiques o públiques i privades.

ARTICLE 12. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DELS PROJECTES

12.1. Per a cada un dels projectes que compten amb
finançament del Fons es crearà un Comitè de Segui-
ment, integrat per representants de l’administració
de la Generalitat i de l’administració municipal,
així com per representants de les entitats veïnals,
dels agents econòmics i socials i de les associacions
ciutadanes. La composició i funcions d’aquest òr-
gan es determinaran reglamentàriament. El Comitè
de Seguiment haurà de reunir-se com a mínim dues
vegades a l’any durant l’execució del projecte.

12.2. El municipi concernit presentarà semestral-
ment un informe de desenvolupament del projecte,
per tal de determinar el seu nivell d’ajustament a les
previsions establertes. Aquest informe serà examinat
pel Comitè de Seguiment.

12.3. En cas que el Comitè detecti disfuncionalitats
entre el projecte presentat i el seu compliment hau-
rà d’elevar un informe al Conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, que podrà acordar, si
s’escau, els cessament del finançament i l’obligació
de retornar els fons percebuts.

12.4. Així mateix, en cas que els incompliments o
retards siguin deguts a causes alienes a l’adminis-
tració municipal, el Comitè de Seguiment podrà
sol·licitar del Conseller pròrrogues per a l’execució
del projecte.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

PRIMERA. ACOLLIMENT D’ACTUACIONS JA INICIADES AL

SUPORT DEL FONS

Els ajuntaments que ja hagin emprès actuacions urba-
nes ajustades als objectius i finalitats de la present
Llei en el moment de la seva entrada en vigor, poden
sol·licitar el cofinançament previst en aquesta.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DESPLEGAMENT

1. S’autoritza el Govern i el Conseller o Consellera
del Departament competent per dictar les normes
necessàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei.

2. El Govern i el Conseller o Consellera del Depar-
tament competent en aquesta matèria han d’adoptar
les disposicions necessàries per a desplegar i apli-
car aquesta Llei en el termini màxim de tres mesos
de l’entrada en vigor.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entra en vigor al cap d’un mes d’haver
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

TERCERA. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels
quals exigeixi realitzar despeses amb càrrec als
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya entra-
ran en vigor a l’inici de l’exercici pressupostari
successiu al de l’aprovació de la Llei.

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

3.10.17. DESIGNACIONS DE MEMBRES DEL CON-
SELL CONSULTIU

Designació de tres membres del Con-
sell Consultiu de la Generalitat
Tram. 283-00002/06

Propostes de candidats
Reg. 21359, 21406 i 21425

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI POPULAR (REG. 21359)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, fent ús d’allò que dis-
posa l’article 143 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la candidatura següent per a l’elecció de re-
presentants del Parlament de Catalunya al Consell
Consultiu.

– Sr. Joaquim Borrell i Mestre

Palau del Parlament, 26 de març de 2001

Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL GRUP PARLA-
MENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21406)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, portaveu del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 143 del Reglament del Parlament i
l’article 3.1.a) de la Llei 1/1981, de 25 de febrer, del
Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya,
presenta la següent candidatura per a la elecció de
representants del Parlament de Catalunya al Consell
Consultiu de la Generalitat:

– Sr. Ramon M. Llevadot i Roig

Palau del Parlament, 26 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI (REG. 21425)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, Portaveu del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord
amb allò que estableix l’article 143 del Reglament
de la Cambra, comunica que el candidat d’aquest
grup perquè sigui elegit pel Parlament com a mem-
bre del Consell Consultiu de la Generalitat és el Sr.
Pere Jover i Presa.

Palau del Parlament, 26 de març de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un programa escolar per a ense-
nyar els alumnes d’ensenyament se-
cundari obligatori a gaudir dels as-
pectes positius dels mitjans audiovi-
suals
Tram. 250-01147/06

Esmenes presentades

Reg. 18375 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18375)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a impulsar els continguts educatius inclosos en
els programes escolar per ensenyar als alumnes
d’ESO a gaudir dels aspectes positius dels mitjans
audiovisuals, i en particular de la televisió, tot
diferenciant-hi convenientment els aspectes nega-
tius d’alguns continguts i així aconseguir reduir els
possibles efectes nocius sobre el procés formatiu
dels infants.»

Proposició no de llei sobre la protec-
ció dels fons cinematogràfics dels an-
tics laboratoris Cinematiratges Riera i
Fotofilm
Tram. 250-01151/06

Esmenes presentades

Reg. 18374 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18374)

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

«... i Fotofilm que siguin béns integrants del patri-
moni cultural català, en cas que aquests béns si-
guin objecte de subhasta sempre que les disponibi-
litats pressupostàries ho permetin.»

Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació de l’institut d’ensenyament se-
cundari Ferran Casablancas, de
Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 250-01159/06

Esmenes presentades

Reg. 18369 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18369)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a finalitzar, en el termini de tres mesos,
el projecte que està realitzant per a la rehabilitació
global de l’IES Ferran Casablancas,»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’execució
d’obres de millora del centre d’ense-
nyament infantil i primària La Closa,
d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), du-
rant l’any 2001
Tram. 250-01169/06

Esmenes presentades

Reg. 18705 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18705)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

»1. Elaborar durant l’any 2001 el projecte d’ampli-
ació del centre d’educació infantil i primària La
Closa, d’Esterri d’Àneu, previst pel Departament
d’Ensenyament.

»2. Adjudicar, una vegada redactat el projecte, les
obres incloses a l’esmentat projecte.»

Proposició no de llei sobre l’execució
d’obres de restauració de l’església
de Sant Llorenç d’Isavarre, al munici-
pi d’Alt Àneu (Pallars Sobirà), durant
l’any 2001
Tram. 250-01170/06

Esmenes presentades

Reg. 18703 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18703)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

»1. Elaborar durant el present exercici els estudis
tècnics necessaris i el projecte de restauració de
l’església romànica de Sant Llorenç d’Isavarre, al
municipi d’Alt Àneu.

»2. Estudiar la possibilitat d’incloure el projecte de
restauració de l’ església de Sant Llorenç d’Isa-
varre en el programa d’intervencions del Departa-

ment de Cultura de l’any 2002, d’acord amb les dis-
ponibilitats pressupostàries i en col·laboració amb
les diferents administracions implicades»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi que configuri les ne-
cessitats dels centres escolars d’Oso-
na per a atendre l’escolarització dels
alumnes provinents de països afri-
cans
Tram. 250-01171/06

Esmenes presentades

Reg. 18701 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18701)

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

«Fer un estudi acurat de les necessitats actuals de
cada centre escolar de la comarca d’Osona per po-
der seguir atenent amb els recursos adequats,
d’acord amb les noves necessitats que es detectin,
l’escolarització dels alumnes provinents de països
africans, pel que resta del curs 200-201 i sobre tot
de cara al proper curs.»

Proposició no de llei sobre la potenci-
ació de l’ensenyament de les humani-
tats
Tram. 250-01174/06

Esmenes presentades

Reg. 18696 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18696)

AL PUNT 2

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

«... per tal d’equiparar-les a la mitja de la resta de
països europeus,...»

3.10.25.
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AL PUNT 3

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

«Oferir una formació...»

AL PUNT 4, PARÀGRAF PRIMER

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

«Procurar als alumnes el...»

AL PUNT 4, PARÀGRAF SEGON

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

«Potenciar l’estudi de la història de Catalunya, tot
respectant els fets històrics...»

AL PUNT 4, PARÀGRAF CINQUÈ

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

«...sense prescindir d’un enfocament històric.»

AL PUNT 4, PARÀGRAF SISÈ

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

«Promoure la presència…»

AL PUNT 5

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«Preveure les dotacions suficients...»

AL PUNT 7

8
ESMENA NÚM. 8
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«7. Estudiar, en el si de la Conferència Sectorial
d’Educació, els mecanismes adequats per tal que
dins l’àmbit competencial corresponent, s’impulsin
les mesures necessàries per posar en pràctica els
objectius d’aquesta proposició no de llei.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’una segona línia educativa al centre
d’ensenyament infantil i primari Cata-
lunya, al municipi de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-01177/06

Esmenes presentades

Reg. 18695 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18695)

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

«.. pel curs 2001-2001, si així ho requereix la de-
manda d’escolarització una vegada finalitzat el
procés de preinscripció.»

Proposició no de llei sobre els cicles
formatius de grau superior d’adminis-
tració de sistemes informàtics i desen-
volupament d’aplicacions informàti-
ques a Tarragona, Reus (Baix Camp) i
Amposta (Montsià)
Tram. 250-01179/06

Esmenes presentades

Reg. 18694 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18694)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a ofertar places suficients per cobrir la de-
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manda de Cicles Formatius de Grau Superior d’ad-
ministració de sistemes informàtics i de desenvolu-
pament d’aplicacions informàtiques per al curs
2001-2002 als instituts d’Amposta, Reus i
Tarragona.»

Proposició no de llei sobre la com-
pensació econòmica dels presos polí-
tics del franquisme menors de 65
anys
Tram. 250-01204/06

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Jaume Camps i Rovira, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Bernardo Fernán-
dez Martínez, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, Daniel Sirera i Bellés, del Grup
Parlamentari Popular, Joan Ridao i Martín, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Rafael Ribó i Massó, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 27.03.2001.

Proposició no de llei sobre la reinte-
gració del Departament d’Ensenya-
ment al Pla educació i convivència de
Santa Eugènia de Ter, de Girona
Tram. 250-01205/06

Esmenes presentades

Reg. 18699 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18699)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:

»1. Impulsar la reestructuració i regulació del Pla
d’Educació i Convivència de Santa Eugènia i Sant
Narcís, de Girona, tot respectant les competències
de l’ Administració educativa i òrgans de govern
dels centres docents, per tal d’ afavorir les mesures
conduents a la millor integració i atenció social
dels ciutadans d’aquella zona.

»2. Formalitzar un conveni amb les parts interessa-
des, on es defineixin els objectius del Pla i les funci-

ons i aportacions econòmiques de cada una de les
institucions participants, alhora que estableixi el
funcionament i la composició de les comissions de
treball que, en tot cas, hauran d’ésser paritàries.»

Proposició no de llei sobre l’oposició
al tancament de l’institut d’ensenya-
ment secundari Berenguer de Palou,
de Barcelona
Tram. 250-01232/06

Esmenes presentades

Reg. 20178 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20178)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a atendre les necessitats d’escolarització
d’ensenyament secundari dels barris de Sant
Andreu del Palomar i la Sagrera, tot possibilitant
una oferta educativa d’ensenyaments professionals
de règim especial en les actuals instal·lacions de
l’institut d’ educació secundària Berenguer de
Palou.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’edifici de l’institut d’ense-
nyament secundari Sant Pere i Sant
Pau, de Tarragona durant el 2002
Tram. 250-01233/06

Esmenes presentades

Reg. 20177 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20177)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a mantenir la seva previsió de cons-
trucció, dins l’exercici per al 2002, de l’IES Sant
Pere i Sant Pau de Tarragona, de tal manera que la
seva capacitat permeti atendre les necessitats d’es-
colarització de la zona on és ubicat»
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Proposició no de llei sobre la informa-
ció dels productes alimentaris
Tram. 250-01240/06

Esmenes presentades

Reg. 20176 / Admissió a tràmit: Mesa CARP, del
28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20176)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

1. Afavorir la traçabilitat dels productes agroali-
mentaris produïts a Catalunya, amb especial inci-
dència en la certificació de tot el procés productiu
de la carn.

2. Continuar Impulsant polítiques de qualitat dels
productes a traves de la promoció de les denomina-
cions de qualitat: denominacions d’origen protegi-
des (DOP), indicacions geogràfiques protegides
(IGP), denominacions geogràfiques (DG) i la Marca
de Qualitat Q.

3. Afavorir la producció agrària ecològica i la pro-
ducció integrada.

4. Promoure l’etiquetatge voluntari, per a tots
aquells productors que vulguin donar a conèixer
addicionalment les característiques diferencials
dels productes que comercialitzen.

5. Impulsar la implantació de sistemes d’identifica-
ció i seguiment dels productes ramaderes a nivell
estatal i comunitari.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla director de la gestió turís-
tica i patrimonial de la Vall de Boí i un
pla del paisatge de la Vall de Boí (Alta
Ribagorça)
Tram. 250-01257/06

Esmenes presentades
Reg. 20173 / Admissió a tràmit: Mesa CIE, del
28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20173)

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

Del punt 1

«Continuar amb la tasca de millora i restauració
que s’està portant a terme a les nou esglésies de la
Vall de Boí declarades patrimoni de la humanitat.»

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

De tot el text del punt 2

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

Del punt 3

«Col·laborar amb l’Ajuntament de la Vall de Boí i el
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per a refor-
çar les mesures urbanístiques de protecció dels en-
torns dels pobles (regulació d’obres, edificacions i
de l’ús dels sòl) a partir de la modificació dels ins-
truments de planejament actualment vigents, mentre
no es desenvolupi un “Pla del paisatge de la Vall de
Boí”, que complementàriament amb les normes sub-
sidiàries, actuï sobre els entorns.»
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Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’executar la restauració del cam-
panar gòtic de l’església parroquial de
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-01267/06

Esmenes presentades

Reg. 19953 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19953)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a in-
cloure la restauració del campanar gòtic de l’esglé-
sia parroquial de Sant Sadurní d’Anoia al Protocol
de col·laboració de l’1% cultural establert entre el
Departament de Cultura i el Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques corresponent al
període 2002-2004.»

Proposició no de llei sobre la protec-
ció dels jaciments del Parc Arqueolò-
gic d’Ullastret (Baix Empordà)
Tram. 250-01268/06

Esmenes presentades

Reg. 19952 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19952)

AL PUNT 2

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

«Assolir un compromís de protecció dels jaciments
i l’entorn del Conjunt Arqueològic d’Ullastret.»

AL PUNT 3

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

«Continuar amb la tasca de catalogació dels jaci-
ments arqueològics, que es vagin descobrint amb la

prospecció que comporta el Projecte d’Estudi del
Territori, que du a terme el Servei d’Arqueologia de
la Direcció General del Patrimoni Cultural».

AL PUNT 5

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

«Establir un Pla d’Emergència del conjunt arqueo-
lògic durant el primer semestre de l’any 2001. Tam-
bé es netejarà el bosc...»

AL PUNT 6

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

«...un calendari d’execució, d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries.»

AL PUNT 7

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

De supressió de tot el punt.

AL PUNT 8

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

De supressió de tot el punt.
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Proposició no de llei sobre la recupe-
ració del nom «República Argentina»
per a un centre d’ensenyament públic
de Catalunya
Tram. 250-01302/06

Esmenes presentades

Reg. 19943 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19943)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a proposar el nom de República Argentina als
consells escolars dels nous centres d’ensenyament
públic, ja siguin de primària o bé de secundària,
per tal que previ el procediment establert en el De-
cret 198/1996, de 12 de juny, es pugui recuperar
aquest nom en la llista dels centres d’ensenyament
públic.»

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració del nom «Uruguai» per a un cen-
tre d’ensenyament públic
Tram. 250-01303/06

Esmenes presentades

Reg. 19942 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19942)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a proposar el nom d’ Uruguai als consells es-
colars dels nous centres d’ensenyament públic, ja
siguin de primària o bé de secundària, per tal que
previ el procediment establert en el Decret 198/
1996, de 12 de juny, es pugui recuperar aquest nom
en la llista dels centres d’ensenyament públic.»

Proposició no de llei sobre l’adquisi-
ció dels terrenys ocupats pel Club
Mediterranée, situat al Parc Natural del
Cap de Creus (Alt Empordà)
Tram. 250-01306/06

Esmenes presentades

Reg. 20835 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 20835)

APARTAT 1

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

«1. Col·laborar econòmicament, a través dels pres-
supostos del Departament de Medi Ambient, en el
manteniment de les instal·lacions que en l’actualitat
es troben en el Club Mediterranée que siguin com-
patibles amb els objectius establerts per al desen-
volupament del Parc Natural de Cap de Creus.»

APARTAT 2

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

«2. Impulsar les negociacions iniciades amb el
Ministerio de Medio Ambiente (responsable de la
política costanera) per tal que aquest també parti-
cipi econòmicament en el manteniment de les instal·-
lacions.»

APARTAT 3

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

«3. Iniciar un projecte d’educació ambiental en la
seva vessant marina i potenciar les infraestructures
que en l’actualitat disposa el Parc Natural del Cap
de Creus.»
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Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla de ventilació de les estaci-
ons i els túnels de la xarxa de metro
de Ferrocarril Metropolità de Barcelo-
na, SA
Tram. 250-01307/06

Esmenes presentades

Reg. 20802 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES - CIU-
TADANS PEL CANVI (REG. 20802)

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

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

«4. Fomentar la instal·lació de noves escales mecà-
niques en estacions que no en disposen i en aquelles
en què el seu nombre és insuficient, així com la seva
renovació en determinats punts atenent a criteris
de seguretat, disponibilitat, funcionalitat i estalvi
energètic.»

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

«5. Procedir a la progressiva remodelació integral
d’estacions per a recuperar nivells de qualitat adi-
ents, acomplir amb les obligacions legals actuals i
introduir les millores actualment imprescindibles.»

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

«6. Impulsar la climatització de les estacions.»

Proposició no de llei sobre el rebuig al
projecte de portada d’aigua del riu Ai-
gua d’Ora a Navès (Solsonès) i l’ela-
boració d’un nou projecte de submi-
nistrament des de l’embassament de
la Llosa del Cavall (Solsonès)
Tram. 250-01309/06

Esmenes presentades

Reg. 20834 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 20834)

APARTAT 1

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

*Abastar, d’acord amb el que preveu el projecte de
l’Agència Catalana de l’Aigua, una part del muni-
cipi de Navès (Solsonès) des de l’embassament de
la Llosa del Cavall, garantint el mateix percentatge
de subvenció que el que tenia inicialment.»

APARTAT 2

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

«Abastar les cases de la Vall del riu Aigua d’Ora
des del riu Aigua d’Ora, que les travessa, i que al
llarg de la xarxa s’instal·lin hidrants de prevenció
d’incendis per tal de preservar l’extraordinari medi
natural d’aquest sector de Navès, per la qual cosa
el projecte inicial de 10 l/seg. quedaria reduït con-
siderablement.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
de les instal·lacions i la plantilla de
l’àrea bàsica de salut de Vielha (Vall
d’Aran)
Tram. 250-01312/06

Esmenes presentades

Reg. 20832 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPS,
del 22.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20832)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

1. Ampliar els espais per a l’atenció dels malalts
atesos pel personal d’atenció primària de l’ABS
d’Aran, que desenvolupa la seva activitat a
l’Espitau d’Era Val d’Aran de Vielha.

2. Incrementar la dotació de personal d’atenció
primària de l’ABS d’Aran d’acord amb les necessi-
tats assistencials de la població, amb els reforços
dels serveis assistencials amb personal mèdic i
d’infermeria en les époques que s’incrementa la
població estacional.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi del sector turístic a les
comarques catalanes de muntanya
Tram. 250-01314/06

Esmenes presentades

Reg. 20012 / Admissió a tràmit: Mesa CIE, del
28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 20012)

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

Apartat 1

Lletra c

«... increments d’immigració). Així com de les ne-
cessitats de formació finalista per als treballadors i
treballadores.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Verds
(IC-V)

Un nou apartat 2 bis

«Proposar als agents socials i econòmics, respec-
tant la seva autonomia contractual, la possibilitat
que, en llurs convenis col·lectius, incloguin clàusu-
les de desestacionalització dels períodes de vacan-
ces.»

Proposició no de llei sobre l’increment
dels serveis de l’àrea bàsica de salut
compresa per Santa Perpètua de
Mogoda, Polinyà i Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)
Tram. 250-01316/06

Esmenes presentades

Reg. 20831 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPS,
del 22.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20831)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

1. Dotar dels recursos humans tant de personal sa-
nitari com administratiu que garanteixi l’atenció
sanitària de l’ABS compresa pels municipis de San-
ta Perpètua de Mogoda, Polinyà i Palau Solità i
Plegamans.

2. Dur a terme un estudi per tal de valorar la neces-
sitat d’ampliar el centre actual o construir un nou
Centre d’Atenció Primària a Santa Perpètua de
Mogoda, amb la finalitat d’adequar els recursos
sanitaris al creixement poblacional previst a mig
termini.»
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Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un nou centre d’en-
senyament infantil i primari a Ripollet
(Vallès Occidental)
Tram. 250-01317/06

Esmenes presentades

Reg. 20830 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20830)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

»Iniciar els tràmits necessaris per a la realització
del projecte de construcció d’un nou centre d’edu-
cació infantil i primària al municipi de Ripollet, tan
bon punt es disposi d’un solar adequat per a aques-
ta finalitat.»

Proposició no de llei sobre la reforma
de les instal·lacions de l’institut d’en-
senyament secundari Ferran Casa-
blancas, de Sabadell (Vallès Occiden-
tal)
Tram. 250-01318/06

Esmenes presentades

Reg. 20829 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20829)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

»Continuar les obres de reparació més urgents en
les instal·lacions de l’Institut d’Educació Secundà-
ria Ferran Casablancas, de Sabadell, durant aquest
curs escolar, sempre que es puguin dur a terme sen-
se distorsionar el desenvolupament de les classes i
mantenint la seguretat de l’edifici i dels seus usua-
ris.

»Iniciar, durant el període de vacances d’estiu, les
reformes necessàries a l’edifici, d’acord amb l’in-
forme tècnic elaborat pel Departament d’Ensenya-
ment.»

Proposició no de llei sobre la cobertu-
ra dels operadors de telefonia mòbil
que operen a Catalunya
Tram. 250-01319/06

Esmenes presentades

Reg. 21018 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSI,
del 27.03.2001

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21018)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

»1. Fer les gestions oportunes davant les instàncies
reguladores i l’Administració de l’Estat per a pro-
moure que l’accés a la telefonia mòbil esdevingui un
servei universal, com a garantia del desenvolupa-
ment de la societat i el reequilibrament territorial.

»2. Vetllar perquè, d’acord amb el punt anterior i en
el marc dels acords amb les operadores de teleco-
municacions, la telefonia mòbil sigui accessible a
tot el territori català.»

Palau del Parlament,14 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a impulsar la co-
educació a Catalunya
Tram. 250-01320/06

Esmenes presentades

Reg. 20828 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20828)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pren-
dre les mesures necessàries per a contribuir a la
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restauració pendent de l’església de Sant Martí de
Vilallonga del Camp, d’acord amb les disponibili-
tats pressupostàries.»

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a evitar l’aug-
ment del preu del peatge de les auto-
pistes a causa de l’increment de l’IVA
del set al setze per cent
Tram. 250-01327/06

Esmenes presentades

Reg. 20827 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 20827)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat
per tal que aquest reverteixi els recursos financers
suficients, per a compensar a les empreses i socie-
tats concessionàries per les modificacions que hau-
ran de produir-se en les seves tarifes, amb la finali-
tat de garantir el no-increment dels peatges resul-
tants que han d’abonar els usuaris com a conse-
qüència de l’aplicació, en el seu cas, de la sentèn-
cia del Tribunal de Justícia a la Unió Europea, de
18 de gener de 2001»

Proposició no de llei sobre l’aprovació
del Pla territorial parcial de les terres
de l’Ebre i la potenciació del model
econòmic recollit en aquest
Tram. 250-01330/06

Esmenes presentades

Reg. 20803 i 20826 / Admissió a tràmit: Mesa de
la CPT, del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES - CIUTA-
DANS PEL CANVI (REG. 20803)

APARTAT 2.3

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

«Es considerarà també la necessitat d’impulsar
una efectiva diversificació industrial al nord de la

Ribera d’Ebre, en l’eix Ascó - Flix - Riba-roja
d’Ebre, per tal de superar el monocultiu industrial
i energètic, completada amb la potenciació logísti-
ca de la línia ferroviària Saragossa - Casp - Riba-
roja - Flix - Ascó - Reus - Tarragona.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 20826)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«1. Completar la tramitació del Pla Territorial Par-
cial de les Terres de l’Ebre amb la seva aprovació
definitiva en un termini no superior als sis mesos.»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«2. Engegar les iniciatives proposades en el referit
document, d’acord amb les prioritats que el mateix
document estableix. Aquestes iniciatives han d’es-
tar encaminades a potenciar un model econòmic
incentivador del desenvolupament sostenible i
d’equiparació de les comarques de l’Ebre al nivell
de qualitat de vida i benestar del conjunt de Cata-
lunya. Aquest model econòmic es basaria en els se-
güents sectors:»

APARTAT 2.1

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«2.1. Consolidació i potenciació del sector primari.
El manteniment de la funció de l’agricultura i de la
població que s’hi dedica necessita el desenvolupa-
ment de regadius (entre els quals destaquen els pro-
jectes Xerta-Sénia, l’Aldea-Camarles i Terra Alta)
que permetin augmentar la productivitat dels con-
reus tradicionals i la diversificació amb noves es-
pècies i varietats. Igualment, s’han d’impulsar les
mesures que garanteixin l’activitat pesquera, tant
l’extractiva com els cultius marins. També cal apro-
fitar els recursos energètics renovables, amb una
implantació compatible amb la conservació dels
valors naturals.»
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APARTAT 2.2

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

«2.2. Potenciació del turisme. El patrimoni natural
i cultural són les bases per a promoure un turisme
sostenible que ha de tenir com a principals ele-
ments estructuradors: els parcs naturals del delta
de l’Ebre i dels Ports, la navegabilitat del riu,
l’agroturisme tant a la plana deltaica com a l’inte-
rior, l’oferta renovada de la costa i la creació
d’atractius culturals vinculats a l’art o a la histò-
ria, des dels conjunts rupestres a la batalla de
l’Ebre.»

APARTAT 2.3

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

«2.3. Desenvolupament industrial sostenible. Amb
la consolidació de les àrees industrials ja existents
i el reforçament de les seves especialitzacions, s’ha
d’impulsar la creació distribuïda de nou sòl indus-
trial per a acollir activitats secundàries i terciàries
que responguin a les exigències ambientals pròpies
de la Unió Europea.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

APARTAT 2.4

6
ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«2.4. Potenciació de les infraestructures vinculades
a la mobilitat de persones i de mercaderies. La mi-
llora de la xarxa viària i ferroviària de manera que
es faciliti la comunicació interna de les Terres de
l’Ebre i la seva vinculació amb les grans vies de
transport a llarga distància que la travessen, amb
la prioritat d’una plataforma logística intermodal
sobre el corredor de la Mediterrània a l’Aldea, s’ha
de complementar amb les actuacions de modernit-
zació i especialització dels ports i la implantació
d’un aeròdrom.»

APARTAT 2.5

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

«2.5. Conservació del delta de l’Ebre. L’atenció als
fenòmens de regressió, de subsidiència i d’intrusió
salina constitueixen elements essencials per al

manteniment d’aquest espai singular, que té un ca-
ràcter emblemàtic, a més de la seva funció ecològi-
ca i socioeconòmica, per al conjunt de Catalunya.»

APARTAT 3

8
ESMENA NÚM. 8
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«3. Adequar les polítiques sectorials, en especial
l’energètica i la hidràulica, als objectius de desen-
volupament local sostenible recollits al Pla Territo-
rial de les Terres de l’Ebre, resultat d’un procés
consensuat entre les forces polítiques i socials
d’aquestes comarques, i en aquest sentit
posicionar-se en contra de l’actual projecte de
“Plan Hidrològico Nacional” i del transvasament
que des de l’Ebre s’hi preveu.»

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a digitalitzar les
línies analògiques de Telefónica, SA
de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01331/06

Esmenes presentades

Reg. 21019 / Admissió a tràmit: Mesa CIE, del
28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21019)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Fer les gestions necessàries amb l’empresa
Telefónica, per tal que es resolguin els problemes
d’accés al sistema de telefonia digital en diferents
poblacions del Vallès Oriental.

2. Impulsar la substitució progressiva del sistema
de telefonia analògica pel digital per part de l’ope-
rador dominant, en previsió d’una futura conside-
ració d’Internet com a integrant del servei univer-
sal.»
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Proposició no de llei sobre la retirada
de totes les plaques amb l’emblema
de la Falange dels habitatges de pro-
moció pública de Catalunya en el ter-
mini màxim de sis mesos
Tram. 250-01334/06

Esmenes presentades

Reg. 20108 i 20825 / Admissió a tràmit: Mesa de
la CPT, del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR (REG. 20108)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a reti-
rar les plaques metàl·liques amb simbologia contrà-
ria al sistema democràtic i constitucional que en-
cara avui es troben situades a les façanes dels ha-
bitatges de promoció pública de Catalunya.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 20825)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a reti-
rar les plaques amb l’emblema de la Falange dels
habitatges de promoció pública de Catalunya on
encara hi constin.»

Proposició no de llei sobre l’atenció
de les especialitats a l’àrea bàsica de
salut d’Esparreguera (Baix Llobregat),
l’adequació de la plantilla sanitària al
creixement de la població i el desdo-
blament del centre
Tram. 250-01337/06

Esmenes presentades

Reg. 20824 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPS,
del 22.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20824)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

Dur a terme les actuacions necessàries per tal d’ade-
quar els circuits assistencials dels especialistes, a les
necessitats de la població d’ Esparreguera.

Instar l’Institut Català de la Salut a adequar la
plantilla del CAP d’ Esparreguera en funció de la
demanda i l’activitat dels professionals.»

Proposició no de llei sobre la restaura-
ció de la via romana del Capsacosta
Tram. 250-01340/06

Esmenes presentades

Reg. 21021 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21021)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar, d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries, la musealització i les tasques de senyalització
i difusió de la via romana del Capsacosta.»
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’oferta d’ensenyaments professio-
nals a Abrera (Baix Llobregat) i l’ela-
boració del Mapa Escolar Municipal
Tram. 250-01342/06

Esmenes presentades

Reg. 20823 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20823)

AL PUNT 1

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

«1. Agilitar els estudis de planificació de les neces-
sitats d’ infrastructures educatives al municipi
d’Abrera conjuntament amb l’ajuntament i d’acord
amb les previsions d’escolarització de la zona a
curt i mig termini.»

AL PUNT 2

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

De supressió de tot el punt.

AL PUNT 3

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

«3. Estudiar la possibilitat d’implantar a Abrera, si
escau, algun cicle formatiu que respongui a les ne-
cessitats de l’entorn empresarial i dels interessos
dels joves.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
i la millora de la carretera B-213 d’Igua-
lada (Anoia) a Valls (Alt Camp) a càr-
rec del pressupost de la Generalitat
per al 2002
Tram. 250-01343/06

Esmenes presentades

Reg. 20822 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I

UNIÓ (REG. 20822)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Exe-
cutiu a realitzar actuacions per a la millora de la
C-37 entre Igualada i Valls.»

Proposició no de llei sobre la inclusió
urgent dels paratges dels Colls i
Miralpeix, de Sant Pere de Ribes
(Garraf), dins un pla d’espais d’interès
natural (PEIN) per a garantir la conser-
vació i la protecció dels litorals res-
pectius
Tram. 250-01346/06

Esmenes presentades

Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I

UNIÓ (REG. 20821)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«1. Qualificar, en el Pla de Ports de Catalunya que
actualment es tramita, el tram litoral de Els
Colls-Miralpeix, amb el grau de protecció màxim.»
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APARTAT 2

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

«2. Garantir que els nous instruments de planeja-
ment urbanístic classifiquin aquest espai com a sòl
no urbanitzable objecte de protecció especial pels
seus valors geològics, biològics i paisatgístics.»

APARTAT 3

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

De supressió de l’apartat 3

Proposició no de llei sobre el reim-
plantament dels descomptes per a
menors d’edat membres de famílies
nombroses en el bitllet senzill dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya (FGC)
Tram. 250-01347/06

Esmenes presentades

Reg. 20820 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 20820)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a requerir a l’Autoritat del Transport Metro-
polità, (ATM) l’aplicació, per part de tots els ope-
radors de transport integrats, dels descomptes que
estipula la Llei per els membres de Famílies Nom-
broses, amb la finalitat que aquest col·lectiu es be-
neficiï dels avantatges que ha suposat la integració
tarifària.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’una escola oficial d’idiomes (EOI) a
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-01348/06

Esmenes presentades

Reg. 21022 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21022)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a crear una Escola Oficial d’Idiomes a
Tortosa que, amb la col·laboració de l’Ajuntament,
comenci el seu funcionament, com a màxim, el curs
acadèmic 2002-2003.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla de transport públic per
carretera de les comarques de l’Ebre
que tingui en compte l’estació de tren
de l’Aldea (Baix Ebre) - Amposta
(Montsià)
Tram. 250-01349/06

Esmenes presentades

Reg. 20819 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 20819)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a incorporar al Pla de millora del transport
interurbà les accions que esdevinguin necessàries
per a garantir les comunicacions que actualment
no es troben ateses pel que fa al transport públic en
les poblacions de l’àrea d’influència amb l’estació
de l’Aldea-Amposta-Tortosa, d’acord amb les dis-
ponibilitats pressupostaries pel que fa a les neces-
sitats de finançament públic d’aquestes actuaci-
ons.»
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de recerca i d’innovació
tecnològica a la Sénia (Montsià) per a
promoure el moble de la llar produït a
Catalunya
Tram. 250-01350/06

Esmenes presentades

Reg. 20818 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPS,
del 22.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20818)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

1. Impulsar les mesures de política industrial diag-
nosticades en l’estudi de millora de la
competitivitat del moble domèstic fet pel Departa-
ment d’Indústria, Comerç i Turisme.

2. Fomentar l’ús de les infrastructures tecnològi-
ques especialitzades en el moble dotant-les, si cal,
dels equipaments que manquin, així com fomentar
la introducció de processos sistemàtics d’innova-
ció en el si de les empreses.»

Proposició no de llei sobre l’atorga-
ment de subvencions als propietaris
de finques afectades pels aiguats del
Montsià, el Priorat i el Baix Ebre
Tram. 250-01353/06

Esmenes presentades

Reg. 21023 / Admissió a tràmit: Mesa COAG, del
28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21023)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

1. Estudiar la possibilitat d’establir noves fórmules
complementàries d’ajut a les ja establertes pel Go-
vern de la Generalitat, per als propietaris de les fin-

ques agràries afectades pels aiguats del passat mes
d’octubre a les terres de l’Ebre, a través de les Ad-
ministracions Locals d’aquestes comarques.

2. Instar el Govern de l’Estat per tal que les sol·-
licituds de plans de millora com a conseqüència de
catàstrofes naturals no siguin considerades a l’ho-
ra de computar els límits que estableix la normativa
vigent, tant pel que fa a l’import com pel que fa al
número de plans.»

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

Esmenes presentades

Reg. 21187 / Admissió a tràmit: Mesa CJD, del
21.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21187)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a iniciar en el termini de sis mesos subse-
güents a la finalització de la tramitació de l’expedi-
ent patrimonial d’acceptació del solar, el Projecte
de construcció del nou edifici dels Jutjats a
Vilanova i la Geltrú, i presentar dins del mateix ter-
mini 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.
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a accelerar la
segona fase del regadiu de la Terra
Alta i millorar el finançament dels re-
gants a través de l’Institut Català del
Crèdit Agrari (ICCA)
Tram. 250-01355/06

Esmenes presentades

Reg. 21024 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 21024)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Accelerar l’execució de la segona fase del rega-
diu de la Terra alta.

2. Establir els terminis d’execució de les següents
fases de la zona de regadiu de la Terra Alta, previ
acord amb les Comunitats de Regants afectades i en
funció de les disponibilitats financeres del Govern
de la Generalitat.

3. Millorar les condicions de finançament als regants
de la Terra Alta, a través de crèdits de l’Institut Cata-
là de Crèdit Agrari, per tal de facilitar que puguin fer
front a la part del cost que els correspon.»

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del Pla general d’ordenació ur-
bana de Premià de Dalt (Maresme), les
normes subsidiàries de Vilassar de
Dalt (Maresme) i el corresponent Pla
parcial per a garantir la preservació
de l’entorn del santuari de la Cisa
Tram. 250-01356/06

Esmenes presentades

Reg. 20617 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT,
del 28.03.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 20617)

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

«... Subsidiàries de Vilassar de Dalt, i del correspo-
nent Pla parcial. Així mateix insta a la inclusió de

l’entorn del Santuari de la Cisa en el Pla d’Espais
d’Interès Natural (PEIN) per tal de garantir-ne la
defensa i protecció de valors tradicionals i ambi-
entals, cívics i paisatgístics.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla de millora de les telecomu-
nicacions al Solsonès i la determina-
ció de les tecnologies adients per a
donar servei a tota la comarca
Tram. 250-01358/06

Esmenes presentades

Reg. 20817 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSI,
del 27.03.2001

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20817)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar en el termini de vuit mesos davant la Comis-
sió per a la Societat de la Informació un pla d’im-
puls per a la millora de les telecomunicacions a Ca-
talunya.»

Palau del Parlament,12 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

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

Esmenes presentades

Reg. 21186 / Admissió a tràmit: Mesa CJD, del
21.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21186)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a iniciar, en el termini de sis mesos subse-
güents a la cessió efectiva del solar, el Projecte de
construcció del nou edifici dels Jutjats a Grano-
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llers, i presentar dins del mateix termini el calenda-
ri 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 cons-
trucció de la nova seu dels jutjats de
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01361/06

Esmenes presentades

Reg. 21184 / Admissió a tràmit: Mesa CJD, del
21.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21184)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a iniciar en el termini de sis mesos subse-
güents a la finalització de la tramitació de l’expedi-
ent patrimonial d’acceptació del solar, el Projecte
de construcció del nou edifici dels Jutjats a Vila-
franca del Penedès, i presentar dins del mateix ter-
mini 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 cons-
trucció de la nova seu dels jutjats de
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01362/06

Esmenes presentades

Reg. 21185 / Admissió a tràmit: Mesa CJD, del
21.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21185)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a iniciar, en el termini de sis mesos subse-
güents a la finalització de la tramitació de l’expedi-
ent patrimonial d’acceptació del solar, el Projecte
de construcció del nou edifici dels Jutjats a Sant
Boi de Llobregat, 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 l’ampliació
de la residència per a gent gran «Sant
Antoni», de Vielha e Mijaran (Vall
d’Aran)
Tram. 250-01459/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 21107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Josep M. Fabregat i
Vidal i M. Àngels Esteller i Ruedas, diputat i dipu-
tada del Grup Popular al Parlament, d’acord amb
allò que disposen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició
no de llei:

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



2 d’abril de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 167

78

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que no s’han iniciat les obres d’ampliació de
la residència per a gent gran «Sant Antoni», al ter-
me municipal de Vielha e Mijaran.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a que, prèvia la seva immediata licitació, iniciï de
forma urgent les obres d’ampliació de la residència
per a gent gran «Sant Antoni» de Vielha e Mijaran.

Palau del Parlament, 20 de març de 2001

Alberto Fernández Díaz, president, Josep M.
Fabregat i Vidal i M. Àngels Esteller i Ruedas, dipu-
tats

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’ensenyament infantil i pri-
mari Garona, de Vielha e Mijaran (Vall
d’Aran)
Tram. 250-01460/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 21108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Josep M. Fabregat i
Vidal i Carina Mejías i Sánchez, diputat i diputada
del Grup Popular al Parlament, d’acord amb allò
que disposen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenta la següent Proposició no de
llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que no s’han iniciat les obres d’ampliació de
l’Institut d’Ensenyament Secundari «Garona», al
terme municipal de Vielha e Mijaran.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a que, prèvia la seva immediata licitació, iniciï de
forma urgent les obres d’ampliació del IES
«Garona» de Vielha e Mijaran.

Palau del Parlament, 20 de març de 2001

Alberto Fernández Díaz, president, Josep M.
Fabregat i Vidal i Carina Mejías i Sánchez, diputats

Proposició no de llei sobre la regula-
ció de l’estructura, la composició i les
funcions del Consell Català d’Associ-
acions
Tram. 250-01461/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 21143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, i Daniel Sirera i
Bellés, portaveu adjunt, d’acord amb allò que dis-
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El fet associatiu ha estat decisiu per a la defensa i
l’acreixement de la societat iu la cultura catalanes, i
de manera especial en aquelles èpoques històriques
més difícils per al desenvolupament de Catalunya
com a poble i com a comunitat. Precisament per do-
nar una resposta jurídica al fet associatiu català més
acorda amb els temps actuals el Parlament de Cata-
lunya va aprovar la Llei 7/1997, de 18 de juny,
d’Associacions. L’esmentada Llei té com a finalitat
essencial dotar d’un marc legal comú a totes les as-
sociacions, basat en l’esperit de la Constitució i
l’Estatut, i en conseqüència, superar la regulació de
la Llei d’Associacions de 24 de desembre de 1964,
norma que malgrat estigui vigent en allò que no
contradigui a la Constitució està superada.

Dins aquest marc normatiu, és un objectiu de la Llei
d’Associacions de Catalunya que es regulin meca-
nismes de resolució dels conflictes, de caràcter ex-
trajudicial, que es puguin plantejar en l’àmbit de
l’actuació pròpia de les associacions. En aquest sen-
tit, l’article 31.5 de la Llei 7/1997, de 18 de juny,
d’Associacions, disposa que «Les administracions
han de fomentar la creació i la utilització de meca-
nismes extrajudicials de resolució dels conflictes
que es plantegin en l’àmbit d’actuació de les asso-
ciacions». I de forma molt especial, la pròpia Llei
d’Associacions, estableix que aquest exerceix les
funcions següents: «[…] d) Participar en la media-
ció en possibles conflictes interns de les associaci-
ons i entre les associacions». Finalment, la Disposi-
ció final tercera faculta expressament al Govern de
la Generalitat i els consellers i conselleres compe-
tents per raó de la matèria perquè «[…] dictin les
normes necessàries per a desplegar i aplicar
aquesta Llei, especialment pel que fa […] a l’es-
tructura i composició del Consell Català d’Associ-
acions».

Resulta prou evident que actualment, malgrat les
previsions legals, no s’han regular els mecanismes
de resolució de conflictes que puguin suscitar-se
en el sí d’una associació o entre associacions, i tam-
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poc s’han desenvolupat les funcions en aquest sen-
tit que la pròpia Llei atribueix al Consell Català
d’Associacions. En conseqüència, una de les previ-
sions més importants que conté l’actual legislació,
que pretén precisament cercar possibles solucions
als conflictes associatius l marge de l’activitat judi-
cial sempre costosa i lenta, no s’ha complert.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a que adopti les mesures necessàries per a establir
una regulació dels mecanismes de resolució extra-
judicial de conflictes em l’àmbit de les associaci-
ons, i concretament, reguli l’estructura, composició
i funcions del Consell Català d’Associacions.

Palau del Parlament, 20 de març de 2001

Maria Dolors Nadal Daniel Sirera i Bellés

Portaveu Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la reclama-
ció de la Delegació del Govern de la
Generalitat a la Catalunya Central
Tram. 250-01462/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 21145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per recla-
mar una Delegació del Govern a la Catalunya Cen-
tral.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La recent creació de la Delegació del Govern a les
Terres de l’Ebre justificada per la necessitat d’ade-
quar l’administració de la Generalitat a la divisió
territorial que marca el propi Pla General Territori-
al de Catalunya i, constatant que el Govern desvin-
cula aquesta Delegació del debat de l’ordenació
territorial pendent de fer, es fa evident la necessitat
de que el mateix Govern adopti de forma immediata
la mateixa decisió pel que fa a la regió de la Catalu-
nya Central.

Per altra banda, després de 20 anys i escaig de
l’Autonomia és inexplicable que cadascun dels De-
partaments i Serveis de la Generalitat utilitza crite-
ris diferents d’organització territorial de les seves
administracions. Per tot això, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a:

1. Instaurar immediatament la Delegació del Go-
vern Catalunya com espai definit en Pla General
Territorial de Catalunya.

2. Reordenar en el termini d’un any les decisions
territorial de cadascun del Departament i Serveis de
la Generalitat per tal de fer-los coincidir en l’àmbit
també de la Catalunya Central»

Palau del Parlament, 12 de març de 2001

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre el canvi de
denominació de l’estadi olímpic de
Montjuïc pel d’estadi olímpic Presi-
dent Companys
Tram. 250-01463/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 21146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
denominació de l’Estadi Olímpic de Montjuïc com a
Estadi Olímpic President Companys.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És tradició a la major part de països del món, d’ho-
norar la memòria dels seus fills més il·lustres, de les
seves personalitats polítiques, culturals, científi-
ques i de tot ordre, més destacades, de manera que
s’atorgui el seu nom oficial a carrers, museus, cen-
tres culturals, teatres i instal·lacions esportives. En
aquest sentit, és freqüent, atorgar el nom de presi-
dents emblemàtics o representatius d’una part de la
història d’un país per tal que transcendeixin més
enllà dels seus mandats.

El 15 d’octubre passat es commemorà el seixanta
aniversari de l’afusellament i mort del president
Lluís Companys com a conseqüència de la sentència
dictada en consell de guerra. Les institucions cata-
lanes i la societat civil ja han dut i duran a terme en
el futur tot un seguit d’iniciatives per tal que aquell
fet sigui recordat de manera perenne amb la dignitat
i projecció que es mereix. D’això en són una bona
mostra la commemoració cívica i institucional rea-
litzada per la Generalitat, de la que depèn una co-
missió que organitzarà al llarg dels anys 2001 i
2002 tot un seguit d’actes de commemoració i re-
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cord de la figura humana i política del president as-
sassinat.

Es tracta, en aquest cas, de fer un record històric a
la memòria de l’únic president d’un país democràtic
afusellat en el transcurs de la Segona Guerra Mun-
dial , un president que havia de presidir, per la seva
condició de primer mandatari de Catalunya, les
Olimpíades Populars de 1936, que s’havien de cele-
brar a Barcelona, com a olimpíades d’obertura, de
solidaritat humana, d’internacionalisme, que ex-
pressaven la vocació de pau i universalitat del po-
ble de Catalunya, davant les olimpíades que el na-
zisme i el règim de Hitler capitalitzaven des de
Berlín.

L’Ajuntament de Barcelona, titular de l’Estadi
Olímpic de Montjuïc va adoptar el 19 d’abril de
1989 aquesta mateixa denominació per referir-se a
la instal·

lació remodelada amb motiu dels Jocs de 1992 i que
va ser seu de les proves d’atletisme i de les cerimò-
nies d’obertura i de clausura. Tanmateix, res no obs-
ta perquè en l’actualitat aquest denominació pugui
canviar. En aquest sentit s’hi han pronunciat dife-
rents instàncies catalanes que reivindiquen el nom
de Lluís Companys per a aquest noble propòsit.

És per tot això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya, amb motiu del seixanta
aniversari de la mort del President Companys, ex-
pressa el seu desig que l’actual Estadi Olímpic de
Montjuïc dugui el nom d’Estadi Olímpic President
Companys, com a reconeixement de la memòria de
qui, entre d’altres motius, sent President de la Ge-
neralitat l’estiu de 1936 havia d’haver inaugurat les
Olimpíades Populars d’aquell any.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2001

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la revisió
del procés a Salvador Puig i Antich
Tram. 250-01464/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 21147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
revisió del procés a Salvador Puig Antich.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dia 2 de març va fer vint-i-set anys que
Salvador Puig i Antich, membre del MIL
(movimiento Ibérico de Liberación) va ser assassi-
nat a la presó Model de Barcelona pel sinistre mèto-
de del garrot vil. Puig i Antich va ser executat des-
prés d’un procés judicial iniciat el 8 de gener de
1974 ple d’irregularitats i en què com a conseqüèn-
cia de la farsa no va ser possible el dret de defensa
ni la tutela judicial a què com a acusat tenia dret. El
règim franquista, després de l’atemptat que va cos-
tar la vida de l’almirall Carrero Blanco reaccionava
així de manera cruenta i salvatge com si dels
estertors de la seva agonia es tractés.

Quasi tres dècades més tard, les coses, per fortuna,
han canviat molt. La societat catalana ha oblidat
pràcticament aquells esdeveniments convulsos: les
penes de mort de Puig Antich i de Heinz Chez el
1974 i de cinc militants d’ETA i del FRAP l’any se-
güent. Des del 1963 en què van ser executats el co-
munista Julián Grimau i els anarquistes Joaquín
Delgado i Francisco Granados, els franquistes no
havien privat de la vida ningú per motius ideològics
o polítics.

Avui. després del transcurs de tots aquests anys el
sistema democràtic del nostre país té un deute his-
tòric contret amb Salvador Puig i Antich. Cal que, en
la línia iniciada per diferents institucions catalanes
de recuperar la memòria històrica col·lectiva, es res-
titueixi els drets de tot ordre d’un jove assassinat
per raó de les seves idees i de la lluita contra el fran-
quisme.

El Parlament de Catalunya va adoptar el 13 de maig
de 1999 la Resolució 934/V per la qual s’instava el
Govern a iniciar els tràmits oportuns davant les per-
sones i instàncies a les que la legislació atribueix
legitimitat, per a fer una revisió del procés judicial
que va portar a la vil execució de Puig Antich. Tan-
mateix, Tanmateix, el Govern de la Generalitat ha
assenyalat, en resposta a diferents preguntes parla-
mentàries, que la Llei d’Enjudiciament Criminal re-
serva la presentació del recurs de revisió als famili-
ars del penat o bé al Fiscal del Tribunal Suprem,
perquè així ho ordeni el Ministeri de Justícia.

Per tot el que s’exposa que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a que, d’acord amb la Resolució 934/V i
NT 769-06/VI, emprengui les accions necessàries
per assolir la reivindicació definitiva de la persona
de Salvador Puig i Antich, condemnat a mort i exe-
cutat l’any 1974, per mitjà de la presentació de re-
curs de revisió contra la sentència que el va con-
demnar a mort, i a tal efecte

a) sol·liciti al Govern de l’Estat que a través del Mi-
nisteri de Justícia ordeni a la Fiscalia del Tribunal
Suprem la presentació del recurs de revisió
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b) auxiliï amb tots els mitjans al seu abast als fami-
liars de Puig Antich en la tasca de presentació del
recurs de revisió si així ho desitgen».

Palau del Parlament, 13 de març de 2001

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre el cobra-
ment de les indemnitzacions per ca-
tàstrofes naturals amb la màxima cele-
ritat
Tram. 250-01465/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 21148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei pel co-
brament de les indemnitzacions per catàstrofes na-
turals amb la màxima celeritat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En cada ocasió que hi ha alguna catàstrofe natural,
una gran quantitat de persones s’hi veuen perjudi-
cats. Sovint afecta a les capes amb menys recursos
de la població que després tenen gran dificultat per
tirar endavant. Per altra banda, quant l’administra-
ció indemnitza a aquestes persones, ho fa amb molt
de retard amb els pagament. Aquesta circumstànci-
es afegeixen dificultats pel retorn a la normalitat de
moltes famílies.

Per resoldre aquesta disfunció es proposa un conve-
ni entre l’Institut Català de Finances i la Banca per
tal que els pagaments dels crèdits siguin immediats
després d’haver entregat les justificacions adequa-
des.

És per tot això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

«El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

1. En cas de catàstrofes naturals, es proposa signar
un conveni amb l’Institut Català de Finances i la
Banca per tal que els pagaments de la Generalitat
siguin immediats després de les justificacions
entregades.»

Palau del Parlament, 19 de març de 2001

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre el futur de
Montenegro
Tram. 250-01466/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 21200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Jordi Ausàs i Coll,
Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el
futur de Montenegro.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’última dictadura d’Europa ha caigut el 5 d’octu-
bre passat a Belgrad. El nacionalisme gran-serbi
d’Slobodan Milosevic i dels seus no ha pogut impe-
dir l’esclat de la Federació Iugoslava. Al preu de
guerres cruentes Eslovènia, Croàcia, Bòsnia, són
avui dia estats independents plenament reconeguts
per la comunitat internacional.

Però aquest no és el cas de Montenegro. Sola
l’amenaça de la dictadura, hagué d’acceptar el
1992 formar part amb Sèrbia d’una prestesa Repú-
blica Federal de Iugoslàvia.

En la pràctica, Montenegro en els tres últims anys
ha recobrat la capacitat d’actuar lliurement en do-
minis claus de sobirania estatal: moneda, duanes,
comerç internacional, política estrangera i segure-
tat.

Aquesta capacitat li ha permès d’oferir a la comuni-
tat internacional i als demòcrates serbis un ajut de-
cisiu per fer caure la dictadura.

Avui, interpretant els anhels del seu poble, el Presi-
dent Milo Djukamonic ha dit clarament a la comu-
nitat internacional que Montenegro vol decidir el
seu destí. És per tots aquests motius que es presen-
ta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport
als anhels expressats pels representats democràtica-
ment elegits pel poble de Montenegro de respecte i
acceptació per part de la comunitat Internacional
del dret del seu poble a exercir el seu dret a l’auto-
determinació».

Palau del Parlament, 21 de març de 2001

Joan Ridao i Martín, Jordi Ausàs i Coll i Josep
Huguet i Biosca, Portaveu
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Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un pla d’aparcaments per a ve-
hicles pesants de servei públic a Cata-
lunya
Tram. 250-01467/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 21208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

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 dis-
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Darrerament s’ha publicat als mitjans de comunica-
ció les queixes dels transportistes reclamant l’habi-
litació d’espais públics en els diferents municipis
de Catalunya destinats a l’aparcament de vehicles
pesats. Precisament, i en relació a aquesta qüestió,
alguns Ajuntaments s’han queixat per l’aparcament
incontrolat d’aquest tipus de vehicles dins el casc
urbà de les poblacions, fet que dificulta la circula-
ció pels nuclis urbans de les localitats i suposa si
més no una molèstia important pels propis veïns en
ocupar una part important de la via pública.

La Generalitat de Catalunya, per la seva part, pot
establir convenis d’ajut i col·laboració amb els dife-
rents Ajuntaments per tal d’adequar diferents espais
públics amb la finalitat de destinar-los a àrees de
descans i d’aparcament dels vehicles pesats.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a presentar, en el termini de sis mesos, un pla
d’aparcaments per a vehicles pesats dedicats al ser-
vei públic a Catalunya, amb la col·laboració amb els
diferents Ajuntaments.

Palau del Parlament, 21 de març de 2001

Daniel Sirera i Bellés M. Dolors Montserrat
Portaveu adjunt Diputada

Proposició no de llei sobre el no-co-
brament de comissions bancàries per
les donacions de la ciutadania a les
ONG
Tram. 250-01468/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 21244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, d’acord amb
allò que preveu l’article 134 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La pràctica bancària, emparada per la normativa
sectorial, permet cobrar totes les gestions d’ingrés
als comptes bancaris quan no provenen de la matei-
xa entitat en la qual es fa el moviment bancari.

En el cas de les aportacions ciutadanes a les Orga-
nitzacions no Governamentals (ONG), que són sem-
pre casos d’ajut per motiu de catàstrofes naturals o
per altres mostres de solidaritat econòmica amb zo-
nes o grups humans que pateixen algun tipus de cri-
si, també és habitual el cobrament de les comissi-
ons. La xifra per a l’exercici de 1998 seria superior
als 500 milions de pta. segons la Coordinadora
d’ONG per al Desenvolupament (CONGD). Aques-
tes quantitats es detreuen dels fons de solidaritat
que la ciutadania transfereix a les ONG, via entitats
de crèdit. No és una pràctica ètica que aportacions
solidàries generin beneficis bancaris i redueixin els
recursos que els ciutadans volen aportar per
disminuir o resoldre greus problemes en el tercer
món, o en zones afectades per desgràcies naturals.

És per tot això que el grup parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds presenta la següent

PROPSOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:

1. Negociar, a través dels òrgans pertinents, amb les
entitats bancàries que treballen al territori de Cata-
lunya que renunciïn voluntàriament a les comissi-
ons esmentades.

2. Que en el cas que la negociació no comporti la re-
núncia voluntària a les comissions de totes o part de
les entitats de crèdit, el govern de la Generalitat crearà
i aplicarà un impost equivalent al de la comissió ban-
cària. Els ingressos propvinents d’aquest impost se-
ran transferits als programes públics d’ajut al tercer
món, dins del mateix anys de l’ingrés fiscal.

3. Negociar amb el Govern de l’Estat l’aprovació
d’una llei general que impliqui el no cobrament de
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les comissions per a totes les Organitzacions no
Governamentals de l’Estat.

Palau del Parlament, 21 de març de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un conveni entre la Generalitat
i els ajuntaments catalans per a pro-
moure la creació de tallers de música
als centres cívics
Tram. 250-01469/06

Presentació: Sr. Josep Maria Carbonell i
Abelló, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 21255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Ma. Carbonell i Abelló, Francesc Boya i Alós,
Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana, Martí
Sans i Pairuto, diputats i diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent Proposició
no de Llei per a establir un conveni entre la Genera-
litat de Catalunya amb els ajuntaments de Catalunya
per a promoure tallers de música als Centres Cívics.

Catalunya té un gran potencial creatiu i una
importantíssima trajectòria en el sector musical. Per
a desenvolupar aquest potencial i continuar amb la
vitalitat musical catalana és necessària l’existència
d’una xarxa d’equipaments musicals a tot el país –
públics o privats concertats– que faci possible la
producció artística dels músics d’arreu.

Ara bé, l’establiment i sosteniment d’aquesta xarxa
d’equipaments musicals requereix l’establiment
d’acords estables de finançament que impliquin els
ajuntaments i el Govern de la Generalitat.

Per això els diputats sotasignats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

– Establir convenis amb els Ajuntaments de Catalu-
nya per a promoure tallers de música als centres cí-
vics i equipaments socioculturals del país, dotant-
los dels equips tecnològics imprescindibles per des-
envolupar una activitat musical susceptible d’inte-
ressar les empreses del sector».

Palau del Parlament, 13 de març de 2001

Josep Ma. Carbonell i Abelló Francesc Boya i Alós,
Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana i
Martí Sans i Pairuto

Proposició no de llei sobre la planifi-
cació dels cicles formatius de la for-
mació professional específica
Tram. 250-01470/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 21256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ma. Assumpta Baig i Torras, Joan Roma i Cunill,
Flora Vilalta i Sospedra, Martí Sans i Pairuto, Ma.
Àngela Gassó i Closa, diputades i diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva
tramitació la següent Proposició no de Llei.

La previsió de Cicles Formatius contemplada en el
Mapa Escolar de Catalunya de la Formació Professi-
onal Específica i la guia pràctica d’Estudiar a Cata-
lunya 2000 coincideix en la planificació i realitza-
ció respecte els cicles a impartir en el centre de titu-
laritat privada.

Segons aquesta guia en centres de titularitat pública
sols s’imparteix un cicle formatiu de Grau Mig
quan la previsió ja sols era de 4 cicles de Grau Mig.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

1. Elaborar, en el termini de tres mesos, conjunta-
ment amb l’Ajuntament i la representació del món
productiu i econòmic del Berguedà la planificació
dels cicles formatius de Formació Professional es-
pecífica que contribueixin al desenvolupament eco-
nòmic i social del territori de forma equilibrada.

2. Distribuir la planificació dels cicles formatius de
Formació Professional Específica entre els centres
públics i els privats amb proporcions semblants.

3. Crear una plataforma que coordini l’oferta de for-
mació professional específica, ocupacional i contí-
nua i estudiï les seves adaptacions quan la demanda
laboral ho requereixi.»

Palau del Parlament, 1 de març de 2001

Ma. Assumpta Baig i Torras Joan Roma i Cunill,
Flora Vilalta i Sospedra , Martí Sans i Pairuto i Ma.
Àngela Gassó i Closa
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un conveni entre la Generalitat
i la Societat General d’Autors i Editors
(SGAE) per a facilitar la incorporació
de grups musicals independents a la
indústria fonogràfica
Tram. 250-01471/06

Presentació: Sr. Josep Maria Carbonell i
Abelló, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 21257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Ma. Carbonell i Abelló, Francesc Boya i Alós,
Joan Suroca i Sens, Montserrat Duch i Plana, Martí
Sans i Pairuto, diputats i diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent Proposició
no de Llei per establir un Conveni entre la Generali-
tat de Catalunya i la SGAE.

El sector musical és un dels camps de la cultura més
complexos, atesa la multiplicitat de gèneres musi-
cals i la diversitat de formes de difusió, o de suports
de reproducció i comercialització. Es tracta doncs
d’un àmbit altament estratificat on les estratègies de
màrketing i creació d’oferta competeixen aferrissa-
dament amb una demanda immediata i molt varia-
ble.

Catalunya té una indiscutible trajectòria de potenci-
al creatiu en el terreny de la música, ara bé, la com-
plexitat d’aquest sector provoca grans dificultats
perquè els grups musicals nous i que ofereixen pro-
postes innovadores s’incorporin en el panorama
musical.

És per això que els diputats sotasignats presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

– Promoure la signatura entre el Departament de
Cultura i la Societat General d’Autors i Editors per
a la gravació de maquetes i mostres de grups musi-
cals independents i així facilitar la seva incorpora-
ció en la indústria fonogràfica.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2001

Josep Ma. Carbonell i Abelló Francesc Boya i Alós,
Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana i
Martí Sans i Pairuto

Proposició no de llei sobre la promo-
ció de la música produïda a Catalunya
a les emissores de ràdio i televisió pú-
bliques catalanes
Tram. 250-01472/06

Presentació: Sr. Josep Maria Carbonell i
Abelló, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 21258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Ma. Carbonell i Abelló, Francesc Boya i Alós,
Joan Suroca i Sens, Montserrat Duch i Plana, Martí
Sans i Pairuto, diputats i diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent Proposició
no de Llei per a promoure la música produïda a Ca-
talunya a les emissores públiques de Catalunya.

Existeix a Catalunya una important tradició creativa
en el sector musical, especialment en el camp de la
música d’autor, el jazz, la música clàssica, l’òpera,
les propostes experimentals, el flamenc, les fusions
ètniques i la new age d’arrel tradicional.

En canvi, no existeixen a Catalunya gaire mitjans
de comunicació dedicats a la divulgació de la músi-
ca, ni espais radiofònics, ni audiovisuals que mos-
trin aquestes diversitat de músiques produïdes al
nostre país.

És per això que els diputats sotasignats presenten la
següent.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

– Promoure la presència de la música produïda a
Catalunya a les emissores radiofòniques i a les tele-
visions públiques de caràcter autonòmic i local.»

Palau del Parlament, 13 de març de 2001

Josep Ma. Carbonell i Abelló Francesc Boya i Alós,
Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana i
Martí Sans i Pairuto
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Proposició no de llei sobre la creació
d’una escola bressol a Carme (Anoia)
Tram. 250-01473/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo
Laban-dera Ganachipi, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 21259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Flora Vilalta i Sos-
pedra, M. Assumpta Baix i Torras, Martí Sans i
Pairuto i Montserrat Duch i Plana, diputats i diputa-
des del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que preveuen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra presenten per
a la seva tramitació la següent proposició no de llei
sobre la creació d’una escola bressol al municipi de
Carme (comarca de l’Anoia).

El terme municipal de Carme, d’11,22 km2 de super-
fície es troba al sud d’Igualada, ja al límit amb l’Alt
Penedès a la vall mitjana de la riera del Carme, dita
també de Miralles. Compta actualment amb prop de
700 habitants, observant-se en els darrers anys un
creixement de la població moderat però sostingut.
Així tenim que el municipi comptava l’any 1999
amb una demanda d’escolarització de 5 nens en
edat de 0-3 anys. L’any 2000 aquesta demanda es
va incrementar en 10 nens més i la previsió és que
l’any 2001 el nombre de naixements se situï en 11
nous nens al municipi. En tot això configura una
demanda molt consolidada superior a 25 nens en
finalitzar l’any 2001.

La millora de la qualitat de vida i de l’increment de
serveis públics bàsics als municipis de menys de
1.000 habitants ha de ser dos objectius claus del
Govern de la Generalitat de Catalunya. Els petits
municipis són elements claus en el desenvolupa-
ment futur del nostre país i en el seu
reequilibrament territorial. Per això el nostre grup
considera que un servei bàsic com el de l’escola
bressol ha de ser garantit a la totalitat dels munici-
pis de Catalunya.

D’altra banda, l’evolució social i del mercat de tre-
ball i professional evidencien la urgència de possi-
bilitar a les joves parelles, i en especial a les dones,
de serveis públics pròxims i de qualitat per a l’esco-
larització dels seus fills, tot garantint el desenvolu-
pament autònom de l’infant i la seva socialització
en un espai proper al seu lloc de residència.

És per això que els diputats i les diputades sotasig-
nats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a:

1. Dotar, en el termini de tres mesos, d’una escola
bressol al municipi de Carme.

2. Endegar urgentment les converses amb l’Ajunta-
ment de Carme per tal de possibilitar l’obertura im-
mediata de l’escola bressol del municipi.

3. Fer les previsions pressupostàries corresponents
per tal de possibilitar la instal·lació d’una escola
bressol al municipi de Carme, a càrrec del pressu-
post del Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 19 de març de 2001

Roberto Labandera i Ganachipi, Flora Vilalta i Sos-
pedra, M. Assumpta Baix i Torras, Martí Sans i
Pairuto i Montserrat Duch i Plana

Proposició no de llei sobre la creació
de préstecs renda amb un tipus d’in-
terès nul per als alumnes que cursen
els dos últims cursos dels seus estu-
dis universitaris
Tram. 250-01474/06

Presentació: Sra. Pilar Díaz i Romero,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 21260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pilar Díaz i Romero, Montserrat Duch i Plana, Ma.
Assumpta Baig i Torras, Francesc Boya i Alós i
Roberto Labandera i Ganachipi, diputades i dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la
seva tramitació la següent Proposició no de Llei.

En les últimes dècades s’han produït canvis destacats
en els models de finançament de l’ensenyament supe-
rior als països de l’OCDE. A l’àmbit dels ajuts públics
als estudiants (beques i préstecs), aquests representen
el 7% de la despesa pública total en educació superior
–el 5,4% de la despesa total. Això situa l’Estat espa-
nyol per sota de la resta de països de la Unió Europea
en aquest concepte, excepte Itàlia i Àustria (6%),
Portugal (4%) i Grècia (2%).

La igualtat d’oportunitats per a l’accés als estudis
universitaris no pot aconseguir-se només amb les
beques o amb la supressió total de les tasses. És pri-
mordial combinar tasses, beques i programes de
préstecs. Per garantir la igualtat d’oportunitats és
necessari establir un programa de préstecs garantits
per l’administració pública.

El sistema de préstec és més eficient perquè incenti-
va l’esforç de l’alumne, i és més equitatiu perquè
elimina la dependència vers la família. Tanmateix,
poden desincentivar a estudiants de famílies amb
rendes familiars baixes. Per evitar aquesta situació,
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s’han de combinar els préstecs i les beques i crear la
figura del préstec renda.

La moció 27/VI sobre el finançament de les univer-
sitats públiques, aprovada pel Ple del Parlament de
Catalunya el mes de juny de 2000 insta el Govern a
emprendre un programa experimental de préstecs
renda per als estudiants. Per donar compliment a
aquesta moció sembla el més adequat començar
amb un programa experimental de préstecs renda
que prioritzi models que facilitin la mobilitat i res-
tringits a estudiants que cursin els últims cursos
dels respectius ensenyaments universitaris.

Per tots aquests motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a

– Posar en marxa en el termini de tres mesos un pro-
grama experimental de préstecs renda amb un tipus
d’interès nul per als alumnes que cursin els dos úl-
tims cursos dels seus estudis universitaris.»

Palau del Parlament, 5 de març de 2001

Pilar Díaz i Romero Montserrat Duch i Plana, As-
sumpta Baig i Torras, Francesc Boya i Alós i
Roberto Labandera i Ganachipi

Proposició no de llei sobre la dotació
de recursos econòmics suficients els
programes de foment de la incopo-ra-
ció de la dona als estudis tècnics de
les universitats públiques catalanes
Tram. 250-01475/06

Presentació: Sra. Pilar Díaz i Romero,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 21271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pilar Díaz i Romero, Ma. Assumpta Baig i Torras,
Josep M. Rañé i Blasco, Montserrat Duch i Plana, i
Juan Manuel Jaime i Ortea, diputades i diputats del
Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva
tramitació la següent Proposició no de Llei.

Actualment les sortides professionals per a les per-
sones que volen desenvolupar el seu futur laboral
en el sector tecnològic i el de la societat de la infor-
mació i del coneixement són diverses i àmplies.
Molts són els àmbits accessibles des d’un punt de
vista laboral en les àrees tecnològiques i científi-
ques, ja sigui en el camp de la recerca, en l’ensenya-
ment, en el desenvolupament tecnològic o en la pro-
ducció industrial.

En aquests moments, i malgrat el gran avenç que
s’ha produït, la tecnologia i els estudis tècnics no
acaben de ser, per diversos motius, una de les opci-
ons més escollides per les dones joves que han de
preparar el seu futur. I és el món laboral el que pa-
teix aquest desequilibri que no és l’habitual en la
societat.

Des del Programa Dona de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya fa uns anys que treballen en la lí-
nia de difondre, animar i explicar què són els estu-
dis tècnics perquè les joves descartin qualsevol ti-
pus d’inconvenient en la seva elecció. Aquest Pro-
grama, malgrat estar contemplat en el contracte pro-
grama de la Universitat, no compta amb una dotació
pressupostària regular que asseguri un funciona-
ment continu de les seves activitats, i fins ara la
consecució de recursos econòmics a través de pro-
jectes europeus ha estat principalment la via de fi-
nançament de les activitats portades a terme.

Per tots aquests motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

– Dotar el Programa Dona de la UPC, i aquells al-
tres que es puguin crear al si d’altres universitats
públiques catalanes, de suficients recursos econò-
mics que permetin assegurar un funcionament con-
tinu de les seves activitats regulars.»

Palau del Parlament, 7 de març de 2001

Pilar Díaz i Romero Ma. Assumpta Baig i Torras,
Josep M. Rañé i Blasco Montserrat Duch i Plana i
Juan Manuel Jaime i Ortea

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de prolongar diverses línies del
metro de Barcelona fins al Baix Llo-
bregat
Tram. 250-01476/06

Presentació: Sr. Joan Galceran i
Margarit, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 21272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Galceran i Margarit, Josep M. Rañé i Blasco,
Carme Figueras i Siñol, Montserrat Tura i
Camafreita i Manel Nadal i Farreras, diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposició no de Llei sobre la necessitat de prolon-
gar diverses línies de «Metro» de Barcelona, a ciu-
tats del Baix Llobregat.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Baix Llobregat és una comarca metropolitana de
més de 600.000 ciutadans i ciutadanes, i llur gran
majoria resideixen en ciutats molt a prop o limítro-
fes de Barcelona.

Tanmateix la mobilitat per raons laborals, de ser-
veis i oci, fan de la interconnexió entre aquestes
ciutats del Baix Llobregat i Barcelona, una necessi-
tat obligada, que ha de tenir resposta en els serveis
del transport públic, força deficient a la nostra co-
marca.

El projecte que ara s’iniciarà del «Trambaix» o me-
tro lleuger del Baix Llobregat serà un transport com-
plementari al «metro», als autobusos i als ferrocar-
rils de RENFE i de la Generalitat, que vindrà a pal·-
liar els dèficits actuals, però no els podrà solucio-
nar, puix deixarà zones sense cobertura i que ja ara
són deficitàries. Aquest projecte es convertirà, espe-
rem i desitgem, en un bon servei que tindrà més de
llançadora que no pas de servei de transport en xar-
xa, que és el que realment requereixen les ciutats
metropolitanes.

La comarca del Baix Llobregat, en la seva part més
propera a la ciutat de Barcelona, s’intercomunica al
voltant de dos eixos viaris bàsics:

– La carretera C-245 (Esplugues, Cornellà, Sant Boi
i Viladecans)

– La carretera N- 340 (Esplugues, Sant Just, Sant
Feliu i Molins)

És per tot això que recollint el desig de molts res-
ponsables locals i comarcals del Baix Llobregat que
repetidament han demanat una política decidida i
valenta, que aposti definitivament per la prolonga-
ció del «Metro» de Barcelona, cap a les ciutats del
Baix Llobregat, amb una clara vocació metropolita-
na, per acostar el transport ferroviari del «Metro»,
d’indiscutible major capacitat de transport de viat-
gers, menors impactes urbans, i sobretot, de fàcil
connexió a l’actual xarxa de transport públic urbà ja
existent.

És per aquests motius que els diputats sotasignants
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat:

1. Incloure en el Pla Director d’Infraestructures
(PDI) 2001-2010, l’estudi i el projecte per la pro-
longació de la línia 3 del Metro en primer lloc als
municipis d’Esplugues de Llobregat, Sant Just
Desvern, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat.

2. Incloure en el Pla Director d’Infraestructures
(PDI) 2001-2010, l’estudi i el projecte per la pro-
longació de la línia 5 del Metro als municipis de
Cornellà de Llobregat i Sant Boi de Llobregat.

3. Incloure en el Pla Director d’Infraestructures
(PDI) 2001-2010, l’estudi i el projecte per la pro-
longació de la línia 1 del Metro al municipi del Prat
de Llobregat, contemplant l’arribada de la línia 9 al
Prat de Llobregat i a l’aeroport.

4. Dur a terme els estudis de viabilitat pertinents per
aconseguir un pla de prolongació del «metro con-
vencional» a d’altres municipis metropolitans del
Baix Llobregat.

5. Portar a terme un estudi de necessitats de mobili-
tat i connectivitat de tots els municipis de la Comar-
ca del Baix Llobregat, amb especial atenció a la fu-
tura connexió del transport públic, als pobles i ciu-
tats de la zona nord del Baix, nuclis tots ells d’im-
portant creixement poblacional.

Palau del Parlament, 16 de març de 2001

Joan Galceran i Margarit, Josep M. Rañé i Blasco,
Carme Figueras i Siñol Montserrat Tura i Camafreita
i Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’equipaments destinats a ac-
tivitats socials i culturals a les instal·-
lacions de l’antiga estació de tren
«Magòria», de Barcelona
Tram. 250-01477/06

Presentació: Sr. Joan Ferran i Serafini,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 21277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ferran i Serafini, Josep Ma. Carbonell i Abelló,
Bernardo Fernández i Martínez, David Pérez Ibàñez
i Miquel Iceta i Llorens, diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten per a la seva tramitació la
següent Proposició no de Llei.

La vella estació de Magòria situada al barri de
Sants-La Bordeta a la ciutat de Barcelona es troba en
un lamentable estat d’abandó i deixadesa. De forma
continuada diferents col·lectius de ciutadans i d’en-
titats s’han adreçat a diferents departaments de la
Generalitat per tal d’aconseguir una actuació deci-
dida de l’Administració al respecte. La gran trans-
formació urbanística que viu la zona, la nova imat-
ge d’entorns propers com la plaça Cerdà i les millo-
res en els accessos a la ciutat i els carrers circum-
dants fan encara més visible el precari estat d’a-
quest espai. En un altre ordre de coses, entitats i
veïns del barri han sol·licitat en repetides ocasions
el poder disposar d’aquests espais per a realitzar-hi
activitats socials i culturals sense que hagin rebut
respostes satisfactòries per part del Govern. Donada
la vàlua artística de l’edifici i el perill evident d’un
major deteriorament del mateix, i en afany d’aren-
gar la situació creada, és pel que els diputats
sotasignants presenten la següent
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1r Actuar de forma immediata per tal d’aturar el
procés de deteriorament que pateix l’antiga estació
de Magòria a la ciutat de Barcelona.

2n Endegar les actuacions pertinents per tal de
construir en els espais de l’antiga estació de
Magòria d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona
equipaments que donin satisfacció a les reivindica-
cions d’entitats i veïns.

Palau del Parlament, 15 de març de 2001

Joan Ferran i Serafini, Josep Ma. Carbonell i Abelló,
Beranardo Fernández i Martínez, David Pérez
Ibáñez i Miquel Iceta i Llorens

Proposició no de llei sobre l’ordena-
ció de l’energia elèctrica a Catalunya
Tram. 250-01478/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 21298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, i Ricard
Fernández Déu, diputat del Grup Popular al Parla-
ment de Catalunya, d’acord amb allò que disposen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten per a la seva tramitació la següent Propo-
sició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Moció 11/VI, de 15 de març de 2000, del Parla-
ment de Catalunya sobre les empreses elèctriques,
va instar el Govern de la Generalitat a crear una
Comissió d’Experts destinada a establir els criteris
relatius a l’impacte de les línies elèctriques d’alta
tensió sobre els éssers vius i avaluar les mancances
de la xarxa elèctrica, tant pel que fa a la qualitat
com a l’abastament, el seu creixement potencial i el
traçat que optimitzi els trams de les línies existents,
per evitar-ne l’impacte sobre el territori.

L’establiment d’aquests criteris resulta avui especi-
alment important, atès que s’ha posat de relleu la
necessitat de construir noves infrastructures energè-
tiques, tant pel que fa a la producció com al trans-
port i distribució d’energia elèctrica, per tal de po-
der cobrir les futures necessitats de consum.

La Comissió d’Experts ha presentat ja el seu infor-
me, on es confirma la necessitat d’instal·lar noves
centrals productores i incrementar la capacitat d’in-
terconnexió, per tal de garantir l’abastament del
mercat a través d’una xarxa de transport, transfor-
mació i distribució, suficientment dimensionada, i
assegurar no solament la punta de la demanda i la
qualitat del servei, sinó també la continuïtat del sub-

ministrament en casos d’indisponibilitat, per la qual
cosa, el Grup Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a execu-
tar les accions necessàries per tal que les recomana-
cions en l’informe final de la Comissió d’Experts,
pel que fa a la necessitat de noves centrals de pro-
ducció, reforçament de la interconnexió elèctrica
de Catalunya amb la resta del territori de l’Estat i
amb França, així com sobre el reforçament de la
xarxa de transport i de distribució elèctrica, siguin
incorporades al Llibre blanc de l’Energia Elèctrica,
i s’adoptin les mesures necessàries per tal que en les
autoritzacions que s’atorguin de noves línies elèc-
triques es vetlli per l’acompliment de les recomana-
cions fixades per la Comissió d’Experts en matèria
d’impacte territorial i protecció de la salut.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

Dolors Nadal i Aymerich Ricard Fernández Déu
Portaveu Diputat

Proposició no de llei sobre els usos
del Port de Vallcarca, de Sitges
(Garraf) i la millora dels seus accessos
Tram. 250-01479/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 21307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu, Francesc
Vendrell i Josep M. Fabregat i Vidal, Diputat, con-
juntament i en representació del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el Pla de Ports de Catalunya es preveu una futu-
ra previsió d’usos per l’actual Port de Vallcarca.
L’empresa UNILAND finalitza la seva concessió
l’any 2003.

La Comarca del Garraf i d’una manera especial el
municipi de Sitges, terme municipal en el què
s’ubica el Port de Vallcarca, té com a principal acti-
vitat el turisme, i el seu objectiu és potenciar un tu-
risme de qualitat. Una bona infraestructura de ports
esportius és essencial per a l’activitat econòmica
d’aquesta comarca.

És necessari també millorar les infraestructures de
comunicació de la zona de Vallcarca, concretament
la carretera C-246, i l’habilitació per l’ús públic de
la sortida de l’autopista Pau Casals (A-16), ja cons-
truïda.

Per la qual cosa es presenta la següent:
3.10.25.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Iniciar la redacció del projecte d’adequació del Port
de Vallcarca per als seus nous usos a partir de l’any
2003, així com un pla de millora dels accessos de la
carretera C-246 a l’esmentat Port.

2. Negociar, amb l’empresa concessionària AUCAT, les
condicions i els terminis de l’obertura a l’ús públic de
la connexió actual de l’autopista Pau Casals (A-16), ja
construïda, a l’alçada del Port de Vallcarca.

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, Francesc
Vendrell i Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la millora
de les delegacions territorials de Tele-
visió de Catalunya i Catalunya Ràdio i
l’augment dels seus horaris d’emissió
Tram. 250-01480/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 21370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
millora de les delegacions territorials de Televisió
de Catalunya i Catalunya Ràdio i sobre l’augment
dels seus horaris d’emissió.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els mitjans públics de ràdio i televisió, en funció de
la seva missió de servei públic, han d’afrontar les
necessitats informatives actuals des de la doble
perspectiva de màxima atenció a la cohesió nacio-
nal i, a la vegada, de màxima atenció a les realitats
locals. L’equilibri entre aquests dos pols és el que
plantegen, a hores d’ara, els mitjans públics de més
prestigi arreu d’Europa i és el que ha de conformar
l’oferta singular i específica que els mitjans de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió han de
posar a disposició dels ciutadans i les ciutadanes del
nostre país i de cadascun dels seus territoris.

Una millor funció de les delegacions de Catalunya
Ràdio demana una millora de les seves instal·-
lacions i dels mitjans tècnics de què disposen, així
com una ampliació dels horaris de desconnexió ter-
ritorial en la seva participació en la graella de Cata-
lunya Ràdio i Catalunya Informació, per tal de do-
nar més èmfasi a la informació de la seva àrea de
cobertura i la seva imbricació amb la realitat més
propera a la ciutadania. De la mateixa manera, les dele-

gacions de Televisió de Catalunya han de donar un
pas endavant i augmentar la seva programació d’infor-
mació territorial, una funció que, a més, no complei-
xen ni compliran les televisions privades ni poden as-
sumir les televisions locals, d’un abast inferior, evi-
dentment, al comarcal i al regional.

El desenvolupament d’aquesta necessitat d’incenti-var
una oferta cohesionada d’informació i programació
d’abast nacional i d’abast territorial es presenta, a més,
de manera paral·lela en el temps amb la voluntat
d’augmentar la descentralització administrativa i polí-
tica de la Generalitat i d’avançar en un nou model que
superi l’estricte marc provincial, que és, a banda de
l’excepció de Catalunya Ràdio a la Vall d’Aran, el
marc que ha seguit la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió en les delegacions dels seus mitjans.

És per això perquè presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya reafirma la necessitat de
l’existència dels mitjans públics audiovisuals i el
valor públic del seu servei i per això considera del
tot necessari que la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió:

1. Millori els mitjans i els recursos de les delegaci-
ons de Catalunya Ràdio a Girona, Lleida, Tarragona
i la Vall d’Aran i augmenti de manera considerable
les desconnexions territorials en el conjunt de la
programació de les seves emissores.

2.Millori els mitjans i els recursos de les delegaci-
ons de Televisió de Catalunya a Girona, Lleida i
Tarragona i augmenti de manera considerable les
desconnexions territorials en el conjunt de la pro-
gramació de TV3 i Canal 33.

3. Iniciï l’estudi de viabilitat d’un Pla d’ampliació
del nombre de delegacions de les seves emissores de
ràdio i televisió per tal d’adequar-se a la realitat ter-
ritorial del país.»

Palau del Parlament, 23 de març de 2001

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca
Portaveu

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a
les terres de l’Ebre
Tram. 250-01481/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 21371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre
l’obertura d’una delegació de Catalunya ràdio a les
Terres de l’Ebre.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els mitjans públics de ràdio i televisió, en funció de
la seva missió de servei públic, han d’afrontar les
necessitats informatives actuals des de la doble
perspectiva de màxima atenció a la cohesió nacio-
nal i, a la vegada, de màxima atenció a les realitats
locals. L’equilibri entre aquests dos pols és el que
plantegen, a hores d’ara, els mitjans públics de més
prestigi arreu d’Europa i és el que ha de conformar
l’oferta singular i específica que els mitjans de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió han de
posar a disposició dels ciutadans i les ciutadanes del
nostre país i de cadascun dels seus territoris.

El desenvolupament d’aquesta necessitat d’incenti-
var una oferta cohesionada d’informació i progra-
mació d’abast nacional i d’abast territorial es pre-
senta, a més, de manera paral·lela en el temps amb la
voluntat d’augmentar la descentralització adminis-
trativa i política de la Generalitat i d’avançar en un
nou model que superi l’estricte marc provincial, que
és, a banda de l’excepció de Catalunya Ràdio a la
Vall d’Aran, el marc que ha seguit la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió en les delegacions
dels seus mitjans.

Les Terres de l’Ebre són un dels territoris del país
amb una personalitat més específica i una realitat
diversa que mereix més clarament un reconeixe-
ment concret, com el mateix Govern ha fet amb la
creació de la figura del Delegat del Govern en
aquestes comarques. Per això sembla indicat que
siguin, precisament, un dels primers territoris on es
desenvolupi el segon grau de descentralització dels
mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió, començant per la creació d’una delegació de
Catalunya Ràdio que doni cobertura informativa
d’aquestes comarques tant pel que fa als informa-
tius i la programació d’abast nacional com pel que
fa a l’inici de desconnexions pròpies.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya, en la línia de
reafirmació de la necessitat de l’existència dels mit-
jans públics audiovisuals, considera del tot neces-
sari que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
acordi l’obertura d’una delegació de les emissores
de Catalunya Ràdio a les Terres de l’Ebre, que hi
efectuï desconnexions territorials, i estudiï la viabi-
litat d’obrir-hi una altra de Televisió de Catalunya,
en el marc d’augmentar la descentralització dels
seus serveis.»

Palau del Parlament, 23 de març de 2001

Josep Bargalló Valls, Ernest Benach i Pascual i
Josep Huguet i Biosca, portaveu

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a
les comarques de la Catalunya central
Tram. 250-01482/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 21372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre
l’obertura d’una delegació de Catalunya Ràdio a les
comarques de la Catalunya central.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els mitjans públics de ràdio i televisió, en funció de
la seva missió de servei públic, han d’afrontar les
necessitats informatives actuals des de la doble
perspectiva de màxima atenció a la cohesió nacio-
nal i, a la vegada, de màxima atenció a les realitats
locals. L’equilibri entre aquests dos pols és el que
plantegen, a hores d’ara, els mitjans públics de més
prestigi arreu d’Europa i és el que ha de conformar
l’oferta singular i específica que els mitjans de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió han de
posar a disposició dels ciutadans i les ciutadanes del
nostre país i de cadascun dels seus territoris.

El desenvolupament d’aquesta necessitat d’incenti-
var una oferta cohesionada d’informació i progra-
mació d’abast nacional i d’abast territorial es pre-
senta, a més, de manera paral·lela en el temps amb la
voluntat d’augmentar la descentralització adminis-
trativa i política de la Generalitat i d’avançar en un
nou model que superi l’estricte marc provincial, que
és, a banda de l’excepció de Catalunya Ràdio a la
Vall d’Aran, el marc que ha seguit la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió en les delegacions
dels seus mitjans.

3.10.25.
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Les comarques de l’anomenada Catalunya Central
són un dels territoris del país amb una personalitat
més específica i una realitat cultural, cívica i
socioeconòmica que mereix més clarament un reco-
neixement concret. Per això sembla indicat que si-
guin, precisament, un dels primers territoris on es
desenvolupi el segon grau de descentralització dels
mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió, començant per la creació d’una delegació de
Catalunya Ràdio que doni cobertura informativa
d’aquestes comarques tant pel que fa als informa-
tius i la programació d’abast nacional com pel que
fa a l’inici de desconnexions pròpies.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya, en la línia de
reafirmació de la necessitat de l’existència dels mit-
jans públics audiovisuals, considera del tot neces-
sari que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
acordi l’obertura d’una delegació de les emissores
de Catalunya Ràdio a les comarques de la Catalu-
nya Central, que hi efectuï desconnexions territori-
als, i estudiï la viabilitat d’obrir-hi una altra de Tele-
visió de Catalunya, en el marc d’augmentar la des-
centralització dels seus serveis.»

Palau del Parlament, 23 de març de 2001

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la millora i
l’adequació de la carretera C-221 al
pas per la Terra Alta
Tram. 250-01483/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 21377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La C-221 és la carretera amb més volum de trànsit
de tota la Terra Alta per ser l’entrada habitual i més
utilitzada pels transportistes que van direcció a
Saragossa, entenent aquesta via com la porta natu-
ral de la Terra Alta i el Baix Aragó.

Des de fa més de déu anys l’Ajuntament de Batea ve
reclamant la millora d’aquesta carretera ja que està
molt deteriorada i té un traçat poc idoni per a turis-
mes i per a camions, però també atenent a criteris de
reequilibri territorial. Es dóna la circumstància que
tant la carretera Nacional com la prolongació de

l’Aragó han estat millorades, i que avui la carretera C-
221 representa un embut molt perillós.

Si tenim en compte, a més, que l’economia local i co-
marcal està basada cada cop més en la venda de pro-
ductes com són el vi, que a la Terra Alta sols poden ser
transportats per carretera, aquesta carretera resulta fo-
namental per al desenvolupament d’aquest territori.

És per tot això que el grup parlamentari d’IC-V presen-
ta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Millorar i adequar, de manera urgent, la C-221 al seu
pas per la comarca de la Terra Alta.

Palau del Parlament, 23 de març de 2001

Bet Font i Montanyà Dolors Comas d’Argemir
Diputada Diputada

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un Codi de deures i drets dels
treballadors i treballadores de les peti-
tes i petitíssimes empreses
Tram. 250-01484/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 21381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Catalunya té a la seva estructura econòmica un
importantíssim conjunt de petites i petitíssimes em-
preses als sectors de la producció i els serveis. De
fet, la immensa majoria dels assalariats i assalaria-
des catalans treballen en aquests centres. L’esmen-
tat conjunt assalariat té les proteccions que contem-
pla el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treba-
lladors (TRELET). Ara bé, com sempre han indicats
la majoria de iuslaboristes, el TRELET fou conce-
but, tot i que involuntàriament, com un instrument
que en allò fonamental tutela el conjunt assalariat
de la mitjana i gran empresa. Així doncs, els treba-
lladors i treballadores de les petites i petitíssimes
empreses tenen un dèficit de protecció en els seus
deures i drets.

El Marc català de relacions laborals és una arqui-
tectura institucional de gran originalitat, que ha ser-
vit d’inspiració a certes comunitats autònomes i a
determinades regions europees. L’esmentat Marc
català de relacions laborals és un procés en movi-
ment, com a expressió de pràctiques contractuals de
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signe divers i de mecanismes tuïtius per a les persones
que treballen a Catalunya. Un procés que, a més a
més, s’ha anat enriquint amb importants i novedoses
accions que, també, provenen del Govern català.

En aquest sentit, els agents socials en els seus diversos
programes han plantejat la necessitat que el conjunt
assalariat català de les petites i petitíssimes empreses
que compti amb un Codi de deures i drets, capaç de
superar les indefinicions i llacunes del TRELET;
aquesta és una petició que, segons la representant de la
patronal PIMEC - SEFES (en la seva compareixença,
juntament amb els representants de CCOO i UGT de
Catalunya, a la Comissió de Política Social del 21
març de 2001) forma part del patrimoni cultural
d’aquesta organització empresarial catalana.

Per tots aquests motius presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
promoure un procés de negociacions, respectant l’au-
tonomia contractual de les parts, amb tendència a ela-
borar un Codi de Deures i Drets dels treballadors i tre-
balladores de les petites i petitíssimes empreses.

Palau del Parlament, 23 de març de 2001

José Luis López Bulla Joan Boada i Masoliver
Diputat Portaveu

Proposició no de llei sobre la nego-
ciació d’un salari mínim garantit a les
clàusules dels convenis col·lectius de
Catalunya
Tram. 250-01485/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 21415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa temps que el sindicalisme confederal català està
demanant la negociació d’un salari mínim garantit
a les clàusules dels convenis col·lectius de Catalu-
nya. L’argumentació, segons les organitzacions sin-
dicals, és: la necessitat d’una política salarial que
millori la capacitat de consum de les famílies treba-
lladores, també com a element de continuïtat del
creixement i increment de l’activitat econòmica. La
figura que es proposa (el salari mínim garantit) vin-
dria a substituir, en els convenis catalans, l’actual de
«salari conveni». Aquesta és una petició que els diri-
gents sindicals catalans van plantejar de manera explí-
cita en la seva compareixença davant la Comissió de

Política Social del Parlament de Catalunya el prop-
passat dia 21 de març de 2001.

El salari mínim garantit hauria de tenir la mateixa
quantia a tots els convenis; seria, per tant, un element
unificador per a tot el conjunt assalariat català afectat
per les negociacions col·lectives, d’una banda. I, de
l’altra, suposaria una nova aportació al Marc català de
relacions laborals que és un entramat institucional
prestigiós i prestigiat tant al conjunt de les comunitats
autònomes, com a les diverses regions de la Unió Eu-
ropea.

Per tots aquests motius, presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
proposar als agents socials i a les organitzacions em-
presarials, en el ple exercici de la seva respectiva auto-
nomia contractual, la negociació d’un salari mínim
garantit inclòs a les clàusules dels convenis col·lectius
catalans que substitueixi l’actual «salari conveni» i
que tingui la mateixa quantia a tots els convenis.

Palau del Parlament, 26 de març de 2001

José Luis López Bulla Joan Boada i Masoliver

Diputat Portaveu

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 orgàni-
ca 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 Republi-
cana de Catalunya (reg. 21198)

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.03.2001 al 27.03.2001).

Finiment del termini: 28.03.2001 - 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.03.2001.

3.10.25.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: .Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 21581)

Vist l’acord del Ple del Parlament del dia 29 de març
de 2001, de constitució d’una ponència conjunta
per a elaborar una proposició de llei de prevenció
de la violència a la llar i en les relacions de parella,
queda obert el termini de presentació d’esmenes al
projecte de resolució fins el dia 11 d’abril de 2001,
a les 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, sessió del
29.03.2001.

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei sobre l’ús de les llengües de
l’Estat en la denominació de les per-
sones jurídiques civils i mercantils
Tram. 270-00033/06

Ponència per a elaborar la Proposta

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 22 de març de 2001,
d’acord amb els articles 140.1 i concordants del
Reglament, ha nomenat la Ponència per a elaborar
l’Informe sobre la Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar davant la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei sobre l’ús de les
llengües de l’Estat en la denominació de les perso-
nes jurídiques civils i mercantils (tram. 270-00033/
06) i les esmenes presentades, que resta constituïda
pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Sr. Jaume Farguell i Sitges
Sr. Joaquim Ferrer i Roca

Grup Parlamentari Socialistes B Ciutadans pel
Canvi:
Sr. Àlex Masllorens i Escubós

Grup Parlamentari Popular:
Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya:
Sr. Francesc Ferrer i Gironès

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya B
Verds (IC-V):
Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Palau del Parlament, 22 de març de 2001

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

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A CRE-
AR COMISSIONS

Proposta de resolució per la qual es
crea una comissió d’investigació so-
bre les presumptes irregularitats de-
tectades en la gestió de la Direcció
General de Turisme i dels departa-
ments del Govern responsables
Tram. 252-00014/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 21111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò
que es preveu a l’article 48.1 del Reglament de la
Cambra, sol·liciten la creació d’una comissió d’in-
vestigació sobre les presumptes irregularitats detec-
tades en la gestió de la Direcció General de Turisme
i dels Departaments del Govern de la Generalitat
que n’han estat responsables.

Palau del Parlament, 20 de març de 2001

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del GSOC-CPC,
Josep Bargalló i Valls, portaveu adjunt del GP
d’ERC i Joan Boada i Masoliver, portaveu del GP
d’IC-V
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3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capte-
niment en matèria de peatges
Tram. 302-00094/06

Esmenes presentades
Reg. 21513, 21565 i 21575 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 27.03.2001 i Presidència del
Parlament, 28.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 21513)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento les següents esmenes
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell sobre el seu capteniment en matèria de pe-
atges (Tram: 302-00094/06).

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

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

Esmena de modificació al punt 1 de la Moció. Nova
redacció:

«1. Elaborar, en el termini de sis mesos, un pla d’ac-
cions en la xarxa d’autopistes i autovies de Catalu-
nya que homogeneïtzi i harmonitzi, a la vegada que
acabi amb les desequilibris territorials i els greu-
ges comparatius i que es basi en el principi se-
güent:

– Igualació de la proporció de vies ràpides gratuï-
tes i de peatge de Catalunya amb la resta de l’Estat,
incloent, per tant, un programa d’inversió en auto-
vies gratuïtes paral·lel a un programa d’eliminació
progressiva d’alguns peatges.»

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

Esmena de modificació al punt 2 de la Moció. Nova
redacció:

«2. Negociar amb l’Estat per aconseguir que cons-
trueixi 687 km d’autovies, amb la finalitat que

l’equiparació de percentatges de vies d’alta capa-
citat lliures de peatge sigui una realitat.

Així mateix, el Govern de la Generalitat haurà de
fer realitat els 170 km d’autovies pendents del Pla
de carreteres de Catalunya.

També, i com a refosa del PDI de l’Estat i el Pla de
carreteres, s’haurà de preveure el desdoblament o
millora de 430 km de carreteres que en el moment ac-
tual ja tenen una IMD de més de 15.000 vehicles o
per ser vies imprescindibles per a la vertebració ter-
ritorial.

Això no obstant, i de manera immediata, cal presen-
tar un Pla per eliminar progressivament alguns pe-
atges, la major part dels quals és de titularitat au-
tonòmica. Per aconseguir l’equiparació amb l’Es-
tat, cal eliminar peatges en un mínim de 120 km de
la xarxa actual, i cal prioritzar l’alliberament de
peatges de les circumval·lacions metropolitanes, on
es produeix una forta mobilitat obligada, i també
d’aquells trams que no disposen d’una alternativa
lliure de peatge.»

3
ESMENA NÚM. 3

De modificació

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 3 de la Moció. Nova redac-
ció:

«3. Que en compliment del que estableix la legisla-
ció en matèria de contractació de l’Administració
pública, de concessió per a la gestió de serveis pú-
blics i de la Directiva europea relativa als peatges i
drets d’ús de determinades infrastructures, es modi-
fiquin els contractes concessionals del conjunt
d’autopistes de Catalunya, per tal que els ingressos
al final de la concessió no excedeixin amb costos
de construcció, despesa financera, explotació i be-
neficis raonables que mai puguin suposar enriqui-
ment injust en la gestió de serveis públics. Per tant,
el Govern de la Generalitat revisarà, en el termini
de 6 mesos, el conjunt de contractes concessionals
en benefici dels usuaris i de l’interès general de la
ciutadania, i interpretant que en una part molt im-
portant dels actuals contractes l’equilibri
econòmico-financer s’ha trencat en benefici de les
concessionàries.»

4
ESMENA NÚM. 4

De supressió

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió del punt 4 de la Moció.
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5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació al punt 5 de la Moció. Nova redac-
ció:

«5. Assignar fons propis en els seus pressupostos
per tal que sigui possible començar a eliminar al-
guns peatges de les autopistes de la seva titularitat,
tant si s’aprova al Congrés dels Diputats la consti-
tució del fons per a l’homogeneïtzació, el rescat
selectiu i la subvenció de peatges, com si no s’arri-
bés a aprovar.»

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 5 bis. Nova redacció:

«5 bis. Acordar, com a mesures immediates:

a) Que l’aplicació de la Sentència del Tribunal eu-
ropeu en matèria del tipus d’IVA aplicable al peat-
ge de les autopistes no recaigui sobre els usuaris
d’aquestes vies.

b) Que no es produeixin nous increments de les ta-
rifes actualment vigents, sinó que es tendeixi a la
disminució.

c) Atesa la diversificació d’activitats de moltes de
les empreses concessionàries, que no es vinculi la
necessària eliminació d’algunes barreres de peatge
amb la pèrdua de llocs de treball, en conseqüència
sol·licitar al sector la recol·locació de tots els seus
treballadors.»

7
ESMENA NÚM. 7
De supressió i addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió i addició del punt 6, apartat c) de la
Moció:

Suprimir la paraula «planificació» i afegir al final
de l’apartat «…vies de peatge de recorregut ínte-
gre en territori català.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP

PARLAMENTARI POPULAR (REG. 21565)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les esmenes següents a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment en matèria de peatges (NT 302-
00094/06).

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

Del punt 1

«1. Continuar impulsant, d’acord amb el Govern de
l’Estat –dins de l’actual model d’infrastructures so-
lidari, sostenible i respectuós amb el creixement
econòmic i social de Catalunya i del conjunt de
l’Estat per al proper quinquenni– les actuacions
necessàries per tal d’equiparar progressivament la
proporció de vies ràpides gratuïtes i de peatge a
Catalunya a la mitjana estatal.»

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

Del punt 2

«2. Demanar al Govern de l’Estat que continuï im-
pulsant les inversions en autovies gratuïtes a Cata-
lunya tot incrementant les partides necessàries en
els pressupostos generals de l’Estat de l’any 2002
d’acord amb el Pla d’Inversions de l’Estat per al
proper quinquenni.»

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

Del punt 3

«3. Adoptar, d’acord amb les conclusions del Grup de
Treball per a la Reordenació dels Peatges –segons
mandat de la Resolució del Parlament de Catalunya–
, en el termini més breu possible des de la seva
aprovació, les mesures necessàries per tal d’apro-
fundir i assolir l’homogeneïtzació i la reducció dels
peatges, tot considerant les característiques econò-
miques i tècniques de cadascuna de les concessions
i la gestió de la mobilitat sostenible en benefici dels
usuaris habituals, prioritzant el rescat o la supres-
sió total o parcial dels peatges en aquells trams en
els què, per motius de territori, per manca de vies
alternatives o per raons de mobilitat sostenible, si-
gui necessari.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

Del punt 4

«4. Negociar, amb les empreses concessionàries
d’autopistes a Catalunya, un marc estable per al
desenvolupament de la seva activitat amb l’objectiu
de vetllar perquè es mantingui l’equilibri econòmic
i financer de la concessió, tot preveient les necessà-
ries compensacions i cessions a efectuar per amb-
dues parts. En tot cas, s’hauran d’adoptar les me-
sures necessàries per tal que les concessionàries
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garanteixin els llocs de treball dels seus empleats i
assegurin, amb qualitat, la prestació del servei públic
de les autopistes i vies en règim de peatge.»

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Popular

Del punt 5

«5. Instar el Govern de l’Estat a que prengui les me-
sures necessàries per tal que l’increment de l’IVA
del 7% al 16% –conseqüència de la STC del Tribu-
nal de Justícia de la Comunitat Europea– no recai-
gui sobre els usuaris.»

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. Popular

De la lletra c) del punt 6

7
ESMENA NÚM. 7
De supressió
G. P. Popular

Del punt 7

Palau del Parlament, 28 de març de 2001

Daniel Sirera i Bellés

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21575)

A LA MESA DEL PARLAMENT.

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre el seu capteniment en matèria de peatges
(Tram. 302-00094/06)

Presentació d’esmenes

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

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

«Realitzar d’acord amb les conclusions del Grup
de Treball per a la Reordenació dels peatges (Reso-
lució 252/V i 172/V i en el termini de 6 mesos des de
la seva aprovació, les següents actuacions:

1. Definir, col·laborar i coordinar amb el govern de
l’Estat...»

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

«2. Adoptar d’acord amb el Govern de l’Estat, un
Pla d’Inversió en autovies gratuïtes a Catalunya,
per a ser tingut en compte en els Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat de 2002 i en el Pla d’Inversions de
l’Estat del proper quinquenni, que contempli els
trams o recorreguts...»

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

«3. Determinar i adoptar

a) les mesures necessàries per aprofundir i assolir
la homogeneització i reducció dels peatges, tot con-
siderant les característiques econòmiques i tècni-
ques de cadascuna de les concessions i la gestió de
la mobilitat sostenible en benefici dels usuaris ha-
bituals.

b) Un nou model de planificació, finançament, ges-
tió i conservació d’infrastructures amb criteris de
mobilitat sostenible i de la incidència dels peatges
als entorns metropolitans (escenaris d’incidència a
la mobilitat, qualitat de servei, impacte ambiental,
etc.)

c) Els cost de rescat o supressió, total o parcial, del
peatge en els trams amb una gran incidència en el
territori, prioritzades en funció de la seva afectació
territorial, de les vies alternatives i la gestió de la
mobilitat sostenible.

d) Les mesures de millora de la qualitat de la pres-
tació de servei públic de les autopistes i vies en rè-
gim de peatge.»

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

«4 a) Negociar amb les empreses concessionàries
d’autopistes a Catalunya un marc estable per el
desenvolupament de la seva activitat amb l’objectiu
de vetllar per a que es mantingui l’equilibri
econòmico-financer de la concessió i que prevegi
les necessàries compensacions i cessions a efectuar
per ambdues per ambdues parts, com a conseqüèn-
cia de i tenint en compte:

– Les mesures que en el seu cas es poguessin con-
templar en aplicació i desenvolupament de les ac-
tuacions indicades en el punt anterior.

– L’adopció de mesures i millores de la qualitat de
la prestació de servei públic de les autopistes i vies
en règim de peatge.

– Les possibilitats de negoci alternatives per part
de les empreses concessionàries.
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4.b) Instar a les societats concessionàries per a que
assumeixin i garantissin els llocs de treball dels
seus empleats.»

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

«5. Adoptar i negociar en el seu cas amb el govern
de l’Estat, les mesures necessàries per:»

a) Vincular i prioritzar l’aplicació de les mesures
indicades en els punts anteriors, els recursos cor-
responents al Fons per a l’homogeneització, el res-
cat selectiu i la subvenció de peatges, la creació del
qual ha estat proposat pel Parlament de Catalunya a
les Corts Generals

b) Evitar que l’increment de l’IVA del 7% al 16%,
conseqüència de la sentència del Tribunal de Justí-
cia de la Comunitat Europea, recaigui sobre l’usuari.

c) Establir un nou sistema de revisió anual de les
tarifes i peatges on es prevegi com a factor correc-
tor, en benefici dels usuaris, els increments de tràn-
sit obtinguts anualment respecte les previsionnguts
en els Plans Econòmics i Financers aprovats de ca-
dascun de les concessions. En la línia del Decret
que el govern ha aprovat pel 2001.»

d) No incrementar les autopistes i vies de peatge
actualment existents llevat d’aquelles planifica-
des.»

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació al punt 6 a)
G. P. de Convergència i Unió

«a) Negociar amb el Govern de l’Estat...»

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
a aplicar a les comarques del Camp
(Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp,
Priorat, Conca de Barberà i Baix Pe-
nedès)
Tram. 302-00095/06

Esmenes presentades
Reg. 21568, 21571- 21585 i 21582 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 28.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP

PARLAMENTARI POPULAR (REG. 21568)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les esmenes següents a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques a aplicar a les comarques del Camp de
Tarragona (NT 302-00095/06).

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

Esmena única de modificació del text de la Moció

«El Parlament de Catalunya valora positivament la
voluntat comuna de les comarques del Camp de Tar-
ragona i de la seva àrea d’influència d’avançar en
el camí del treball conjunt amb la iniciativa de
construir el Consorci d’aquest àmbit territorial i
insta el Consell Executiu a participar-hi conjunta-
ment amb altres administracions i institucions que
actuïn en aquestes comarques.»

Palau del Parlament, 28 de març de 2001.

Daniel Sirera i Bellés
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

(REG. 21571 I 21585)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre les polítiques a aplicar a les comarques del
Camp. (Tram. 302-00095/06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Josep Barga-
lló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

PUNT 1.1.

«El Parlament de Catalunya insta el govern a què
en el marc del procés de revisió de l’organització
territorial de Catalunya, i a partir de les conclusi-
ons i el dictamen de la Ponència constituïda a tal
efecte al Parlament, avanci en el reconeixement ins-
titucional de la vegueria del Camp.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

PUNT 1.2.

«El Parlament de Catalunya valora positivament el
procés iniciat a hores d’ara als municipis i comar-
ques del Camp, que a més de fer plantejaments es-
tratègics comuns de futur, aspira a mancomunar
determinats serveis en aquest territori. En aquest
sentit, el Parlament de Catalunya ratifica la neces-
sitat que el marc legal d’aquest desenvolupament
sigui responsabilitat del propi Parlament a iniciati-
va seva o del govern de la Generalitat, prèvia con-
sulta amb l’administració local de la zona, mentre
que la gestió posterior quedi en mans de l’adminis-
tració local, a partir de la delegació de competènci-
es i recursos que sigui necessària per tal de fer
efectiva aquesta voluntat de mancomunar serveis i
de caminar cap al Consorci del Camp de Tarrago-
na.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

PUNT 2.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a aca-
bar amb el termini màxim d’un any el Pla Territorial

Parcial del Camp de Tarragona, com a instrument
de planificació que emmarqui la coordinació de les
infrastructures.»

4
ESMENA NÚM. 4

d’addició

G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

PUNT 3.

«(...) integració tarifària. La proposta de creació
d’aquesta Autoritat haurà de ser presentada pel
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
al Parlament de Catalunya, abans que acabi
aquest període de sessions, de manera que permeti
conèixer les directrius del procés així com el calen-
dari i la metodologia d’implementació.»

5
ESMENA NÚM. 5

Esmena de modificació

G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

PUNT 4.1, 4.2 I 4.3.

«4.1. El Parlament de Catalunya manifesta la con-
veniència que sigui emprés un Pla Director d’Infra-
structures del Camp que coordini les diferents ad-
ministracions, amb ple respecte a la seva autono-
mia, per a la planificació, tramitació i execució del
conjunt d’infrastructures viàries, ferroviàries, por-
tuàries i aeroportuàries del Camp de Tarragona.
Aquesta coordinació hauria de comprendre la deci-
sió sobre el traçat, ubicació i connexió entre els di-
ferents elements, la planificació, la tramitació i
l’execució, i establir un calendari de les diferents
actuacions, l’atribució de les responsabilitats res-
pectives, i el compromís de fer les respectives con-
signacions pressupostàries. Tot en un marc estable
de diàleg i cooperació.

4.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a
dirigir-se a les administracions implicades per a
impulsar aquest Pla Director d’Infrastructures a la
major brevetat possible.»

6
ESMENA NÚM. 6

De supressió

G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

PUNT 5

Supressió de tot el punt 5
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7
ESMENA NÚM. 7
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

PUNT 6

Supressió de tot el punt 6

8
ESMENA NÚM. 8
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

PUNT 7

Supressió de tot el punt 7

9
ESMENA NÚM. 9
Esmena de supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

PUNT 8

Supressió de tot el punt 8

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Ernest Benach i Pascual Josep Bargalló i Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 21582)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Esmenes a la moció de Montserrat Duch sobre el
Camp de Tarragona (302-00095/06)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

A L’APARTAT 3

...que permeti la planificació i gestió conjunta del
transport públic del Camp i la seva integració
tarifària i que incorpori la potenciació del transport
lleuger guiat.

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

APARTAT 3.1.

Millorar el servei de tren de rodalies. mitjançant un
Pla de Rodalies del Camp de Tarragona i la seva
integració en el sistema tarifari de l’ATM, amn la
creació de los corones 7 i 8..

3
ESMENA NÚM. 3
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

DE L’APARTAT 4.2.

Reforçar la penetració viària vers la vall de l’Ebre
per Montblanc mitjançant el desdoblament de l’ac-
tual N-240.

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

DE L’APARTAT 4.2.

Potenciar la N-340 vers València fins que esdevin-
gui una autovia i desafectar els trams d’aquesta
carretera que transcorren per la zona urbana de
Tarragona.

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

DE L’APARTAT 5.1.

Confeccionar una Agenda 21 del Camp a partir de
la participació dels ajuntaments i d’un ampli procés
de consulta ciutadana que reculli les aspiracions
dels ciutadans en aquesta matèria i dissenyi les ac-
tuacions que s’han d’emprendre....

6
ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

UN NOU APARTAT 5.1.BIS

Avançar en la millora del tractament i minimització
dels residus mitjançant la creació d’una autoritat
metropolitana de residus de caràcter consorcial
que permeti la planificació i gestió conjunta dels
residus generats a l’area del Camp.

7
ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

UN NOU APARTAT 5.1.TER

Fer un catàleg dels espais naturals, amb diferents
figures de protecció, que, entre d’altres mesures,
contempli la protecció de les àrees agrícoles
periurbanes i procedir a la declaració com a parc
natural del Montsant-Serra de Prades.
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8
ESMENA NÚM. 8
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

A L’APARTAT 6.2.

Resoldre els problemes que retarden la construcció
d’un nou Museu Arquològic a Tarragona a partir
de la negociació amb les diferents administracions
implicades.

9
ESMENA NÚM. 9
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

APARTAT 10BIS

Prendre les mesures per garantir la coordinació de
la formació professional permanent, reglada i
ocupacional, per generalitzar els plans de transició
al treball (PTT) pel territori del Camp i per estendre
l’atenció a la diversitat.

10
ESMENA NÚM. 10
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

APARTAT 10TER

Acabar la reforma dels centres d’ensenyament pri-
mari i secundari, amb un programa especial d’in-
versions que substitueixi els actuals barracots per
edificis en condicions.

11
ESMENA NÚM. 11
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

APARTAT10.QUART

Promoure la construcció de la nova seu de l’Escola
Oficial d’Idiomes de Tarragona per tal que estigui
acabada l’any 2002 i implantar progressivament
l’oferta descentralitzada de l’ensenyament d’idio-
mes en els IES de les capitals de comarca.

Palau del Parlament, 28 de març de 2001

Montserrat Duch i Plana Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu IC-V

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les discrimi-
nacions per raó de gènere en els llocs
de treball
Tram. 302-00096/06

Esmenes presentades
Reg. 21567 21579 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 28.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 21567)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenten les esmenes següents a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
les discriminacions per raó de gènere als llocs de
treball (NT 302-00096/06).

1
ESMENA NÚM. 1

De modificació

G. P. Popular

Del punt 1

«1. Promoure que el Consell de Treball, d’acord
amb la informació que es rebi de l’Observatori del
Mercat de Treball, analitzi la situació de les dones
en relació al mercat de treball i presenti propostes
d’actuació en el marc de competències del Depar-
tament de Treball, especialment adreçades a garan-
tir la igualtat en el mercat laboral.»

2
ESMENA NÚM. 2

De modificació

G. P. Popular

Del punt 2

«2. Presentar al Parlament de Catalunya un informe
amb caràcter anual, durant el primer semestre de
l’any, sobre la situació de les dones en el mercat la-
boral, en el qual es reculli el grau d’inserció de la
dona en el mercat de treball, especialment en aque-
lles activitats professionals on fins ara es troba
subrepresentada, així com l’anàlisi de les situaci-
ons on es produeixin discriminacions laborals, es-
pecialment les salarials, que s’obté de l’estudi i
l’anàlisi de les inspeccions de treball que es realit-
zen respecte de les infraccions que es cometen per
infraccions de discriminació per raó de gènere.»
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3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Popular

Del punt 3

«3. Impulsar i fomentar una major divulgació de la
informació que han de tenir els treballadors i tre-
balladores, els empresaris i empresàries, sobre els
drets i deures existents, que permeti no sols visua-
litzar les discriminacions de gènere, sinó també
prevenir-les i evitar-les.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

Del punt 4

«4. Organitzar i potenciar en el sí de la Inspecció
de Treball, els serveis de suport necessaris i adients
que permetin l’exercici de l’activitat inspectora
d’anàlisi i investigació, de forma eficaç i eficient,
respecte del nombre creixent de denúncies sobre
discriminació per raó de gèneres»

Palau del Parlament, 28 de març de 2001

Daniel Sirera i Bellés

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21579)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre las discriminacions per raó de gènere en els
llocs de treball (Tram. 302-00096/06)

Presentació d’esmenes

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

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

«Promoure que el Consell de Treball, d’acord amb
la informació que rebi de l’Observatori del Mercat
de Treball, analitzi la situació de les dones en rela-
ció amb el mercat de treball i plantegi propostes
d’actuació en el marc de competències del Depar-
tament de Treball.»

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

«Presentar al Parlament un informe anual, durant el
mes d’abril, per part de la Conselleria...»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació al punt 2
G. P. de Convergència i Unió

«... sobre la legislació vigent i garantir i divulgar la
igualtat de drets i deures.»

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

«Organitzar i potenciar, en el sí de la Inspecció de
Treball els serveis de suport necessaris per que pu-
gui investigar i coordinar...»

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la lluita contra
la violència domèstica
Tram. 302-00097/06

Esmenes presentades
Reg. 21514, 21537, 21558 i 21560 / Admissió a
tràmit: Mesa del Parlament, 27.03.2001 i Presi-
dència del Parlament, 28.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 21514)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento les següents esmenes
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre la lluita contra la violència
domèstica (Tram: 302-00097/06).

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

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

De modificació del Punt 2 de la Moció. Nova redac-
ció:

«Punt 2

1. El Parlament de Catalunya manifesta que cap es-
forç, per important que sigui és excessiu per a fer
front a un dels problemes més greus i complexes de
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la societat: la violència contra les dones, la violèn-
cia de gènere, exercida a la llar, al treball o al car-
rer. Una situació que ensorra vides, entristeix per-
sones, destrueix la dignitat i l’autoestima i frustra
projectes personals, exalta la brutalitat i la violèn-
cia, provoca lesions físiques i psíquiques, de vega-
des molt greus i acaba amb moltes vides.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a elaborar i presentar, en el termini
d’un mes, un Pla Integral de prevenció, atenció i
eradicació de la Violència de Gènere: maltracta-
ments físics i psíquics i agressions sexuals, que tin-
gui en compte, com a mínim, els següents àmbits
d’intervenció:

– Realització d’un estudi que analitzi les causes de
la violència tenint en compte tots els aspectes soci-
als que intervenen: ensenyament, mitjans de comu-
nicació, llenguatge, treball, sanitat, derivats de la
situació de desigualtat entre gèneres

– Elaboració d’un mapa d’implantació de centres
d’acollida i serveis de seguiment, suport i recupera-
ció per a dones víctimes de la violència.

– Garantir la coordinació de tots els serveis impli-
cats (socials, sanitaris, urbanístics…) per a la de-
tecció precoç de les situacions de violència contra
les dones.

– Formació dels cossos de seguretat sobre les ne-
cessitats d’atenció i actuació envers les denúncies
plantejades per les dones.

– Formació dels i les professionals de l’atenció sa-
nitària per a la identificació dels símptomes dels
maltractaments, l’actitud davant les víctimes, mesu-
res d’actuació a emprendre i les derivacions a les
institucions adequades.

– Disseny d’estructures urbanes que contemplin la
creació d’espais segurs i incrementin el potencial
de control social.

– Garantir l’accés a l’habitatge de baix preu a les
dones en situacions de risc, tot garantint els serveis
socials, sanitaris, legals necessaris.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a adquirir el ferm compromís de desen-
volupar i pressupostar de forma urgent i amb ca-
ràcter extraordinari el Protocol de Maltractaments
contra violència que ja havia estat aprovat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a fer una dotació pressupostària de
Cases i llocs d’Acollida i pisos pont, als territoris a
on no n’hi hagin, una plaça per cada 10.000 habi-
tants, amb recursos d’ajuda psicològica, assisten-
cial i de inserció laboral i exigència de qualitat.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a crear amb caràcter d’urgència places
d’acollida, per a dones i criatures, 40 al Baix Llo-
bregat, 20 a Tarragona, 7 a les Terres de l’Ebre i 10
a l’Alt Pirineu dotades amb els recursos i el pressu-
post corresponents.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a la creació d’un centre integral de re-
habilitació de llarga estada, per a tot Catalunya,
que contempli la rehabilitació de les dones víctimes
de la violència, amb seqüeles greus, des del punt de
vista físic, psicològic i la seva rehabilitació ocupa-
cional i social.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a la imprescindible col·laboració amb
l’administració local per crear xarxes d’atenció bà-
sica i immediata a les dones maltractades o en situ-
ació de risc i potenciar l’elaboració de protocols
de coordinació municipals i comarcals tot impul-
sant convenis amb les administracions locals.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a crear i dotar pressupostàriament
Punts d’Informació a les dones (per cada 25.000
habitants), units a les Àrees Socials dels Ajunta-
ments, dotats de psicòloga, treballadora social i
assessoria jurídica, d’un punt d’atenció de 24 ho-
res.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a elaborar estadístiques pròpies de
Catalunya, a nivell comarcal i local, sobre la preva-
lença real de la violència que facilitin l’anàlisi de
les causes així com la creació de mètodes fiables de
detecció, per tal de facilitar la prevenció i l eradi-
cació de la violència contra les dones.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a la creació d’una Comissió Permanent
Interdepartamental de Seguiment i Avaluació del
Pla format per les Conselleries de Justícia, Interior,
Benestar Social, Ensenyament, Política Territorial i
Sanitat, l’ICD, òrgans competents de la Judicatura,
representants de metges d’Atenció Primària, repre-
sentants dels treballadors i treballadores socials
d’Atenció primària, Associacions de Dones, del
CCRTV, del CAC, la Federació de Municipis de Ca-
talunya i l’Associació Catalana de Municipis.

11. Creació d’un protocol d’actuació per a centres
sanitaris, hospitals i atenció primària per a l’aten-
ció i tractament de víctimes de la violència, així com
la derivació als serveis competents.

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

De supressió del punt 4, apartat 2.

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21537)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, portaveu del grup parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb allò que
preveu l’article 130.2 del Reglament d’aquesta
Cambra, presenta les següents esmenes a la moció
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subsegüent a la interpel·lació sobre la lluita contra
la violència domèstica (300-00413/06) presentada
pel grup popular al Parlament de Catalunya.

AL PUNT 4, APARTAT 1

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

De supressió al punt 4, apartat 1.

AL PUNT 4, APARTAT 2

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

«2. El Parlament de Catalunya considera que
l’abast i la complexitat de tota la problemàtica de
la prevenció de la violència a la llar i en les relaci-
ons de parella aconsellen reconduir les iniciatives
actualment en tràmit al Parlament –és a dir, el Pro-
jecte de llei de prevenció de la violència a la llar i
en les relacions de parella, així com la Proposta de
Resolució per la qual s’acorda presentar a la Mesa
del Congrés de Diputats la Proposició de llei de
modificació del Codi Penal i de la Llei d’Enjudicia-
ment criminal– per tal que s’incorporin com a do-
cuments de treball a la ponència conjunta de tots
els grups parlamentaris que es creï a l’efecte, per
tal d’elaborar la Proposició de llei de prevenció de
la violència a la llar i en les relacions de parella,
així com les modificacions de la legislació estatal
que s’escaiguin.»

AL PUNT 1, PARÀGRAF PRIMER

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

De modificació al punt 1, paràgraf primer.

«… Dona-Home, en el termini màxim de dos me-
sos.»

AL PUNT 3, NÚM. 1

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

De modificació al punt 3, núm. 1

«… el resultat, en el termini màxim de dos mesos».

AL PUNT 5

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

De modificació al punt 5

«… així com de les funcions que actualment desen-
volupa al Consell Nacional de Dones de Catalunya
creat per Llei 11/1989 de 10 de juliol»

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del Grup

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 21558)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la lluita contra la violència domèstica (tram.
302-00097/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 2, epígraf I.

«1. El Parlament de Catalunya manifesta que cap
esforç, per important que sigui és excessiu per a fer
front a un dels problemes més greus i complexes de
la societat: la violència contra les dones, la violèn-
cia de gènere, exercida a la llar, al treball o al car-
rer. Una situació que ensorra vides, entristeix per-
sones, destrueix la dignitat i l’autoestima i frustra
projectes personals, exalta la brutalitat i la violèn-
cia, provoca lesions físiques i psíquiques, de vega-
des molt greus i acaba amb moltes vides.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a adquirir el ferm compromís de desen-
volupar i pressupostar de forma urgent i amb ca-
ràcter extraordinari el Protocol de Maltractaments
contra violència que ja havia estat aprovat.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a fer una dotació pressupostària de
Cases i llocs d’Acollida i pisos pont, als territoris a
on no n’hi hagin, una plaça per cada 10.000 habi-
tants, amb recursos d’ajuda psicològica, assisten-
cial i de inserció laboral i exigència de qualitat.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a crear amb caràcter d’urgència places
d’acollida, per a dones i criatures, 40 al Baix Llo-
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bregat, 20 a Tarragona i 10 a l’Alt Pirineu dotades
amb els recursos i el pressupost corresponents.

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a la creació d’un centre integral de re-
habilitació de llarga estada, per a tot Catalunya,
que contempli la rehabilitació de les dones víctimes
de la violència, amb seqüeles greus, des del punt de
vista físic, psicològic i la seva rehabilitació ocupa-
cional i social.

6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a la imprescindible col·laboració amb
l’administració local per crear xarxes d’atenció bà-
sica i immediata a les dones maltractades o en situ-
ació de risc i potenciar l’elaboració de protocols
de coordinació municipals i comarcals tot impul-
sant convenis amb les administracions locals.

7. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a crear i dotar pressupostàriament
Punts d’Informació a les dones (per cada 25.000
habitants), units a les Àrees Socials dels Ajunta-
ments, dotats de psicòloga, treballadora social i
assessoria jurídica, d’un punt d’atenció de 24 ho-
res.

8. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a elaborar estadístiques pròpies de
Catalunya, a nivell comarcal i local, sobre la
prevalència real de la violència que facilitin l’anà-
lisi de les causes així com la creació de mètodes fi-
ables de detecció, per tal de facilitar la prevenció i
l eradicació de la violència contra les dones.

9. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a elaborar i presentar, en el termini de
sis mesos, un Pla Integral de prevenció, atenció i
eradicació de la Violència de Gènere: maltracta-
ments físics i psíquics i agressions sexuals, que tin-
gui en compte, com a mínim, els següents àmbits
d’intervenció:

– Realització d’un estudi que analitzi les causes de
la violència tenint en compte tos els aspectes soci-
als que intervenen: ensenyament, mitjans de comu-
nicació, llenguatge, ... derivats de la situació de des-
igualtat entre gèneres

– Elaboració d’un mapa d’implantació de centres
d’acollida i serveis de seguiment, suport i recupera-
ció per a dones víctimes de la violència.

– Garantir la coordinació de tots els serveis impli-
cats (socials, sanitaris, urbanístics...) per a la de-
tecció precoç de les situacions de violència contra
les dones.

– Formació dels cossos de seguretat sobre les ne-
cessitats d’atenció i actuació envers les denúncies
plantejades per les dones.

– Formació dels i les professionals de l’atenció sa-
nitària per a la identificació dels símptomes dels
maltractaments, l’actitud davant les víctimes, mesu-
res d’actuació a emprendre i les derivacions a les
institucions adequades.

– Disseny d’estructures urbanes que contemplin la
creació d’espais segurs i incrementin el potencial
de control social.

– Garantir l’accés a l’habitatge de baix preu a les
dones en situacions de risc, tot garantint el serveis
socials, sanitaris, legals... necessaris

10. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a la creació d’una Comissió Permanent
Interdepartamental de Seguiment i Avaluació del
Pla format per les Conselleries de Justícia, Interior,
Benestar Social, Ensenyament, Política Territorial i
Sanitat, l’ICD, òrgans competents de la Judicatura,
representants de metges d’Atenció Primària, repre-
sentants dels treballadors i treballadores socials
d’Atenció primària, representants de les Associaci-
ons de Dones que treballen en aquest àmbit, del
CCRTV, del CAC, la Federació Catalana de Munici-
pis i l’Associació Catalana de municipis.

11. Creació d’un protocol d’actuació per a centres
sanitaris, hospitals i atenció primària per a l’aten-
ció i tractament de víctimes de la violència, així com
la derivació als serveis competents.»

Palau del Parlament,27 de març de 2001

Carme Porta i Abad Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt G. P. d’ERC

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA – VERDS (REG. 21560)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre la lluita contra la violència domèstica (tram.
302-00097/06).

1
ESMENA NÚMERO 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Incorporar un nou apartat al Punt 1

Prevenció

– Avaluació de quantes dones han accedit al circuit,
quantes volien denunciar en un principi maltracta-
ments físics, amenaces i maltractaments psíquics i
quantes de cada grup ho han acabat denunciant.

2
ESMENA NÚMERO 2
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Nou redactat del Punt 2

a) El Parlament de Catalunya manifesta que cap es-
forç, per important que sigui és excessiu per a fer
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front a un dels problemes més greus i complexes de
la societat: la violència contra les dones, la violèn-
cia de gènere, exercida a la llar, al treball o al car-
rer. Una situació que ensorra vides, entristeix per-
sones, destrueix la dignitat i l’autoestima i frustra
projectes personals, exalta la brutalitat i la violèn-
cia, provoca lesions físiques i psíquiques, de vega-
des molt greus i acaba amb moltes vides.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a adquirir el ferm compromís de desen-
volupar i pressupostar de forma urgent i amb ca-
ràcter extraordinari el Protocol de Maltractaments
contra violència que ja havia estat aprovat.

c) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a fer una dotació pressupostària de
Cases i llocs d’Acollida i pisos pont, als territoris a
on no n’hi hagin, una plaça per cada 10.000 habi-
tants, amb recursos d’ajuda psicològica, assisten-
cial i de inserció laboral i exigència de qualitat.

d) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a crear amb caràcter d’urgència places
d’acollida, per a dones i criatures, 40 al Baix Llo-
bregat, 20 a Tarragona i 10 a l’Alt Pirineu dotades
amb els recursos i el pressupost corresponents.

e) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a la creació d’un centre integral de re-
habilitació de llarga estada, per a tot Catalunya,
que contempli la rehabilitació de les dones víctimes
de la violència, amb seqüeles greus, des del punt de
vista físic, psicològic i la seva rehabilitació ocupa-
cional i social.

f) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a la imprescindible col·laboració amb
l’administració local per crear xarxes d’atenció
bàsica i immediata a les dones maltractades o en
situació de risc i potenciar l’elaboració de proto-
cols de coordinació municipals i comarcals tot im-
pulsant convenis amb les administracions locals.

g) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a crear i dotar pressupostàriament
Punts d’Informació a les dones (per cada 25.000
habitants), units a les Àrees Socials dels Ajunta-
ments, dotats de psicòloga, treballadora social i
assessoria jurídica, d’un punt d’atenció de 24 ho-
res.

h) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a elaborar estadístiques pròpies de
Catalunya, a nivell comarcal i local, sobre la
prevalència real de la violència que facilitin l’anà-
lisi de les causes així com la creació de mètodes fi-
ables de detecció, per tal de facilitar la prevenció i
l eradicació de la violència contra les dones.

i) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a elaborar i presentar, en el termini de
sis mesos, un Pla Integral de prevenció, atenció i
eradicació de la Violència de Gènere: maltracta-
ments físics i psíquics i agressions sexuals, que tin-
gui en compte, com a mínim, els següents àmbits
d’intervenció:

– Realització d’un estudi que analitzi les causes de
la violència tenint en compte tos els aspectes soci-
als que intervenen: ensenyament, mitjans de comu-
nicació, llenguatge, treball, sanitat..., derivats de la
situació dedesigualtat entre gèneres.

– Elaboració d’un mapa d’implantació de centres
d’acollida i serveis de seguiment, suport i recupera-
ció per a dones víctimes de la violència.

– Garantir la coordinació de tots els serveis
implicats(socials, sanitaris, urbanístics…) per a la
detecció precoç de les situacions de violència con-
tra les dones.

– Formació dels cossos de seguretat sobre les ne-
cessitats d’atenció i actuació envers les denúncies
plantejades per les dones.

– Formació dels i les professionals de l’atenció sa-
nitària per a la identificació dels símptomes dels
maltractaments, l’actitud davant les víctimes, mesu-
res d’actuació a emprendre i les derivacions a les
institucions adequades.

– Disseny d’estructures urbanes que contemplin la
creació d’espais segurs i incrementin el potencial
de control social.

– Garantir l’accés a l’habitatge de baix preu a les
dones en situacions de risc, tot garantint el serveis
socials, sanitaris i legals necessaris.

j) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a la creació d’una Comissió Permanent
Interdepartamental de Seguiment i Avaluació del
Pla format per les Conselleries de Justícia, Interior,
Benestar Social, Ensenyament, Política Territorial i
Sanitat, l’ICD, òrgans competents de la Judicatura,
representants de metges d’Atenció Primària, repre-
sentants dels treballadors i treballadores socials
d’Atenció primària, Associacions de Dones, del
CCRTV, del CAC, la Federació Catalana de Munici-
pis i l’Associació Catalana de municipis.

k) Creació d’un protocol d’actuació per a centres
sanitaris, hospitals i atenció primària per a l’aten-
ció i tractament de víctimes de la violència, així com
la derivació als serveis competents.

3
ESMENA NÚMERO 3
De supressió
G. P. d'Iniciativa per Catalunya - Verds

De l’apartat 2 del Punt 4.

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Dolors Comas d’Argemir  Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la promoció i
el desenvolupament del sector audio-
visual a Catalunya
Tram. 302-00098/06

Esmenes presentades
Reg. 21540 i 21577 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 27.03.2001 i Presidència del Parla-
ment, 28.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA – VERDS (REG. 21540)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre la promoció i el desenvolupament del sector
de l’audiovisual a Catalunya (tram. 302-00098/06).

1
ESMENA NÚMERO 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya – Verds

D’un nou punt al final del text actual

2. Donar compliment a la Resolució 3/VI del Parla-
ment de Catalunya, de 15 de desembre, sobre els
mitjans audiovisuals de Catalunya, pel que referèn-
cia a l’apartat «X. La indústria audiovisual», en els
seus punts 2, 3 i 4.

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21577)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la promoció i el desenvolupament del Sector
Audiovisual a Catalunya (Tram. 302-00098/06)

Presentació d’esmenes

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

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació al punt a)
G. P. de Convergència i Unió

«a) Procedeixi a convocar, formalment i amb la pe-
riodicitat necessària, les empreses del sector per
tal que totes aquelles que ho desitgin puguin pre-

sentar les propostes que considerin més adients
d’acord amb les necessitats de programació plan-
tejades.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició al punt b)
G. P. de Convergència i Unió

«b) ... d’una televisió pública i des de l’optimització
dels seus recursos al substancial creixement del
conjunt de la indústria audiovisual a Catalunya, el
foment del pluralisme, l’estímul de la creativitat
entre els professionals del sector, i l’augment de la
qualitat que se’n deriva de la competència.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la situació
sociolaboral de les dones i les políti-
ques d’igualtat a Catalunya
Tram. 302-00099/06

Esmenes presentades
Reg. 21566 i 21578 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 28.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 21566)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenten les esmenes següents a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
la situació sociolaboral de les dones i les polítiques
d’igualtat a Catalunya (NT 302-00099/06).

DEL PUNT 1

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

«1. Fomentar i impulsar una nova cultura en el món
de l’empresa, que permeti que moltes ocupacions i
activitats que fins ara eren realitzades per homes,
passin també a ser considerades ocupacions i acti-
vitats professionals per a les quals les dones també
estan preparades i capacitades professionalment.
És per això que s’hauria de fomentar la participa-
ció en els cursos de formació professional ocupaci-
onal de contingut tècnic i industrial referits a
l’ocupació, on les dones es troben subrepresen-
tades.»
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DEL PUNT 2

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

«2. Continuar desenvolupant els Plans Anuals de
Foment per a la creació d’Ocupació, en els quals
les dones aturades d’entre 16 i 45 anys, així com les
contractacions de dones en activitats on no estan
representades, constitueixen una de les principals
prioritats que han permès reduir la nostra taxa
d’atur a Catalunya i a la resta de l’Estat des que es
realitzen.».

DEL PUNT 4

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

«4. Realitzar campanyes de sensibilització empresa-
rial adreçades a una major acceptació i coneixe-
ment de les capacitats i les qualificacions professi-
onals de les dones, que permetin una major promo-
ció professional de les dones, especialment en aque-
lles ocupacions o activitats on la seva taxa d’ocu-
pació és molt més baixa que la dels homes.»

DEL PUNT 5

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

«5. Reforçar l’activitat inspectora, incrementant els
recursos humans i materials dels inspectors que
permetin dur a terme la seva tasca d’anàlisi i inves-
tigació de les possibles infraccions que es cometin
per discriminació per raó de sexe.»

DEL PUNT 6

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Popular

«6. Amb el respecte i el compliment que de la nor-
mativa laboral vigent s’estableix del principi d’au-
tonomia de les parts en l’àmbit de la negociació
col·lectiva, es pot recomanar:

a) Revisar els sistemes de classificació i valoració
dels llocs de treball, que permeti garantir la igual-
tat d’accés al mercat laboral dels homes i les do-
nes, així com el seu exercici, especialment pel que
fa a l’enquadrament professional i al règim
retributiu salarial.

b) Estudiar algun tipus de clàusula sectorial que
vetlli per la igualtat en les contractacions i la pro-
moció professional.

c) Establir els mecanismes que permetin vigilar i
controlar, així com prevenir, les situacions de possi-
ble discriminació per raó de gènere, ja sigui amb
comissions de seguiment per a la igualtat o altre ti-
pus de seguiment i d’assessorament.»

DEL PUNT 7

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. Popular

De supressió del punt 7.

DEL PUNT 10

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. Popular

«10. Continuar i fomentar les mesures de concilia-
ció de la vida laboral i familiar que permeti comp-
tabilitzar els horaris familiars amb els de l’exercici
de l’activitat professional, estudiant possibles for-
mes de repartiment del temps de treball.»

DEL PUNT 11

8
ESMENA NÚM. 8
De modificació
G. P. Popular

«11. Continuar fomentant la inserció de les dones
immigrades, tant pel que fa referència a les ocupa-
cions del contingent, com per a la resta d’activitats
professionals, fent especial referència a aquelles
dones que provenen del reagrupament familiar.»

Palau del Parlament, 28 de març de 2001

Daniel Sirera i Bellés

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21578)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la situació sociolaboral de les dones i les po-
lítiques d’igualtat a Catalunya (Tram. 302-00099/
06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
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1
ESMENA NÚM. 1
De modificació als punt 1 i 2
G. P. de Convergència i Unió

«Fomentar la incorporació de dones en activitats i
ocupacions tradicionalment masculinitzades fins a
aconseguir la equiparació de la taxa d’ocupació
catalana a la de la Unió Europea.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació al punt 3
G. P. de Convergència i Unió

«Promoure programes per a la formació i inserció
laboral de les dones que tenen especials dificultats
per tal de conseguir la igualtat efectiva entre totes
les persones.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació al punt 4
G. P. de Convergència i Unió

«Informar als Traballadors i treballadores, així com
empresaris i empresàries, sobre la legislació vigent
amb matèria d’igualtat i de les mesures que afavo-
reixen la ocupació i la promoció laboral de la dona.
En aquest mateix sentit divulgar i garantir la igual-
tat de drets i de deures.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació al punt 6
G. P. de Convergència i Unió

«Promoure que el Consell de Treball, d’acord amb
la informació que rebi de l’Observatori del Mercat
de Treball, analitzi la situació de la dona en relació
al mercat laboral i plantegi propostes d’actuació en
el marc de les competències del Departament de
Treball.»

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació al punt 7
G. P. de Convergència i Unió

«Impulsar el debat en el marc del Consell de Treball
per tal que, si es considera oportú, es recomani els
agents socials què en la negociació col·lectiva i en
els acords sectorials i d’empresa es prevegi la crea-
ció d’assessors i de comissions per a la igualtat,
així com es recomani l’ampliació en la contractació
de dones, especialment de les joves.»

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació al punt 9
G. P. de Convergència i Unió

«Promoure entre les administracions catalanes
acords orientats a impulsar la col·laboració dels
homes en totes les tasques familiars i que resultin
exemplificadors per a les empreses privades.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els ensenya-
ments de règim especial
Tram. 302-00100/06

Esmenes presentades
Reg. 21557, 21572, 21559, 21573, 21570, 21576 /
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
28.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 21557)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre ensenyaments de règim especial (tram. 302-
00100/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
Esmena d’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 1

«(...) aportacions, tot revisant la política pública
d’ensenyaments musicals, tenint en compte la reali-
tat plural de Catalunya, tant pel que fa a territoris
com a la diversitat de gèneres i estils, i impulsar-la
fermament des del Nivell Elemental fins al Grau
Superior.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 4

«(...) de Catalunya, que aquest serà un centre regit
plenament des de criteris públics, tant pel que fa la
gestió, l’organització, la representació de la comu-
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nitat educativa, la selecció de personal i les taxes
de matriculació i escolarització.»

3
ESMENA NÚM. 3
Esmena d’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 12

«(...) corresponent, amb el seu reconeixement com
estudis amb certificació oficial.»

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d'Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Nou Punt 13

«13. Garantir l’existència d’un nombre suficient de
places públiques per a totes les especialitats de
l’ensenyament superior d’acord amb la riquesa, el
vigor i la realitat plural de la música a Catalunya.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Josep Bargalló Valls

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 21572)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre ensenyaments de règim especial (Tram. 302-
00100/06)

Presentació d’esmenes

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

3BIS
ESMENA NÚM. 3BIS

Esmena d’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

NOU PUNT 11

«11. Introduir un sistema de beques en els ensenya-
ments artístics que permeti una major igualtat
d’oportunitats i eviti la pèrdua de talents artístics.»

Palau del Parlament,27 de març de 2001

Josep Bargalló Valls

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA – VERDS (REG. 21559)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre els ensenyaments en règim especial (tram.
302-00100/06).

1
ESMENA NÚMERO 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt després del 3 actual

4. Revisar la política pública d’ensenyaments musi-
cals, tenint en compte la realitat plural de Catalu-
nya, tant pel que fa a territoris com a la diversitat
de gèneres i estils, i impulsar-la fermament des del
Nivell Elemental fina al Grau Superior.

2
ESMENA NÚMERO 2
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Nou redactat de l’actual punt número 4

4. Convertir l’Escola Superior de Música de Cata-
lunya –amb un nom que no contradigui l’existència
d’altres centres a Catalunya–en un centre regit ple-
nament des de criteris públics, tant pel que fa a la
gestió, l’organització, la representació de la comu-
nitat educativa, la selecció de personal i les taxes
de matriculació i escolarització.

3
ESMENA NÚMERO 3
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt després del 4 actual

5. Mantenir i millorar el Grau Superior als centres
que actualment l’imparteixen.

4
ESMENA NÚMERO 4
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt després del 5 actual

6. Garantir l’existència d’un nombre suficient de
places públiques per a totes les especialitats de
l’ensenyament superior d’acord amb la riquesa, el
vigor i la realitat plural de la música a Catalunya.
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5
ESMENA NÚMERO 5
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt després del 8 actual

9. Donar solució a la problemàtica dels professors
de Grau Superior del Pla de 1966, a través d’una
negociació decidida entre la Generalitat i els Ajun-
taments afectats.

6
ESMENA NÚMERO 6
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt després del 9 actual

10. Preveure el reconeixement del Nivell Elemental
i el Grau Mitjà com estudis amb certificació oficial.

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA – VERDS (REG. 21573)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre els ensenyaments en règim especial (tram.
302-00100/06).

1
ESMENA ÚNICA

D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya – Verds

D’un nou punt entre els actuals 10 i 12.

11. Introduir un sistema de beques en els ensenya-
ments artístics que permeti una major igualtat
d’oportunitats i eviti la pèrdua de talents artístics.

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 21570)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Belllés, portaveu adjunt del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb
allò que preveu l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenta les esmenes següents a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre ensenyaments de règim especial (NT 302-
00100/06).

1
ESMENA NÚM.
de modificació
G. P. Popular

del punt 1

«1. De conformitat amb els acords signats l’any
1999 amb el Departament d’Ensenyament i les enti-
tats municipalistes, continuar desenvolupant el
model d’ensenyament musicals propi de Catalu-
nya.»

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

Del punt 2

«2. Realitzar, de conformitat amb el Departament
d’Ensenyament i les entitats municipalistes, en el sí
de la Comissió Mixta, la programació de les escoles
i els conservatoris de música de grau mitjà en els
diferents àmbits territorials i acordar el seu finan-
çament.»

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

del punt 3

4
ESMENA NÚM. 4
de supressió
G. P. Popular

del punt 6

5
ESMENA NÚM. 5
de supressió
G. P. Popular

del punt 12

Palau del Parlament, 28 de març de 2001.

Daniel Sirera i Bellés

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21576)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre ensenyaments de règim especials (Tram. 302-
00100/06)

Presentació d’esmenes

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

3.15

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 167 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 d’abril de 2001

111

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

«1. Donar continuïtat a l’aplicació del model esta-
blert en els acords signats amb les entitats
municipalistes, per tal, si escau, de completar-lo.»

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

«2. Estudiar i determinar, en el si de la comissió
mixta Departament d’Ensenyament- Entitats
municipalistes, les necessitats de formació que han
d’ésser ateses en les escoles i conservatoris de mú-
sica, en els diferents nivells i àmbits territorials, i el
seu finançament.»

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió del punt 3
G. P. de Convergència i Unió

 De supressió del punt 3

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

«4. Refermar el caràcter públic del servei en l’Es-
cola Superior de Música de Catalunya, que és ga-
rantit pels seus estatuts, amb presència pública en
els seus òrgans de govern, i sotmès a l’auditoria de
la Generalitat de Catalunya.»

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió del punt 6
G. P. de Convergència i Unió

De supressió del punt 6

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació al punt 8
G. P. de Convergència i Unió

«8. Donar publicitat al calendari...»

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació al punt 9
G. P. de Convergència i Unió

«9. Impulsar una formació...»

8
ESMENA NÚM. 8
De supressió del punt 11
G. P. de Convergència i Unió

De supressió del punt 11

9
ESMENA NÚM. 9
De supressió del punt 12
G. P. de Convergència i Unió

De supressió del punt 12

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desenvolu-
pament de les zones rurals de munta-
nya
Tram. 302-00101/06

Esmenes presentades
Reg. 21561, 21569 i 21574 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 28.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA – VERDS (REG. 21561)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre el desenvolupament de les zones rurals a Ca-
talunya (tram. 302-00101/06).

1
ESMENA NÚMERO 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya – Verds

Al principi del Punt 3.3

3.3 Impuls a les inversions per a la construcció,
manteniment i funcionament d’infraestructures …

2
ESMENA NÚMERO 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya – Verds

Al final del Punt 3.3

… de desenvolupament endogen i sostenible.

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Bet Font i Montanyà  Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 21569)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les esmenes següents a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desenvolupament de les zones rurals de munta-
nya (NT 302-00101/06).

DEL PUNT 1

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a que, en el termini de quatre mesos, presenti
al Parlament de Catalunya un projecte de llei de
constitució de l’Institut de Desenvolupament de les
Comarques del Pirineu, com a organisme autònom
de caràcter administratiu, amb l’objectiu de poten-
ciar l’actuació de la Generalitat a les comarques
del Pirineu, de proposar i impulsar plans de promo-
ció i desenvolupament de caràcter sectorial, de co-
ordinar i fer el seguiment de les polítiques dels dife-
rents departaments de la Generalitat en aquesta
zona i per a fomentar la projecció de les comarques
pirinenques per tal de garantir el seu desenvolupa-
ment integral des del respecte a les seves realitats
diferenciades i a la legislació sobre ordenació ter-
ritorial.»

DEL PUNT 2

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a redactar, en el termini màxim d’un any, el
Pla Territorial Parcial de Ponent amb tres àmbits di-
ferenciats (Vall d’Aran, Alt Pirineu i Plana de Po-
nent) i a garantir, en aquest procés, la participació
activa de les institucions locals, les organitzacions
socials i els experts del mateix territori.»

DEL PUNT 3

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

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a garantir el compliment de cadascun del pro-

grames i actuacions previstes en els plans comar-
cals de muntanya que actualment estan en vigor
dins l’exercici previst en els mateixos plans.»

Palau del Parlament, 28 de març de 2001

Daniel Sirera i Bellés

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21574)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, portaveu del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent esmena a la Moció subse-
güent a la interpel·lació sobre el desenvolupament
de les zones de muntanya (tram. 302-00101/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació al text de la Moció
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a que, en el termini de quatre mesos, presenti al
Parlament un Projecte de Llei de creació de l’Insti-
tut de Desenvolupament del Pirineu com a organis-
me autònom.

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sa-
nitària a Catalunya, especialment pel
que fa a la salut pública
Tram. 302-00102/06

Esmenes presentades
Reg. 21580 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 28.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21580)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la política sanitària, especialment pel que fa a
la salut pública (Tram. 302-00102/06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
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1
ESMENA NÚM. 1
De modificació al punt 1
G. P. de Convergència i Unió

«Presentar, en el termini màxim de quatre mesos... ».

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació al punt 1 b)
G. P. de Convergència i Unió

«La planificació i coordinació de les actuacions de
control sanitari a tots els esglaons de la cadena ali-
mentària, des de la producció primària fins a la ven-
da al consumidor final, coordinant les diferents ad-
ministracions responsables del control sanitari ....»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació al punt 1 d)
G. P. de Convergència i Unió

«... de formació continuada dels professionals de la
manipulació dels aliments.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació al punt 1 e)
G. P. de Convergència i Unió

«L’actuació d’aquesta agència com a element de re-
ferència en l’avaluació de l’exposició de la pobla-
ció de Catalunya als riscos alimentaris i en la ges-
tió i comunicació d’aquests, especialment en les si-
tuacions de crisi.»

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació al punt 2
G. P. de Convergència i Unió

«Modernitzar els mètodes i les tècniques d’inspec-
ció tot tenint en compte l’impacte de la generalitza-
ció de la implantació de l’autocontrol per les indús-
tries i establiments alimentaris, amb la finalitat de
garantir la seguretat alimentària.»

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política
educativa, especialment la normativa
de matriculació en els centres sostin-
guts amb fons públics
Tram. 302-00103/06

Esmenes presentades
Reg. 21516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 21516)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento la següent esmena al
text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política educativa, espe-
cialment la normativa de matriculació en els centres
sostinguts amb fons públics (Tram: 302-000103/
06).

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

Esmena única

D’addició d’un nou punt 2:

“2. Possibilitar, per mitjà d’un conveni, la delega-
ció de competències que té atorgades el Departa-
ment d’Ensenyament als ajuntaments pel que fa a
l’admissió d’alumnes per a tot l’ensenyament no
universitari, sempre que l’Administració local ho
sol·liciti”

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la planificació dels serveis i els
equipaments per a la vellesa
Tram. 300-00426/06

Presentació: Sra. Pilar Malla i Escofet,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 21113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pilar Malla i Escofet, diputada del Grup Socialistes
- Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu
als articles 128 i següents del Reglament de la Cam-
bra, formula la interpel·lació que segueix al Consell
Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu en relació a la planificació dels ser-
veis i equipaments per a la vellesa.

Palau del Parlament, 13 de març de 2001

Pilar Malla i Escofet

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la implantació d’activitats industri-
als de generació d’energia eòlica
Tram. 300-00428/06

Presentació: Sra. Montserrat Tura i
Camafreita, del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 21279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Tura i Camafreita, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que es preveu als articles 128 i següents
del Reglament de la Cambra, formula la següent
interpel·lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu pel que fa a la implantació d’activitats
industrials de generació d’energia eòlica?

Palau del Parlament, 19 de març de 2001

Montserrat Tura i Camafreita

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el desenvolupament curricular en
l’ensenyament primari i secundari
Tram. 300-00429/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 21281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 128 i següents del
Reglament de la Cambra, formula la següent
interpel·lació al Consell Executiu.

– Quin és el capteniment del Govern sobre el desen-
volupament curricular a l’ensenyament primari i
secundari?

Palau del Parlament, 19 de març de 2001

Montserrat Duch i Plana

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política del patrimoni immoble
Tram. 300-00430/06

Presentació: Sr. Joan Surroca i Sens, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 21288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens, Diputat del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 128 i següents del Reglament
de la Cambra, formulen la interpel·lació que segueix
al Consell Executiu.

– Quin és el capteniment del Consell Executiu sobre
la política del patrimoni immoble?

Palau del Parlament, 19 de març de 2001

Joan Surroca i Sens
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4. INFORMACIÓ

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

Declaració institucional sobre la com-
memoració del Dia Mundial de la Salut
Tram. 401-00022/06

El propvinent dia 7 d’abril, es commemorarà el Dia
Mundial de la Salut, dedicat a la salut mental i pro-
mogut per l’Organització Mundial de la Salut.

El Parlament de Catalunya vol expressar el seu su-
port a l’Organització Mundial de la Salut amb rela-
ció a la tasca que duu a terme a fi d’eradicar els mi-
tes que dificulten l’assistència que cal donar als
malalts mentals i d’integrar-los com a ciutadans de
ple dret.

Palau del Parlament, 28 de març de 2001

Declaració institucional sobre la con-
demna dels atemptats terroristes que
han causat la mort del senyor Santos
Santamaría i del senyor Froilán Elespe
Tram. 401-00023/06

El Parlament de Catalunya expressa unànimement
el rebuig i la condemna més enèrgics dels brutals
assassinats del senyor Santos Santamaría, agent del
Cos de Mossos d’Esquadra - Policia de la Generali-
tat, i del senyor Froilán Elespe, primer tinent d’al-
calde de l’Ajuntament de Lasarte. El Parlament vol
manifestar, també, la solidaritat amb els familiars de
Santos Santamaría i de Froilán Elespe, i també amb
tots els membres del Cos de Mossos d’Esquadra i
amb tota la família socialista, a qui donem el nostre
més sentit condol i amb qui ens unim per expressar
la repulsa més enèrgica per la sempre injustificada
provocació terrorista.

L’assassinat del primer agent del Cos de Mossos
d’Esquadra en acte de servei, Santos Santamaría, i
del primer tinent d’alcalde de Lasarte, víctimes in-
nocents de l’execrable violència terrorista, ens por-
ta a refermar el nostre compromís unànime contra el
terrorisme i amb la democràcia, la pau i la llibertat.
En aquest sentit, cal recordar la Moció 55/VI, apro-
vada unànimement pel Parlament de Catalunya, que
significà l’acord entre totes les seves forces políti-
ques sobre la violència terrorista i les mesures per a
eradicar-la.

En aquests moments que, una vegada més, l’acció
terrorista intenta interferir inútilment en la voluntat
democràtica del nostre poble, totes les forces políti-
ques presents al Parlament de Catalunya ratifiquem

la nostra unitat d’acció contra el terrorisme i la vio-
lència dins el pluralisme i la convivència democrà-
tics, i condemnem enèrgicament l’acció dels qui
assassinen sense motiu ni raó i seguen
indiscriminadament la vida de qui ha fet de la seva
un servei a la col·lectivitat.

Palau del Parlament, 28 de març de 2001

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
49/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre el desenvolupament de la política
mediambiental
Tram. 340-00163/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 21234 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. iniciativa: 340-00163/06

Títol: Control del compliment de la Moció 49/VI
del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolupa-
ment de la política mediambiental

Felip Puig i Godes, conseller de Medi Ambient,
d’acord amb el que disposen l’article 131 i concor-
dants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Moció indica-
da més amunt.

Mitjançant la Moció 49/VI, el Parlament de Catalu-
nya insta el Govern a:

a) Presentar-li, dins el primer trimestre del 2001,
un Projecte de llei de protecció contra la contami-
nació acústica que doni resposta a les reivindicaci-
ons reiteradament expressades pels ciutadans i les
ciutadanes i reflecteixi la directiva promulgada en
aquest sentit per la Unió Europea.

Actualment, el Departament de Medi Ambient està
enllestit l’avantprojecte de llei contra la contamina-
ció acústica i preveu que podrà ser aprovat pel Go-
vern durant el primer semestre d’enguany.

Tot i que la Moció instava el Govern a presentar pro-
jecte de llei durant el primer trimestre de l’any, la
dificultat tècnica que comporta coordinar els dife-
rents i diversos sectors implicats per tal d’assolir el
màxim consens possible vers l’avantprojecte, han
provocat el retard del compliment de la moció.

b) Establir, dins els esmentats projectes de llei, les
competències necessàries de les corporacions lo-
cals.

Ambdós projectes de llei, és a dir, el projecte de llei
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior

4.40.
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per a la protecció del medi nocturn i el de la conta-
minació acústica, han cercat el consens previ dels
sectors implicats, per tant, és de lògica suposar la
conseqüent corresponsabilitat dels ens locals.

c) Elaborar, dins el primer semestre de 2001, els
reglaments corresponents que desenvolupin els tex-
tos legals esmentats anteriorment.

El passat 28 de febrer es va nomenar la Ponència
que ha d’elaborar l’informe a la vista del projecte i
de les esmenes presentades al projecte de llei d’or-
denació de la il·luminació exterior del medi nocturn.
Per tant, encara no està clar quin serà el termini per
a desenvolupar el corresponent reglament. No obs-
tant això, a la vista de les esmenes presentades tot
sembla indicar que el reglament estarà elaborat en
un període comprès entre els 9 mesos i l’any poste-
rior a l’aprovació de la llei pel Parlament de Catalu-
nya.

D’acord amb aquest calendari aproximat, el Depar-
tament de Medi Ambient està treballant per dispo-
sar dels esborranys dels reglaments durant el primer
semestre del 2001.

d) Dur a terme una campanya de sensibilització so-
cial per a promoure la implicació de tots els ciuta-
dans i ciutadanes i les institucions de Catalunya en
la preservació de l’ambient acústic i lumínic.

El Departament de Medi Ambient iniciarà, propera-
ment, un estudi per avaluar les campanyes de sensi-
bilització social per a la promoció i la implicació de
tots els ciutadans i les institucions de Catalunya en
el compliment de les futures noves normes.

Barcelona, 12 de març de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Resolu-
ció 302/VI del Parlament de Catalunya,
de suport a la comunitat maputxe i al-
tres comunitats indígenes que patei-
xen l’explotació del territori i l’agressió
a la identitat pròpia
Tram. 340-00251/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21099 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.03.2001

Molt Honorable Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt honorable president i amic,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, us trameto ad-
junta la informació relativa al compliment de la Re-
solució 302/VI del Parlament de Catalunya, de su-
port a la comunitat maputxe i altres comunitats indí-

genes que pateixen l’explotació del territori i
l’agressió a la identitat pròpia.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 de març de 2001

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació i Relacions

Institucionals

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 302/VI del Parla-
ment de Catalunya, de suport a la comunitat maput-
xe i altres comunitats indígenes que pateixen l’ex-
plotació del territori i l’agressió a la identitat prò-
pia, em plau comunicar-vos el següent:

El Projecte de llei de cooperació al desenvolupa-
ment, actualment en tràmit parlamentari, fixa els
valors, finalitats i les prioritats que han d’orientar
l’activitat de cooperació al desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya.

Pel que fa als valors, cal destacar el reconeixement
del dret dels pobles a la defensa i promoció de la
seva cultura, llengua i identitat pròpies.

Respecte a les finalitats a les que s’ha d’orientar
l’activitat de cooperació al desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya i dels ens locals, cal desta-
car la defensa i la promoció de les identitats cultu-
rals dels pobles, inclòs el patrimoni lingüístic uni-
versal i el respecte a la pluralitat cultural, així com
el foment del diàleg intercultural.

Finalment, i en relació a les prioritats sectorials per
a l’activitat de la Generalitat de Catalunya, destaca
també la defensa i promoció de les identitats i el
pluralisme cultural entesos com a part del patrimoni
universal.

Per tot això, i d’acord amb les bases de la convoca-
tòria ordinària per a concedir subvencions a les
ONG que presentin projectes de cooperació al des-
envolupament, es valoren tots aquells projectes que
contemplen el desenvolupament d’aquests drets
entre els seus objectius.

Barcelona, 15 de març de 2001

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació i Relacions

Institucionals
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Control del compliment de la Resolu-
ció 269/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les ajudes de la fundació ale-
manya Record, Responsabilitat i Futur
a les víctimes del nazisme
Tram. 340-00253/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21193 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.03.2001

Molt Honorable Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt honorable president i amic,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, us trameto ad-
junta la informació relativa al compliment de la Re-
solució 269/VI del Parlament de Catalunya, sobre
les ajudes de la fundació Record, Responsabilitat i
Futur a les víctimes del nazisme.

Ben cordialment,

Barcelona, 19 de març de 2001

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació i Relacions

Institucionals

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 269/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre les ajudes a la fundació
Record, Responsabilitat i Futur a les víctimes del
nazisme, em plau comunicar-vos el següent:

Als efectes de donar compliment al que disposa la
Resolució 269/VI del Parlament de Catalunya, el
Govern de la Generalitat, mitjançant escrit de la
Consellera de Governació i Relacions Institucio-
nals, s’ha dirigit al Govern de l’Estat, concretament
al Ministre d’Afers Exteriors, per instar-lo a adop-
tar les mesures adequades davant les autoritats ale-
manyes perquè les víctimes del nazisme catalanes i
espanyoles supervivents, o altrament els seus he-
reus, puguin beneficiar-se de les ajudes de la funda-
ció Record, Responsabilitat i Futur (s’adjunta l’es-
crit en annex).

La Llei de creació de la Fundació esmentada esta-
bleix una classificació de les persones beneficiàries,
segons la qual els antics deportats de l’Estat espa-
nyol queden dintre de l’àmbit «Resta del Món». La
canalització de les peticions a la Fundació per part
de les persones beneficiàries que formen part d’a-
quest grup ha de fer-se a través de l’Oficina Inter-
nacional de Migracions (OIM). Des del departament
de Benestar Social s’han iniciat els contactes amb la

seu de l’oficina a Madrid de l’OIM per configurar la
llista dels possibles beneficiaris.

Barcelona, 19 de març de 2001

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació i Relacions

Institucionals

N. de la R: La documentació tramesa per la conse-
llera pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 306/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la creació d’un cos específic
d’educadores i educadors socials
dins l’estructura de la funció pública
de la Generalitat
Tram. 340-00254/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21251 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.03.2001

Molt Honorable Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt honorable president i amic,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, us trameto ad-
junta la informació relativa al compliment de la Re-
solució 306/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
creació d’un cos específic d’educadores i educa-
dors socials dins l’estructura de la funció pública de
la Generalitat.

Ben cordialment,

Barcelona, 23 de març de 2001

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació i Relacions

Institucionals

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 306/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la creació d’un cos espe-
cífic d’educadores i educadors socials dins l’estruc-
tura de la funció pública de la Generalitat, em plau
comunicar-vos el següent:

En aquests moments, el Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals està treballant en
l’elaboració d’un projecte de llei que reguli la crea-
ció de l’especialitat d’educadors socials en el cos de
diplomats de la Generalitat de Catalunya. Elaborat
un primer esborrany de l’esmentat projecte, la Di-
recció General de la Funció Pública n’ha donat
trasllat als departaments afectats per tal que, en el
seu cas, facin les consideracions oportunes.
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El text sobre el que s’està treballant està estructurat
en tres parts fonamentals:

1. Creació de l’especialitat d’educadors socials dins
el cos de diplomats, grup de serveis penitenciaris.

2. Possible integració directa en el cos del personal
funcionari de l’Administració de la Generalitat que
presta serveis d’educador social en centres peniten-
ciaris de Catalunya en el moment d’entrada en vi-
gor de la norma, quan posseeixi la titulació necessà-
ria per ingressar en l’esmentat grup i acrediti una
antiguitat mínima de tres anys prestant serveis
d’educador o bé que, sense tenir l’esmentada titula-
ció, acrediti una antiguitat mínima de tres anys i en
el termini de 3 anys, des de l’aprovació d’aquesta
norma, obtingui la titulació necessària per ingressar
en el grup B.

3. S’estableix la possibilitat, per al personal funcio-
nari de l’Administració, d’accedir al cos mitjançant
la promoció interna durant els tres anys següents a
l’aprovació d’aquesta norma si, en el moment de
l’entrada en vigor de la mateixa, estan prestant ser-
veis d’educador en centres penitenciaris de Catalu-
nya, acrediten la possessió de la titulació per a ac-
cedir al grup B i una experiència mínima de tres
anys prestant els esmentats serveis, o bé que sense
posseir la titulació en el moment de l’entrada en vi-
gor d’aquesta norma estan prestant serveis d’educa-
dor en centres penitenciaris de Catalunya, acreditin
una antiguitat mínima prèvia de tres anys desenvo-
lupant les esmentades funcions i obtinguin la titula-
ció necessària per ingressar en el grup B en el termi-
ni de 3 anys des de l’entrada en vigor de la norma.

Un cop definit suficientment el projecte, s’hauran
de dur a terme els tràmits corresponents amb els re-
presentants dels treballadors, d’acord amb la Llei 9/
1987, d’òrgans de representació, determinació de
les condicions de treball i participació del personal
al servei de les Administracions Públiques.

Finalment, el projecte haurà de ser aprovat per part
del Govern, aprovació a partir de la qual haurà de
seguir la corresponent tramitació parlamentària.

Barcelona, 23 de març de 2001

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació i Relacions

Institucionals

Control del compliment de la Resolu-
ció 127/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la presentació d’un pla de segu-
retat dels edificis judicials de Catalu-
nya
Tram. 340-00255/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21301 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 127/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la presentació d’un pla de
seguretat dels edificis judicials de Catalunya (BOPC
núm. 68, de 8 de juny de 2000), i d’acord amb el que
disposen els articles 135 i 131 del Reglament de la
Cambra, us trameto adjunt el Pla de Seguretat dels
Edificis Judicials de Catalunya.

Barcelona, 22 de març de 2001

Josep D. Guàrdia i Canela

PLA DE SEGURETAT DELS EDIFICIS JUDICIALS DE

CATALUNYA

1. OBJECTIUS QUE PREVEU ASSOLIR EL PLA DE SEGURETAT

DELS EDIFICIS JUDICIALS DE CATALUNYA

El Departament de Justícia, mitjançant els acords i
estudis desenvolupats en el si de la Comissió Mixta
de Seguretat i Vigilància d’Edificis Judicials, inte-
grada per representants de la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del De-
partament d’Interior i del Departament de Justícia, i
d’acord amb les propostes dels diferents òrgans ju-
dicials afectats i els agents socials consultats, ha
dissenyat la configuració i l’aplicació d’un Pla de
seguretat basat en l’increment i la creació de les di-
ferents mesures de seguretat que cal implantar als
diferents edificis judicials de Catalunya.

Aquest Pla diferencia entre mesures de seguretat
estàtica, mesures de seguretat dinàmica i mesures
alternatives de seguretat. Aquests tres conceptes
fan referència a tres formes diferents de resoldre el
problema de la seguretat a tots els edificis judicials
de Catalunya, fent servir els mitjans específics més
adequats a cada situació. Amb freqüència, les mesu-
res de seguretat es combinen per assolir un major
grau d’eficàcia.

Així mateix, preveu la incorporació de mesures de
seguretat en cas d’emergència i incendi, i l’elabo-
ració de manuals d’autoprotecció dels edificis judi-
cials de Catalunya.

Mitjançant el Pla de seguretat, es pretén no deixar
cap òrgan jurisdiccional sense mesures de seguretat,

4.50.

4. INFORMACIÓ



Núm. 167 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 d’abril de 2001

119

desenvolupant una planificació racional dels mit-
jans que calgui utilitzar en cada cas i que consideri
les especificitats físiques i estructurals de cada edi-
fici, l’entorn, l’especial naturalesa de les diferents
jurisdiccions, el nombre de persones que hi treba-
llen i el de ciutadans que hi assisteixen.

Cal remarcar que la planificació inicial del Departa-
ment de Justícia a l’hora de desenvolupar aquestes
actuacions, que es preveia dur a terme durant el pe-
ríode 2000-2003, ha estat avançada al període
2000-2001.

Així, durant l’any 2000, ja s’ha desenvolupat de
forma progressiva el Pla de seguretat. Al llarg de
l’any 2001, la resta de mesures que constitueixen el
Pla s’aniran aplicant fins al compliment de tot allò
projectat.

És necessari destacar que el disseny i l’aplicació del
Pla de Seguretat no esdevé en cap cas un procés tan-
cat. Les mesures que donen cos a la planificació del
Departament de Justícia es conceben considerant el
caràcter dinàmic de l’Administració de justícia.

En aquest sentit, la creació de nous edificis judici-
als o la variació de les condicions dels actuals in-
corporen inevitablement modificacions en les me-
sures de seguretat originàriament previstes.

Amb l’objecte de controlar i seguir tot aquest procés
de disseny i aplicació del Pla de Seguretat, s’ha es-
tablert la futura creació d’un Comitè
d’Autoprotecció per cada gerència (Barcelona ciu-
tat i Barcelona comarques) i per cada Delegació
Territorial (Girona, Lleida i Tarragona). Cada un
d’aquests comitès haurà d’estar format per persones
que puguin prendre decisions sobre els diferents
aspectes que contempla el Pla de Seguretat per a
cada edifici judicial: el gerent o delegat territorial,
el cap de manteniment, el responsable de custòdia
dels edificis, personal de l’estructura judicial (jut-
ges o secretaris judicials), delegats de prevenció,
tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i
tècnic de l’empresa homologada encarregada d’ela-
borar els manuals d’autoprotecció.

2. MESURES DE SEGURETAT QUE ES PREVEUEN IMPLANTAR

ALS EDIFICIS JUDICIALS DE CATALUNYA

Per tal de solucionar els problemes de seguretat que
plantegen els òrgans jurisdiccionals de Catalunya,
el Pla preveu la introducció de diferents mesures de
seguretat, principalment en funció de les necessi-
tats específiques de cada edifici judicial.

Mesures de seguretat estàtica:

Pel que fa a les mesures de seguretat estàtica, el Pla
de Seguretat incorpora als edificis judicials de Ca-
talunya mitjans tècnics que milloren ostensiblement
les garanties de protecció dels ciutadans i de totes
les persones que hi treballen. Concretament, preveu
la instal·lació en gran nombre d’edificis de Catalu-
nya d’arcs i escàners per tal de controlar l’entrada
d’objectes perillosos.

En funció de les característiques de cada edifici,
s’instal·len arcs o escàners o ambdós mitjans de se-

guretat alhora. Per efectuar aquestes instal·lacions,
es valoren aspectes concrets com la distribució de
l’edifici i els accessos, el volum de personal i el
públic que hi accedeix, el tipus de jurisdiccions que
hi tenen seu i l’entorn més pròxim de les dependèn-
cies.

En aquest sentit, es va dur a terme un concurs pú-
blic per tal de dotar de mesures de seguretat estàti-
ca als òrgans judicials, que va estar adjudicat a una
empresa especialitzada. La col·locació d’aparells va
finalitzar el dia 9 de març de 2001.

Mesures de seguretat dinàmica:

Amb relació a les mesures de seguretat dinàmica, es
cobrirà amb mossos d’esquadra la vigilància dels
edificis judicials de les localitats on es produeixi el
desplegament d’aquest cos de policia. En la resta
d’edificis, es pretén que es mantingui la vigilància
amb el cos que en cada cas presti aquest servei en
l’actualitat fins al desplegament corresponent del
cos autonòmic.

Tanmateix, per als edificis on no s’ha pogut implan-
tar efectius dels cossos de seguretat, s’han contrac-
tat els serveis de diferents empreses de seguretat
privada, amb experiència en el sector.

En aquest sentit, el concurs públic corresponent a
l’any 2000 ja es va fer efectiu al llarg d’aquest any.
Quant al concurs públic previst per cobrir la segure-
tat dinàmica durant l’any 2001, l’anunci de licitació
ja es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i l’adjudicació va tenir lloc amb data
26 de gener de 2001.

Mesures alternatives de seguretat:

Les mesures alternatives de seguretat s’implanten
en determinats edificis judicials on s’ha considerat
suficient incorporar altres mitjans diferents
d’aquells previstos per la seguretat estàtica i la se-
guretat dinàmica. Es tracta d’edificis que contenen
amb freqüència un nombre molt reduït d’òrgans ju-
dicials.

En aquests casos, s’utilitzen mitjans de seguretat en
funció de les necessitats específiques de cada seu
judicial, com ara timbres, alarmes, porters automà-
tics, videoporters, protocols d’accés, reixes a fines-
tres, etc.

Està previst que la instal·lació de tots aquests mit-
jans finalitzi durant el mes d’abril de 2001.

Mesures de seguretat en cas d’emergència i incen-
di, i confecció de manuals d’autoprotecció:

Pel que fa a les mesures de seguretat en cas d’emer-
gència i incendi, i la confecció dels manuals
d’autoprotecció, el mètode i calendari de realització
de les avaluacions de riscos laborals i de l’elabora-
ció i implantació dels manuals d’autoprotecció als
edificis judicials de Catalunya s’han tractat en el si
del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’Admi-
nistració de justícia.

Durant el mes de juliol de l’any 2000, ja es va en-
carregar l’elaboració i implantació dels manuals
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d’autoprotecció del edificis de Catalunya a una em-
presa homologada per efectuar aquestes actuacions.

Així mateix, es va establir un calendari per fixar la
realització de les avaluacions de riscos per part de
l’empresa homologada, com a pas previ a l’elabora-
ció i implantació dels manuals d’autoprotecció.
Dins les avaluacions de riscos, també s’estan desen-
volupant les primeres actuacions per dur a terme les
avaluacions dels riscos psicosocials. Concretament,
el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del De-
partament de Justícia està treballant en l’elaboració
d’un test que tindrà com a objectiu determinar el
risc psicosocial dels llocs de treball a l’Administra-
ció de Justícia.

En qualsevol cas, tots els manuals d’autoprotecció
han d’incorporar la preparació, redacció i aplicació
del pla d’emergència, que comporta l’organització
dels mitjans humans i materials disponibles per a la
prevenció del risc d’incendi o de qualsevol altre
equivalent, així com per garantir l’evacuació i inter-
venció immediata.

Específicament, els manuals han d’incloure l’ava-
luació del risc, els mitjans de protecció (entre d’al-
tres, detectors de fums i alarmes), el pla d’emergèn-
cia i la implantació. Igualment, s’ha de fer efectiva
la formació específica del personal, la localització
de les senyalitzacions, l’elaboració de les instrucci-
ons per a cada col·lectiu, la localització de les ins-
truccions i la indicació de les mesures sense les
quals no seria possible implantar el pla i fer els si-
mulacres.

3. CALENDARI PREVIST PER A LA TOTAL IMPLANTACIÓ DE

LES MESURES DE SEGURETAT

El Pla de seguretat dels edificis judicials de Catalu-
nya preveu un calendari d’implantació progressiva
de totes les mesures de seguretat que hi incorpora,
que abasta el període comprès entre els anys 2000 i
2001.

A continuació es desglossa, mitjançant quadres an-
nexos i en funció de cada mesura de seguretat con-
creta, el calendari de desplegament previst.

Barcelona, 14 de març de 2001

N. de la R: Els annexos a què fa referència el conse-
ller poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 180/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les obres del CEIP Ferran Agu-
lló, de Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 340-00256/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21340 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 180/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre les obres del CEIP Ferran
Agulló, de Molins de Rei, em correspon informar la
Comissió de Política Cultural del següent:

En el moment en què es presentà la corresponent
iniciativa parlamentària, la realitat demogràfica del
municipi de Molins de Rei feia preveure la necessi-
tat de places escolars de primer curs de parvulari
(P3) i de primer curs d’educació primària al centre
d’educació infantil i primària Ferran Agulló.

No obstant això, el Departament d’Ensenyament,
d’acord amb els estudis efectuats actualment sobre
les previsions d’escolarització en aquests nivells,
no ha detectat cap dada objectiva que recomani
l’increment de places escolars en aquest centre. (Ve-
gi’s els quadres i gràfics adjunts.)

Així mateix, tampoc s’han observat deficiències
greus en les estructures de l’actual centre d’educa-
ció infantil i primària Ferran Agulló que puguin jus-
tificar la urgència de la seva substitució per un cen-
tre nou.

De les dades estudiades es desprèn que, des de
1991, aquest centre ha perdut matrícula. Ara, deu
anys després, només li queda el 56% de la matrícula
que tingué el 1991. Ha passat de 229 a 130 alumnes,
amb una evolució contrària al creixement demogrà-
fic de la població, la qual ha anat augmentant si bé
en uns coeficients que no fan insuficient l’oferta de
places escolars.

La matrícula d’aquest centre a P3, en el període
1992-2000, mai ha estat superior als 20 alumnes. En
l’actual curs 2000-2001, té una matrícula de 8
alumnes «sobre una oferta de 25 possibles» i la res-
ta de centres públics de la localitat tenen un total de
16 vacants. A més, cal considerar també que l’escola
privada del municipi presenta per aquest curs 11
vacants.

El municipi de Molins de Rei té actualment en fun-
cionament 9 línies d’Educació Infantil i Primària, 6
en centres públics i 3 en centres privats concertats.

L’oferta actual de places en aquest municipi per als
alumnes de primer curs de parvulari «P3»
(pública+privada) és de 225, de les qual n’han estat
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ocupades 181 (117 corresponen als centres públics
i 64 als centres privats concertats).

Pel que fa a la matrícula d’aquest centre a primer
d’educació primària, ara representa el 63% respecte
d’aquella que tenia el 1992, passant de 22 alumnes
als 14 actuals. En la resta de centres públics se su-
men 13 vacants i en la privada concertada 9.

L’oferta actual de places en aquest municipi per als
alumnes de primer curs d’educació primària
(pública+privada) és de 225, de les quals n’han es-
tat ocupades 192 (126 corresponen als centres pú-
blics i 66 als centres privats concertats).

Finalment, pel que fa al cens del padró municipal,
les dades indiquen que per al proper curs 2001-
2002 hi ha un increment de 15 nens i nenes, els
quals possiblement s’incrementaran amb nens i ne-
nes no censats. Malgrat tot, l’oferta de places d’a-
quests nivells educatius és suficient, tant al munici-
pi de Molins de Rei com al centre d’educació infan-
til i primària Ferran Agulló.

És per aquest motiu que el Departament d’Ensenya-
ment, davant d’aquestes dades i de l’obligació de
servir amb objectivitat els interessos generals, pro-
posar un ajornament temporal en el compliment d’a-
questa resolució fins poder comprovar, amb les da-
des reals de preinscripció per al proper curs, la ne-
cessitat de procedir a l’adjudicació immediata de
les obres de construcció del nou centre d’educació
infantil i primària Ferran Agulló, de Molins de Rei.

Barcelona, 20 de març de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 210/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política educativa pel que fa
al primer cicle d’educació infantil, de
zero a tres anys
Tram. 340-00257/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 210/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la política educativa pel
que fa al primer cicle d’educació infantil, de zero a
tres anys, em correspon informar del següent:

I. CREACIÓ DE PLACES PER A INFANTS DE ZERO A TRES

ANYS.

El Departament d’Ensenyament, en compliment
d’allò que preveu l’article 7 de la Llei Orgànica 1/
1990, de la Resolució 848/V del Parlament de Cata-
lunya, del programa del Govern de la Generalitat

«Educació 2000-2004» i de la present Resolució,
ha donat un impuls decisiu a la creació de 30.000
places de llars d’infants en 5 anys, promovent el
funcionament de nous llocs escolars de titularitat
pública del primer cicle d’educació infantil, mitjan-
çant l’Ordre, de 5 de juny de 2000 (DOGC núm.
3160, de 14 de juny de 2000), de convocatòria
d’ajuts a les entitats locals, per tal de facilitar cada
any l’obertura de les primeres 6.000 noves places
de llars d’infants en aquells municipis que ho sol·-
licitin.

D’acord amb aquesta convocatòria, a 13 de maig de
2000 s’han resolt favorablement 103 sol·licituds
dels ajuntaments amb un total de 3.916 places esco-
lars creades, mentre que es troben en fase de trami-
tació 68 sol·licituds més, amb una previsió de 2.087
places més. Així mateix, a la ciutat de Barcelona es
crearan 1.000 places d’acord amb el conveni que se
signarà amb aquest Ajuntament.

Seguint en aquesta línia, el Departament d’Ensenya-
ment convocarà novament durant l’exercici 2001
subvencions per a la creació de noves places esco-
lars de primer cicle d’educació infantil en centres
de titularitat municipal.

II. TITULARITAT.

El Departament d’Ensenyament reconeix l’experi-
ència reeixida dels ajuntaments pel que fa a la ges-
tió de les llars d’infants municipals i és per aquest
motiu que formalitza convenis amb l’Administració
municipal per a la creació de centres de primer cicle
d’educació infantil de titularitat municipal. A més,
tal com s’explicarà en el següent apartat, aquest
Departament subvenciona parcialment el cost a re-
percutir en les famílies per l’escolarització d’a-
quests infants en centres de titularitat municipal.

III. FINANÇAMENT DE LES PLACES D’EDUCACIÓ INFANTIL.

Respecte la creació de places de llars d’infants, el
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a finançar el que ja és objecte de finança-
ment, atès que la base 4.1 de l’annex de l’esmenta-
da Ordre de 5 de juny de 2000 preveu que l’import
de la subvenció és de fins al 50% de l’import de
l’obra efectuada.

Respecte del cost de funcionament de les places,
s’adjunta un quadre resum de l’evolució pressupos-
tària del finançament a unitats de llars d’infants en
centres concertats, a les llars d’infants privades i a
les llars de titularitat de les Corporacions locals,
durant els exercicis 1999, 2000, 2001. Amb aquest
progressiu increment el Departament d’Ensenya-
ment té com objectiu arribar gradualment al finan-
çament, amb caràcter general, d’un terç del cost de
les esmentades despeses. En aquest sentit i en refe-
rència al conveni amb l’ajuntament de Barcelona, el
Departament d’Ensenyament es farà càrrec del 30%
d’aquestes despeses en els centres de nova creació.

Respecte el finançament que el Govern ha de facili-
tar a les persones físiques o jurídiques privades,
mitjançant l’Institut Català de Finances, per a la cre-
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ació o l’ampliació de places de llars d’infants de
primer cicle d’educació infantil, cal fer referència
al conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i
l’esmentat Institut, amb data 13 de maig de 1992,
pel qual s’estableix una línia de crèdit amb aquesta
finalitat, la qual ha estat augmentada fins a 2.500
milions de pessetes, mitjançant addenda signada
amb data 17 de desembre de 1999.

Per tal de vetllar per aquells municipis en els quals
en determinats barris o agregats es presenten difi-
cultats per crear o autoritzar llars d’infants a causa
de la seva escassa població o per manca d’espai
(zona urbana consolidada), el Departament d’Ense-
nyament ha publicat el Decret 353/2000, de 7 de
novembre, pel qual s’estableixen uns requisits mí-
nims adaptats a aquestes situacions.

IV. ATENCIÓ INTEGRAL DEL INFANTS.

El Departament d’Ensenyament ha elaborat un pro-
jecte de Decret pel qual es regulen els centres que
acullen regularment nens i nenes fins a 6 anys, en
el qual es contemplen de manera integral tots
aquests centres, establiments i serveis, sigui quina
sigui la seva denominació, per tal de garantir l’ade-
quada qualitat de l’atenció socioeducativa d’a-
quests infants. Aquest projecte ha estat presentat en
el si del Consell Escolar de Catalunya, amb data 2
de febrer de 2001, i actualment es troba pendent del
seu dictamen.

Barcelona, 20 de març de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació tramesa per la conse-
llera pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 299/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el parc mòbil de bombers de les
comarques nord-orientals
Tram. 340-00258/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21353 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 299/VI, aprovada
pel Parlament de Catalunya el 2 de novembre de
2000 i publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya núm. 111, de 13 de novembre de 2000,
tinc l’honor d’informar el següent:

El pla especial de modernització i renovació de ve-
hicles de tot el cos de bombers de la Generalitat,
1998 – 2000, va representar per al conjunt de les

comarques gironines la incorporació de 4 autobom-
bes rurals pesants (amb la baixa d’una d’antiga) i de 2
unitats de personal i càrrega (també amb la baixa
d’una d’antiga).

Les disposicions pressupostàries de l’any 2000 han
permès la propera incorporació, per al conjunt del
cos a tot Catalunya, d’1 autoescala automàtica, 2
furgons de salvaments varis, 1 autobomba urbana
lleugera i 15 autobombes rurals pesants. Aquesta
incorporació generarà la baixa de 9 vehicles antics
i, per tant, un increment net de 10 vehicles i, en
concret, a les comarques gironines representa la in-
corporació de 5 vehicles nous i la baixa de 4 antics.

La dotació pressupostària de l’any 2001 permetrà la
integració de 30 nous vehicles, molt probablement
en el transcurs del mateix any, però encara no es pot
determinar quina incidència tindrà sobre la flota de
les comarques gironines atès que les substitucions i
desplaçaments es fan segons les necessitats en el
moment de la incorporació dels vehicles nous i són
mutables en el temps en funció de factors no previ-
sibles (accidents i avaries greus).

 Barcelona, 19 de març de 2001

Xavier Pomés i Abella

Control del compliment de la Resolu-
ció 349/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la dotació de material del parc
de bombers de Sant Llorenç Savall
(Vallès Occidental)
Tram. 340-00259/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21354 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 349/VI, aprovada
pel Parlament de Catalunya el 23 de novembre de
2000 i publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya núm. 121, de 4 de desembre de 2000,
tinc l’honor d’informar el següent:

De l’avaluació realitzada conjuntament, d’una ban-
da, dels recursos actuals del Parc de Bombers de
Sant Llorenç Savall (17 bombers) i, de l’altra, del
nombre d’intervencions que aquest parc fa al llarg
de l’any (75 en total durant l’any 2000, de les quals
19 són assistències tècniques no urgents) en resulta
la conclusió que no queda justificat un increment
en la dotació específica de vehicles destinats a
aquest parc, l’estudi del qual interessa la Resolució
amunt referenciada.

Voldria recordar que el servei d’extinció d’incendis
de la Generalitat de Catalunya es diferencia d’altres
de planta municipal precisament en que les garanti-
es d’eficàcia que interessa la part final de la Reso-

4.50.

4. INFORMACIÓ



Núm. 167 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 d’abril de 2001

123

lució complimentada s’asseguren mitjançant una
xarxa integral de recursos que s’activen i actuen
com a suport dins d’isocrones. En el cas del Parc de
Bombers de Sant Llorenç Savall, compta amb un
parc a Sant Llorenç de Munt, que és el que actua
principalment els mesos de juny a setembre en res-
posta a foc forestal, i amb els reforços permanents
dels parcs de Terrassa i de Sabadell.

 Barcelona, 19 de març de 2001

Xavier Pomés i Abella

Control del compliment de la Resolu-
ció 352/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un pla d’emergèn-
cies per al municipi de Portbou (Alt
Empordà)
Tram. 340-00260/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21355 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.03.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 352/VI, aprovada
pel Parlament de Catalunya el 23 de novembre de
2000 i publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya núm. 121, de 4 de desembre de 2000,
tinc l’honor d’informar el següent:

El dia 29 de novembre de 2000 es va celebrar, a la
seu de la Direcció General d’Emergències i Segure-
tat Civil, una reunió a la qual hi assistiren represen-
tants de l’empresa RENFE, de l’Ajuntament de
Portbou i tècnics de la Direcció General, per tal de
posar de manifest la necessitat d’un treball conjunt
per a elaborar la planificació de protecció civil que
les activitats de transport de mercaderies perilloses
a l’estació de RENFE de Portbou requereixen.

L’empresa RENFE s’ha compromès a realitzar
l’anàlisi de risc necessari, modificar, si és necessa-
ri, l’actual pla d’actuació intern i ha aportat la in-
formació de què disposa actualment perquè l’Ajun-
tament de Portbou, amb la col·laboració de la Direc-
ció General d’Emergències i Seguretat Civil, pugui
elaborar el corresponent pla d’actuació municipal,
en el que ja s’està treballant.

Una vegada es disposi de tota la informació sobre
l’anàlisi de risc i s’hagi elaborat el pla d’actuació
municipal es trametrà a la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya per a la seva homologació.

 Barcelona, 19 de març de 2001

Xavier Pomés i Abella

4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la comunitat educativa del
CEPA Oriol Martorell davant la Comis-
sió de Política Cultural perquè infor-
min sobre l’experiència de cursar si-
multàniament en el mateix centre els
ensenyaments de música o dansa i
els de règim general
Tram. 356-00068/06

Acord sobre la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de l’ONG
Amnistia Internacional davant la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana perquè informi sobre la
seva campanya contra la tortura
Tram. 356-00287/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 21183).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.03.2001.
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Sol·licitud de compareixença del Co-
mitè Català de Representants de
Minus-vàlids (COCARMI) davant la
Comissió de Política Territorial perquè
informi sobre les deficiències en el
compliment de la Llei 20/1991, del 25
de novembre, de promoció de l’ac-
cessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques
Tram. 356-00290/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas, del
Grup Parlamentari Popular (reg. 21209).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.03.2001.

Sol·licitud de compareixença del Co-
mitè Català de Representants de
Minusvàlids (COCARMI) davant la Co-
missió de Política Social perquè infor-
mi sobre la situació de les persones
amb discapacitats en l’àmbit social,
sanitari i laboral
Tram. 356-00291/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas, del
Grup Parlamentari Popular (reg. 21210).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.03.2001.

Sol·licitud de compareixença del Co-
mitè Català de Representants de
Minusvàlids (COCARMI) davant la Co-
missió de Política Cultural perquè in-
formi sobre la situació de les perso-
nes discapacitades en matèria educa-
tiva
Tram. 356-00292/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas, del
Grup Parlamentari Popular (reg. 21211).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.03.2001.

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consorci Organitzador del
Fòrum Universal de les Cultures Bar-
celona 2004 davant la Comissió de
Cultura perquè informi sobre els tre-
balls i els objectius d’aquest consorci
Tram. 356-00293/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 21224).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.03.2001.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient davant la Co-
missió de Política Territorial perquè
informi sobre les denúncies presenta-
des pel cos d’agents forestals
Tram. 356-00294/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Bet Font i Montanyà, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(reg. 21243).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.03.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)
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Sol·licitud de compareixença del Sr.
Valentí Gómez i Oliver, representant
de l’Observatori Europeu de la Televi-
sió Infantil, davant la Comissió de
Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Te-
levisió i de les Empreses Filials per-
què informi sobre els treballs que es-
tan desenvolupant
Tram. 356-00301/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Verds (IC-V) (reg. 21375).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.03.2001.

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença dels representants de
la pesca continental davant la Comis-
sió d’Estudi sobre la Situació de la
Pesca a Catalunya
Tram. 357-00065/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a Catalu-
nya, del 22.03.2001 (DSPC-C 154).

Compareixença de representants de
la pesca esportiva davant la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Pesca
a Catalunya
Tram. 357-00089/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a Catalu-
nya, del 22.03.2001 (DSPC-C 154).

Compareixença de representants de
les entitats que han signat un mani-
fest relatiu a la pèrdua de vitalitat cul-
tural de Catalunya davant la Comissió
de Política Cultural perquè informin
sobre aquesta matèria
Tram. 357-00113/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Co-
missió de Política Cultural, del 15.03.2001 (DSPC-C
147).

Compareixença de l’H. Sr. Agustí M.
Bassols i Parés, president del Consell
Consultiu de la Generalitat, davant la
Comissió d’Estudi per a l’Aprofundi-
ment de l’Autogovern perquè informi
sobre qüestions que per raó del càr-
rec poden ésser d’interès per als tre-
balls de la Comissió
Tram. 357-00145/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogo-
vern, del 27.03.2001.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Estudi sobre la Problemàtica del Món Rural a
Catalunya, del 27.03.2001 (DSPC-C 157).
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Compareixença de representants de
la comunitat educativa del CEPA Ori-
ol Martorell davant la Comissió de Po-
lítica Cultural perquè informin sobre
l’experiència de cursar simultàniament
en el mateix centre els ensenyaments
de música o dansa i els de règim ge-
neral
Tram. 357-00150/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

4.70 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DES-
PATX

Encàrrec del despatx del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques al
conseller de Medi Ambient
Tram. 330-00051/06

Presentació: conseller en cap
Reg. 21131 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 23.03.2001

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya
Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 63.d)
de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del
President i del Consell Executiu de la Generalitat,
em plau donar-vos compte que durant l’absència
del conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques, senyor Pere Macias i Arau, des del dia 19 al
22 de març de 2001, ambdós inclosos, s’encarrega-
rà del despatx del seu Departament el conseller de
Medi Ambient, senyor Felip Puig i Godes.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 de març de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

N. de la R.: El Decret 75/2001, de 15 de març, d’en-
càrrec del despatx del conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques al conseller de Medi Ambient
des del dia 19 fins al 22 de març de 2001, és publi-
cat al DOGC 3350, de 19 de març de 2001.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió de llocs de
treball d’uixers/es especialitzats/ades
del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00017/06

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 161)

 Al BOPC 161, pàg. 83.

On diu: «Nomenar el Sr. Artur Armengol i Furriols
uixer especialitzat en el servei d’Identificació, lloc
de treball al que queda adscrit amb caràcter defini-
tiu.»

Ha de dir: «Nomenar el Sr. Artur Armengol i
Furriols uixer especialitzat en el servei d’Identifi-
cació, lloc de treball al que queda adscrit amb ca-
ràcter provisional.»

A la pàg. 84.

On diu: «Nomenar el Sr. Eugeni Bruguera i Ferrés
uixer especialitzat en el servei d’Identificació, lloc
de treball al que queda adscrit amb caràcter defini-
tiu.»

Ha de dir: «Nomenar el Sr. Eugeni Bruguera i Fer-
rés uixer especialitzat en el servei d’Identificació,
lloc de treball al que queda adscrit amb caràcter
provisional.»

Concurs per a la provisió de llocs de
treball d’uixers/es especialitzats/ades
del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00021/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.03.2001.

OFICIALIA MAJOR

ARTICLE ÚNIC

Es convoca concurs específic de mèrits per a la pro-
visió dels llocs de treball d’uixers/es especialitzats/
ades, d’acord amb les bases específiques que figu-
ren en l’annex i les bases generals següents.

Primera. Llocs de treball

L’objecte d’aquest concurs és la provisió de cada
un dels llocs de treball indicats en l’annex, mitjan-
çant el sistema de concurs específic de mèrits regu-
lat per aquestes bases i, supletòriament, per la legis-
lació sobre funció pública de la Generalitat.
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Segona. Requisits

2.1 Per a participar en aquest concurs cal ésser ui-
xer/a funcionari/ària de carrera del Parlament de
Catalunya, sens perjudici del temps que es porti al
servei del Parlament amb destinació definitiva.

2.2 Així mateix, per a poder participar en aquesta
convocatòria, cal posseir el certificat de coneixe-
ments orals i escrits de llengua catalana de la Junta
Permanent de Català, o equivalent, del nivell B. En
el cas que els aspirants no tinguin el certificat acre-
ditatiu corresponent, s’han d’avaluar aquests co-
neixements en relació amb el lloc de treball a
proveir. En aquest darrer cas, transcorreguts tres
dies des del finiment del termini de presentació de
sol·licituds, s’ha de publicar en el tauler d’anuncis
l’hora i el dia de realització de les proves d’acredi-
tació dels coneixements necessaris de llengua cata-
lana.

Tercera. Participants

3.1 Pot participar en aquest concurs el personal
comprès en la base segona que es trobi, respecte a
l’Administració del Parlament de Catalunya, en
qualsevol de les situacions administratives regula-
des per la normativa, excepte el personal que es tro-
bi en situació de suspensió, mentre en durin els
efectes, ni el personal traslladat de lloc de treball, ni
el destituït de càrrecs de comandament com a con-
seqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin
els efectes corresponents. Tampoc no pot participar-
hi el personal que, trobant-se en una situació altra
que la de servei actiu, no hi hagi estat el temps mí-
nim exigit per a reingressar al Parlament.

Quarta. Valoració dels mèrits

4.1 El mèrits es valoren d’acord amb el barem que
figura en l’annex per a cada lloc de treball.

4.2 Els mèrits i les capacitats de les persones candi-
dates a ocupar el lloc convocat es valoren en dues
fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals
s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50
punts, segons els criteris i els barems establerts en
l’annex.

Cinquena. Acreditació dels mèrits

5.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publica-
ció d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya. Només es poden tenir en
compte els mèrits al·legats i justificats dins el termi-
ni de presentació de sol·licituds de participació en
el concurs. Els mèrits s’han d’acreditar documen-
talment mitjançant els certificats corresponents, o
en la forma que estableix l’apartat 5.3, o per qual-
sevol altre mitjà admès en dret.

5.2. Els certificats esmentats en l’apartat 5.1 han
d’ésser expedits per:

a) L’Oficialia Major o la Direcció de Govern Interi-
or, en el supòsit de mèrits referits a llocs de treball
de l’Administració del Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el
supòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball

en altres institucions públiques que no siguin el
Parlament de Catalunya.

c) L’autoritat acadèmica o administrativa que cor-
respongui, en el cas d’altres mèrits.

5.3. Es pot substituir la certificació de les dades o
dels mèrits al·legats que ja constin en l’expedient
personal del funcionari o la funcionària per un in-
forme de la Direcció de Govern Interior, emès als
efectes d’aquest concurs.

Sisena. Documentació

6.1. Les persones interessades han de presentar la
sol·licitud corresponent al Registre d’Oficialia Ma-
jor del Parlament de Catalunya, mitjançant la docu-
mentació següent:

Document núm. 1: una sol·licitud de participació en
el concurs de provisió de llocs de treball adreçada a
la Direcció de Govern Interior que especifiqui l’or-
dre de preferències del candidat o la candidata per a
cada una de les places demanades, en el cas que en
siguin més d’una.

Document núm. 2: una sol·licitud dels certificats
acreditatius dels mèrits, de conformitat amb la base
5.2.a, adreçada a la Direcció de Govern Interior, o
bé una sol·licitud d’informe sobre l’expedient per-
sonal en la part que pugui ésser objecte de valora-
ció, tal com assenyala la base 5.3.

Document núm. 3: els certificats dels mèrits a què
fan referències les bases 5.2.b i 5.2.c.

Document núm. 4: la documentació acreditativa del
compliment del requisit de participació establert en
la base 2.2.

6.2. Les persones concursants procedents de les si-
tuacions d’excedència voluntària o de suspensió
d’ocupació han d’adjuntar a llur sol·licitud una de-
claració del fet que no estan separades del servei de
cap administració pública, ni inhabilitades per a
l’exercici de les funcions públiques.

Setena. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per a prendre part en el concurs, i la
documentació que l’acompanyi, s’han d’adreçar a
la Direcció de Govern Interior i s’han de presentar
en el termini de set dies naturals comptats des de
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Vuitena. Comissió d’Avaluació

8.1. La valoració dels mèrits la fa la Comissió
d’Avaluació, que és formada pels membres se-
güents:

8.1.1. Comissió d’Avaluació per al lloc de treball
d’uixer/a especialitzat/ada en el servei d’Identifica-
ció:

President: el director de Govern Interior o, per dele-
gació, la cap del Departament de Recursos Humans.

Vocals: el cap del Departament d’Infraestructures,
Equipaments i Seguretat i una persona en represen-
tació del personal proposada pel Consell de Perso-
nal.
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8.1.2. Comissió d’Avaluació per al lloc de treball
d’uixer/a responsable del magatzem de publicaci-
ons:

President: el director de Govern Interior o, per dele-
gació, la cap del Departament de Recursos Humans.

Vocals: el cap del Departament d’Edicions i una
persona en representació del personal proposada
pel Consell de Personal.

8.2. Es faculta la Comissió d’Avaluació per a utilit-
zar els mitjans d’acreditació que consideri adequats
a fi d’avaluar que les persones participants posseei-
xin els mèrits i les capacitats necessaris per a ocu-
par la plaça convocada.

La Comissió d’Avaluació també pot sol·licitar l’as-
sessorament d’una persona experta en matèria lin-
güística perquè avaluï si les persones aspirants te-
nen els coneixements de català necessaris exigits en
la convocatòria per al desenvolupament de les fun-
cions del lloc o dels llocs convocats.

8.3. La Direcció de Govern Interior presta el suport
material i tècnic necessari per a l’actuació de la
Comissió d’Avaluació.

8.4. La Comissió d’Avaluació té la facultat de con-
vocar personalment les persones candidates, en els
casos en què ho consideri convenient, a fi d’aclarir
punts dubtosos o qualsevol altre aspecte de la docu-
mentació que hagin aportat.

Novena. Adjudicació de destinacions

9.1. L’ordre de prioritat per a l’adjudicació dels
llocs objecte d’aquesta convocatòria es determina
d’acord amb la puntuació global obtinguda segons
la base 4 i els barems establerts en l’annex, i l’ordre
de preferències manifestat pel candidat o la candi-
data en la seva sol·licitud. En cas que cap persona
aspirant no obtingui la puntuació mínima exigida en
aquestes bases per a l’adjudicació definitiva de la
plaça, i atesa la urgent necessitat de la cobertura de
les vacants, s’hi destinarà amb adscripció provisio-
nal la persona candidata que tingui la puntuació més
alta d’entre les que no hagin obtingut la puntuació
mínima.

9.2. L’empat en la puntuació global es desfà, si es-
cau, d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris

següents:

En primer lloc, per la major puntuació obtinguda en
la primera fase; en segon lloc, per la major puntua-
ció obtinguda en l’apartat a) de la primera fase, i, si
encara persistia l’empat, per la major puntuació ob-
tinguda en l’apartat c) de la primera fase; en cas que
continuï l’empat, es dirimirà per la major puntuació
obtinguda en la segona fase; si l’empat encara per-
dura, per la major antiguitat com a funcionari o fun-
cionària del Parlament de Catalunya, i, finalment,
per la major edat del funcionari.

9.3. Les persones concursants que no obtinguin cap
de les destinacions sol·licitades, continuen en el
mateix lloc que ocupaven.

Desena. Resolució del concurs

10.1. La Direcció de Govern Interior ha de resoldre
aquest concurs en el termini de quinze dies compta-
dors a partir de l’endemà de la finalització del termi-
ni de presentació de sol·licituds. Aquesta resolució
s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya.

10.2. Les destinacions adjudicades són irrenuncia-
bles.

10.3. Els horaris de les diferents especialitats són
els que consten en l’annex, en la descripció de llocs
de treball.

Onzena. Terminis de formalització de cessament i de
presa de possessió

11.1. La data de cessament en el lloc anterior s’ha
d’efectuar dins els tres dies hàbils següents comp-
tats a partir de l’endemà de la publicació de la reso-
lució del concurs en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya.

11.2. El termini per a la presa de possessió en la
nova destinació, que ha d’acreditar el cap del De-
partament corresponent, en cada cas, és de dos dies
hàbils comptadors a partir de l’endemà de la data de
cessament en el lloc anterior. Si aquesta resolució
comporta el reingrés al servei actiu, el termini de
presa de possessió s’ha de comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquesta. Així mateix, per causes
justificades per necessitats del departament d’ori-
gen, que el Director de Govern Interior ha de valo-
rar en cada cas, es pot concedir una pròrroga, que
pot ésser de fins a un màxim de vuit dies més.

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX

Llocs de treball i valoració dels mèrits

1. Un lloc de treball d’uixer/a responsable del ma-
gatzem de publicacions.

Contingut funcional: bàsicament, tenir la responsa-
bilitat de la gestió dels magatzems de publicacions
i d’edicions electròniques i l’estocatge de les mer-
caderies, i també de la venda i la distribució
d’aquestes, d’acord amb les directrius del cap de
Departament. Qualsevol altra tasca que com a ui-
xer/a especialitzat/ada se li pugui encarregar, sens
perjudici de les que, per necessitats de servei, se li
puguin encarregar com a uixer/a del Parlament.

Horari: torn de jornada partida.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 45 punts el treball des-
envolupat en funció de l’experiència adquirida, es-
pecialment en l’exercici de funcions semblants a les
pròpies del lloc convocat, tenint en compte el con-
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tingut tècnic i l’especialització dels llocs ocupats en
relació amb el que és objecte de convocatòria.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de per-
feccionament que versin sobre matèries relaciona-
des amb les funcions pròpies del lloc de treball que
es convoca, i per l’aprofitament d’aquests cursos,
fins a 10 punts, en funció de la utilitat dels dits cur-
sos per al lloc a ocupar.

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en els serveis prestats es valora a raó de
0,5 punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i recone-
guts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de de-
sembre, i les disposicions concordants, tenint en
compte que el temps de serveis prestats simultània-
ment només es pot computar una vegada.

d) Les titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són
valorables per al lloc de treball a proveir, es compu-
ten fins a 5 punts, en funció dels coneixements re-
querits, de la competència i de l’especialització d’a-
quest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques
de nivell inferior que siguin necessàries per a asso-
lir-ne d’altres de nivell superior que es puguin al·-
legar com a requisit o com a mèrit.

e) Els coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, fins a 6
punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i valoren
els mèrits i les capacitats establerts a la convocatò-
ria que siguin adequats per a desenvolupar el lloc
de treball convocat, al·legats per les persones aspi-
rants, i, en conseqüència, per a determinar la màxi-
ma idoneïtat de la persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que expo-
sin els seus criteris respecte als continguts funcio-
nals del lloc objecte del concurs i les seves propos-
tes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

2. Tres llocs de treball d’uixer/a especialitzat/ada
en el servei d’Identificació.

Contingut funcional: bàsicament, la identificació i
el control de les persones que accedeixen al Palau,
el manteniment i l’actualització del registre corres-
ponent i la supervisió del desplaçament, per l’inte-
rior de l’edifici, de les persones alienes a la planti-
lla, i la comprovació de llur sortida, d’acord amb les
Normes de seguretat interior i, en general, tot el que
té relació amb el control d’accessos i les tasques
específiques que se’ls assignin en matèria de segu-
retat i en cas de situacions d’emergència, d’acord
amb les directrius del cap del Departament, i qual-
sevol altra tasca que com a uixer/a especialitzat/ada
aquest els pugui encarregar, sens perjudici de les

que per necessitats del servei se li pugui encomanar
com a uixer/a del Parlament.

Horari: 1 plaça en horari de matí, de vuit del matí a
dos quarts de tres del migdia.

2 places en horari de tarda, de dues de la tarda a dos
quarts de nou del vespre.

Mèrits i capacitat a valorar:

Primera fase:

a) El treball desenvolupat.

Es valora fins a un màxim de 45 punts el treball des-
envolupat en funció de l’experiència adquirida, es-
pecialment en l’exercici de funcions idèntiques o
semblants a les pròpies del lloc convocat, tenint en
compte el contingut tècnic i l’especialització dels
llocs ocupats en relació amb el que és objecte de
convocatòria.

b) La formació i el perfeccionament.

b.a) Per l’assistència als cursos de formació i de per-
feccionament que versin sobre matèries relaciona-
des amb les funcions pròpies del lloc de treball que
es convoca, i per l’aprofitament d’aquests cursos,
fins a 10 punts, en funció de la utilitat dels dits cur-
sos per al lloc a ocupar

c) L’antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de
0,5 punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i recone-
guts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de de-
sembre, i les disposicions concordants, tenint en
compte que el temps de serveis prestats simultània-
ment només es pot computar una vegada.

d) Les titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són
valorables per al lloc de treball a proveir, es compu-
ten fins a 5 punts, en funció dels coneixements re-
querits, de la competència i de l’especialització d’a-
quest lloc. En cap cas no s’avaluen les titulacions
acadèmiques de nivell inferior que siguin necessà-
ries per a assolir-ne d’altres de nivell superior que
es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

e) Els coneixements de català superiors als reque-
rits per a participar en la convocatòria, fins a 6
punts.

Segona fase:

L’entrevista: en l’entrevista es comproven i valoren
els mèrits i les capacitats establerts a la convocatò-
ria que siguin adequats per a desenvolupar el lloc
de treball convocat, al·legats per les persones aspi-
rants, i, en conseqüència, per a determinar la màxi-
ma idoneïtat de la persona al lloc de treball.

Es pot demanar a les persones aspirants que expo-
sin els seus criteris respecte als continguts funcio-
nals del lloc objecte del concurs i les seves propos-
tes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.
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Concurs per a la provisió temporal de
tres llocs de treball de corrector/a-re-
dactor/a del Departament de Serveis
Lingüístics del Parlament de Catalu-
nya
Tram. 501-00012/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.03.2001.

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament de Catalunya, en sessió tin-
guda el dia 27 de març de 2001, d’acord amb les
bases que s’indiquen tot seguit, ha aprovat el con-
curs següent per a la provisió interina d’una plaça
vacant de corrector/a-redactor/a del Departament
de Serveis Lingüístics i per a la provisió temporal,
per baixa per maternitat, de dos llocs de treball de
corrector/a-redactor/a del dit Departament, per a
complir les tasques que es descriuen en l’annex. En
el supòsit que entre la convocatòria i la resolució es
produeixin més vacants, es pot ampliar per acord de
la Mesa el nombre de places convocades.

BASES

1. Pot optar a aquests llocs de treball tothom qui
compleix les condicions següents:

a) Ésser ciutadà o ciutadana d’un estat membre de la
Unió Europea.

b) Tenir divuit anys complerts i no tenir-ne més de
seixanta-cinc.

c) No haver estat separat/ada mitjançant un expedi-
ent disciplinari del servei de cap administració pú-
blica ni haver estat inhabilitat/ada per una sentència
ferma per a l’exercici de les funcions públiques.

d) Tenir la capacitat física i psíquica necessària per
a exercir normalment la funció.

e) Tenir el títol de llicenciat en Filologia Catalana o
equivalent (llicenciatura en una filologia romànica
més el certificat del nivell K de la Junta Permanent
de Català).

2. Tothom qui compleixi les condicions de la base
primera i vulgui participar en aquest concurs ha de
presentar en el Registre d’Oficialia Major del Parla-
ment de Catalunya, personalment o pels procedi-
ments establerts en la legislació sobre el procedi-
ment administratiu comú, dins un termini de quinze
dies naturals comptadors de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya:

a) Una instància segons el model que s’adjunta,
acompanyada d’una fotocòpia del document
d’identitat.

b) El currículum, amb els documents que acreditin
de forma fefaent els mèrits al·legats que han de ser

objecte de valoració per l’òrgan qualificador,
d’acord amb el barem que s’indica en la base 6.

3. Un cop finit el termini de presentació d’instànci-
es, la Direcció de Govern Interior ha de publicar la
llista de persones admeses i excloses en el tauler
d’anuncis del Parlament, en la qual han de constar
el nom i els cognoms de les persones candidates i el
número de llur document d’identitat.

4. La no-presentació del currículum implica que
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a
l’efecte de la valoració dels mèrits, com tampoc no
pot tenir en compte els mèrits no acreditats docu-
mentalment.

5.1. L’òrgan de selecció és format per les persones
següents:

a) Una persona membre de la Mesa del Parlament,
designada per aquest òrgan.

b) El director de Govern Interior, que podrà delegar
en la cap del Departament de Recursos Humans.

c) Una persona representant del personal del Parla-
ment, designada pel Consell de Personal per raó de
la seva especialització.

5.2. L’òrgan qualificador pot demanar l’assessora-
ment de persones expertes o del cap del Departa-
ment de Serveis Lingüístics.

6.1. L’òrgan de selecció ha de valorar els mèrits
acreditats per les persones aspirants en relació amb
la descripció de les places inclosa en l’annex 1,
d’acord amb el barem següent:

a) Experiència professional en el compliment de
funcions pròpies dels llocs de treball objecte de la
convocatòria en institucions parlamentàries i en
administracions públiques i en l’empresa privada,
fins a 30 punts. Per tal de poder valorar l’experièn-
cia, caldrà que aquesta sigui, almenys, d’un any en
els darrers tres anys. Es valorarà especialment l’ob-
tinguda en institucions parlamentàries.

b) Per les titulacions acadèmiques, si són rellevants
per al lloc de treball convocat, i específicament pel
coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball a proveir, fins a 15 punts.

c) Per publicacions o treballs de recerca relacionats
amb els llocs objecte de la convocatòria i també per
la docència impartida i desenvolupada per les per-
sones aspirants, fins a 10 punts.

d) Per cursos de formació que versin sobre matèries
relacionades amb les funcions pròpies dels llocs de
treball que es convoquen, en funció de la utilitat i
l’aprofitament dels dits cursos, fins a 10 punts.

6.2. La qualificació de la fase de mèrits s’ha de fer
pública al tauler d’anuncis del Parlament.

7. Per tal de garantir els principis de mèrit i capaci-
tat, i comprovar l’adequació de les persones candi-
dates al lloc de treball a proveir, l’òrgan qualifica-
dor ha de convocar les persones candidates que ha-
gin obtingut una puntuació mínima de 30 punts en
la fase de valoració dels mèrits establerts a la base
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6.1 a una prova que començarà el dia i l’hora que
s’anunciarà, almenys amb cinc dies d’antelació, en
el tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya.

8.1. La prova consisteix en la verificació i la cor-
recció de la transcripció d’un fragment d’una sessió
parlamentària, i s’ha de fer damunt l’original de
transcripció d’una cinta enregistrada magnetofòni-
ca--ment amb un fragment d’un quart d’hora de ses-
sió parlamentària, equivalent aproximadament a
16.000 espais/lletra, en un videoterminal informà-
tic, en els programes Word 97 o WordPerfect 6.0. La
persona aspirant disposarà d’un dictàfon amb pedal
i auriculars i de la cinta corresponent al text de la
prova, la qual ha de realitzar aplicant les normes
que li han de ser facilitades.

8.2. La persona aspirant ha de revisar la transcrip-
ció, mitjançant l’audició de la cinta corresponent:,
per tal de:

a) Verificar-ne la fidelitat.

b) Fer-ne la correcció ortogràfica.

c) Corregir-ne la puntuació a fi de fer un text for-
malment coherent.

d) Assegurar-ne la correcció gramatical i lèxica mí-
nima imprescindible.

8.3. Per a qualificar aquesta prova, cal tenir en
compte: 1) l’exactitud de la verificació; 2) la preci-
sió de la correcció d’acord amb les normes dona-
des; 3) el temps esmerçat, que en cap cas no pot ul-
trapassar les dues hores. Aquesta prova pot puntuar
fins a 10 punts i per a passar-la cal haver obtingut
un mínim de 5 punts.

8.4. L’òrgan de selecció ha de qualificar les perso-
nes aspirants que participin en aquesta prova, les ha
d’ordenar d’acord amb la puntuació obtinguda i ha
de fer pública la qualificació en el tauler d’anuncis
del Parlament.

9. Un cop acabat el procés de selecció, l’òrgan de
selecció ha d’elaborar una relació ordenada de les
persones candidates i de les puntuacions globals ob-
tingudes. La qualificació s’ha de fer pública en el
tauler d’anuncis del Parlament. Les persones aspi-
rants que hauran obtingut les puntuacions més altes
entre les persones presentades han d’ésser les pro-
posades per a cobrir els llocs convocats. La persona
aspirant que haurà obtingut la puntuació més alta
serà objecte de la proposta de nomenament interí
per a cobrir la plaça vacant, mentre que les dues al-
tres persones seleccionades seran proposades per a
ésser contractades per a cobrir temporalment les
dues baixes per maternitat. El concurs pot ésser de-
clarat desert.

10. L’òrgan de selecció resol tots els dubtes i les in-
cidències que sorgeixen i les seves decisions s’han
d’adoptar en tots els casos per majoria de vots.

11. S’ha de notificar a les persones proposades la
qualificació obtinguda per tal que, en el termini de
deu dies, presentin la documentació necessària per
a formalitzar les contractacions.

Palau del Parlament, 27 de març de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX 1

Funcions dels llocs de treball

Establiment del text definitiu dels discursos orals
parlamentaris, a partir de les transcripcions en brut.
Les tasques principals són:

a) la verificació de la fiabilitat i la integritat de la
transcripció mitjançant l’audició del discurs.

b) la regulació d’aquest discurs com a text escrit
mitjançant l’aplicació dels recursos de puntuació i
altres criteris gràfics i gramaticals compatibles amb
la fidelitat.

c) la redacció de les notes pertinents per fer com-
prensible el context en què es va produir el discurs.

ANNEX 2

Model d’instància a presentar

............................................................................................................................................................

(noms i cognoms)

nat/nada el dia .................... de ....................................... de .............,
a .......................................................................... (...............................),
veí/veïna de ....................................................................................,

que visc al carrer ......................................................................,
núm. ................................., pis......................................., porta........,
tel. .........................., i que tinc el document d’identitat
núm. ..................................................................,

DECLARO:

Que compleixo les condicions requerides per la
base primera del concurs per a la provisió temporal
de tres llocs de treball de corrector/a-redactor/a del
Departament de Serveis Lingüístics del Parlament
de Catalunya.

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa a la convocatòria esmentada

..............................., ............... de .................................. de 2001

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA

4.90.10.

4. INFORMACIÓ


