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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

1.10. Resolucions

Resolució 586/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les necessitats de places socio-
sanitàries a Palafrugell (Baix Empordà) i la seva àrea
d’influència (tram. 250-00519/06). Adopció en comis-
sió. 6

Resolució 587/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació de places residencials i de
centre de dia al Baix Empordà (tram. 250-00962/06).
Adopció en comissió. 6

Resolució 588/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un centre de dia per a
gent gran a Santa Coloma de Farners (Selva) (tram.
250-00961/06). Adopció en comissió. 6

Resolució 589/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ampliació dels serveis del centre
d’atenció primària de Santa Coloma de Farners (Sel-
va) (tram. 250-00970/06). Adopció en comissió. 7

Resolució 590/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’impuls i la promoció de fórmules de
contractació de treballadors immigrants (tram. 250-
00963/06). Adopció en comissió. 7

Resolució 591/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un pla comarcal d’immigració a la co-
marca del Ripollès (tram. 250-00965/06). Adopció en
comissió. 7

Resolució 592/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un pla comarcal d’immigració a la co-
marca de la Cerdanya (tram. 250-00966/06). Adopció
en comissió. 8

Resolució 593/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la cobertura social dels
treballadors autònoms pel que fa a la prestació d’in-
capacitat temporal (tram. 250-00971/06). Adopció en
comissió. 8

Resolució 594/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures per a incentivar la forma-
ció i l’ocupació dels treballadors més grans de qua-
ranta-cinc anys (tram. 250-00972/06). Adopció en
comissió. 8

Resolució 595/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un estudi relatiu a les
necessitats de creació d’ocupació en el sector de
l’ecoindústria (tram. 250-00973/06). Adopció en co-
missió. 9

Resolució 596/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les necessitats d’equipaments assis-
tencials per a gent gran a la comarca del Ripollès
(tram. 250-01164/06). Adopció en comissió. 9

Resolució 597/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’atenció al col·lectiu de les persones
sense sostre (tram. 250-01184/06). Adopció en co-
missió. 9

Resolució 598/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un equipament per a
gent gran a Camarasa (Noguera) (tram. 250-01038/
06). Adopció en comissió. 10

Resolució 599/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el pagament del pas d’ambulàncies de
servei públic per autopistes de peatge (tram. 250-
00650/06). Adopció en comissió. 10

Resolució 600/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aturada de les activitats d’extracció
de la pedrera de Puigsobirà, a Moià (Bages) (tram.
250-00590/06). Adopció en comissió. 10

Resolució 601/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la difusió de la relació d’expedients
d’abocaments industrials elaborada per l’Agència
Catalana de l’Aigua (tram. 250-00637/06). Adopció en
comissió. 11

Resolució 602/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els abocaments industrials tram. 250-
00858/06). Adopció en comissió. 11

Resolució 603/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la modernització i la millora de l’Eix
Diagonal (tram. 250-00654/06). Adopció en comissió. 11

Resolució 604/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la carretera B-124 entre
Calders (Bages) i Sant Llorenç Savall (Vallès Occi-
dental) (tram. 250-00665/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 605/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la costrucció d’un pas de vianants per
a accedir al camp municipal d’esports d’Ascó (Ribe-
ra d’Ebre) (tram. 250-00693/06). Adopció en comis-
sió. 12

Resolució 606/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’una via de circum-
val·lació del municipi d’Ascó (Ribera d’Ebre) (tram.
250-00694/06). Adopció en comissió. 13

Resolució 607/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de millora de la carre-
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tera C-154 (tram. 250-00697/06). Adopció en comis-
sió. 13

Resolució 608/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les condicions d’accessibilitat dels
passatgers als trens de Renfe (tram. 250-00703/06).
Adopció en comissió. 13

Resolució 609/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració del Pla territorial parcial
de la Catalunya central (tram. 250-00718/06). Adop-
ció en comissió. 14

Resolució 610/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un pla d’infraestructures
bàsiques per a la Catalunya central (tram. 250-
00729/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 611/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració de la memòria relativa al
compliment de les directrius del Pla territorial general
de Catalunya (tram. 250-00898/06). Adopció en co-
missió. 14

Resolució 612/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el Pla territorial metropolità de Barce-
lona (tram. 250-00899/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 613/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de les línies de Renfe i de
Ferrocarrils de la Generalitat que fan el trajecte
Manresa-Barcelona (tram. 250-00720/06). Adopció
en comissió. 15

Resolució 614/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’adaptació de l’estació de Renfe de
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) com a estació
de trens regionals (tram. 250-01100/06). Adopció en
comissió. 15

Resolució 631/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la compensació econòmica de tots
els presos polítics del franquisme menors de seixan-
ta-cinc anys (tram. 250-01204/06). Adopció en co-
missió. 16

Resolució 632/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la provisió definitiva dels llocs de co-
mandament o assimilats dels centres penitenciaris
de Catalunya (tram. 250-01305/06). Adopció en co-
missió. 16

Resolució 633/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els serveis de rescat, d’assistència
sanitària i d’evacuació amb helicòpter al Pallars So-
birà (tram. 250-01117/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 634/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el projecte de construcció i el calen-
dari d’execució de les obres del nou edifici dels jut-
jats de Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 250-
01354/06). Adopció en comissió. 17

Resolució 635/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el projecte de construcció i el calen-
dari d’execució de les obres del nou edifici dels jut-
jats de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) (tram.
250-01362/06). Adopció en comissió. 17

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

tres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei
3.01.01.  Projectes de llei

Projecte de llei de meteorologia (tram.
200-00030/06). Esmenes a la totalitat presentades. 18

Projecte de llei de regulació dels drets
de superfície, de servitud i d’adquisició (tram. 200-
00034/06). Text presentat. Antecedents. 19

Projecte de llei de cessió de finca o
edificabilitat a canvi de construcció futura (tram.
200-00035/06). Text presentat. Antecedents. 27

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’adopció de
criteris per a facilitar l’accés de la gent gran i les
persones discapacitades al contingut de la pàgina
web de la Generalitat de Catalunya (tram. 250-
01364/06). Esmenes presentades. 29

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’inversions per a la promoure, restaurar i
millorar les infraestructures del conjunt romànic de la
Vall de Boí (Alta Ribagorça) i el conjunt arqueològic
de Tarraco (tram. 250-01372/06). Esmenes presen-
tades. 29

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció d’un pla d’inversions i de finançament de les uni-
versitats de Catalunya en el termini de sis mesos
(tram. 250-01375/06). Esmenes presentades. 29

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció d’un estudi relatiu al virus de la tristesa dels cí-
trics i la l’equiparació dels ajuts rebuts a Catalunya
amb els d’altres comunitats autònomes (tram. 250-
01377/06). Esmenes presentades. 29

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre de dia per a gent gran en un període
de sis mesos i l’elaboració d’un estudi relatiu a les
necessitats d’equipaments per a la tercera edat a
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
(tram. 250-01378/06). Esmenes presentades. 30

Proposició no de llei sobre la col·la-
boració amb el projecte «Xarxa de Centres Internet»
mitjançant la promoció de l’ús de les aules informà-
tiques del Projecte Argo en horari no escolar (tram.
250-01379/06). Esmenes presentades. 30

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’institut d’ensenyament secundari Sant Pere
i Sant Pau, a Tarragona dins l’exercici 2002 (tram.
250-01381/06). Esmenes presentades. 30

Proposició no de llei sobre l’adequada
celebració del centenari de la mort de Jacint
Verdaguer (tram. 250-01382/06). Esmenes presenta-
des. 30

Proposició no de llei sobre l’establiment
de mesures per a facilitar la implantació de l’euro,
especialment pel que fa a les campanyes informati-
ves destinades a les petites i mitjanes empreses
(pime) (tram. 250-01383/06). Esmenes presentades. 31

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’actuació per a eradicar els centres residen-
cials per a gent gran considerats il·legals i l’establi-
ment de mesures per a difondre els drets i les obli-
gacions imposats als establiments socials per la le-
gislació (tram. 250-01386/06). Esmenes presenta-
des. 31

Proposició no de llei sobre el finança-
ment del cost de la construcció del casal de gent
gran i centre de dia de Tiana amb relació al compro-
mís de donar una subvenció pel director general de
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l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) (tram. 250-01389/06). Esmenes presenta-
des. 31

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció de la memòria econòmica de justificació de l’im-
port del preu públic exigit pel servei social dels cen-
tres residencials per a gent gran, d’acord amb el
Decret 394/1996, de 12 de desembre, pel qual s’es-
tableix el règim de contraprestacions dels usuaris en
la prestació de serveis socials (tram. 250-01394/06).
Esmenes presentades. 32

Proposició no de llei sobre la refosa de
les diferents normes reglamentàries de regulació del
procediment d’accés als serveis socials i als progra-
mes d’atenció de la gent gran, gestionats per l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
(tram. 250-01395/06). Esmenes presentades. 32

Proposició no de llei sobre la destinació
dels ingressos derivats de la imposició de les sanci-
ons regulades pel Decret 17/1994, de 16 de novem-
bre, de refosa de dues lleis relatives a l’assistència i
els serveis socials, a la millora de la qualitat i la co-
bertura de la xarxa bàsica de serveis socials de res-
ponsabilitat pública (tram. 250-01396/06). Esmenes
presentades. 32

Proposició no de llei sobre la millora del
transport sanitari a Breda (Selva) i la comarca del
Vallès Oriental, especialment a Sant Celoni, Santa
Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera,
Gualba, Vallgorguina, Campins, Mosqueroles, de
Fogars de Montclús, situats al Baix Montseny, Lli-
nars del Vallès, Cardedeu i Mollet del Vallès (tram.
250-01397/06). Esmenes presentades. 32

Proposició no de llei sobre l’elaboració
urgent del projecte de construcció del centre d’aten-
ció primària Terrassa Est (Vallès Occidental) i l’exe-
cució de les obres de construcció durant el 2002
(tram. 250-01405/06). Esmenes presentades. 33

Proposició no de llei sobre les gestions
a fer davant el Govern de l’Estat perquè adopti me-
sures per a compensar els municipis de la reducció
d’ingressos causada per la supressió de l’impost
d’activitats econòmiques (IAE) (tram. 250-01407/06).
Esmenes presentades. 33

Proposició no de llei sobre la creació de
delegacions del Sevei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya als països d’origen de la immigració (tram. 250-
01411/06). Esmenes presentades. 33

Proposició no de llei sobre l’oferta pú-
blica d’ensenyament musical superior (tram. 250-
01416/06). Esmenes presentades. 34

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’ampliar l’oferta de places escolars públiques de
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) amb relació a la
saturació del centre d’ensenyament infantil i primari
Mossèn Jacint Verdaguer (tram. 250-01419/06). Es-
menes presentades. 35

Proposició no de llei sobre la circums-
cripció a l’àmbit provincial de les federacions de con-
fraries de pescadors com a unitats de gestió pes-
quera pel que concerneix al Pla de paralització
temporal de la flota d’encerclament (tram. 250-
01431/06). Esmenes presentades. 35

Proposició no de llei sobre l’impuls de
la dansa a Catalunya (tram. 250-01434/06). Esme-
nes presentades. 35

Proposició no de llei sobre l’adequació
del recinte arqueològic d’Empúries (Alt Empordà)
(tram. 250-01435/06). Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre la creació de
pisos pont de curta estada destinats a acollir les
dones maltractades i llurs fills (tram. 250-01437/06).
Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’institut d’ensenyament secundari Sant Pere
i Sant Pau, de Tarragona amb quatre línies d’ESO i
tres de batxillerat dins l’exercici pressupostari 2002
(tram. 250-01438/06). Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre el nou mo-
del de finançament de les residències per a gent gran
(tram. 250-01439/06). Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre la informa-
ció a facilitar als familiars de les persones desapare-
gudes l’establiment reglamentari del llibre d’estades
en els serveis d’atenció social (tram. 250-01440/06).
Esmenes presentades. 37

Proposició no de llei sobre l’increment
de la presència de la llengua aranesa a la Val d’Aran
per mitjà de TV3, Catalunya Ràdio i les emissores
comercials (tram. 250-01451/06). Esmenes presen-
tades. 38

Proposició no de llei sobre els dèficits
de subministrament elèctric al sud de la comarca de
l’Anoia, especialment al municipi de Carme (tram.
250-01489/06). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 170) 38

Proposició no de llei sobre la informa-
ció de les tarifes, les comissions i els interessos
generals dels serveis prestats pels caixers automà-
tics (tram. 250-01560/06). Presentació. 39

Proposició no de llei sobre la publicitat
de la relació de llocs de treball reservats a personal
eventual de l’Administració de la Generalitat (tram.
250-01561/06). Presentació. 39

Proposició no de llei sobre la revisió
dels criteris i els mòduls de finançament dels serveis
prestats en l’àmbit de l’atenció i la protecció dels
menors desemparats i en situació de risc social
(tram. 250-01562/06). Presentació. 40

Proposició no de llei sobre la creació
d’un nou model d’atenció al menor (tram. 250-01563/
06). Presentació. 41

Proposició no de llei sobre el règim de
permisos del personal funcionari en les situacions de
naixement prematur d’un fill o d’una filla (tram. 250-
01564/06). Presentació. 42

Proposició no de llei sobre l’assistència
sanitària continuada al centre d’atenció primària Sant
Salvador-Els Pallaresos, de Tarragona (tram. 250-
01565/06). Presentació. 43

Proposició no de llei sobre l’accés de la
ciutadania als nous serveis de telecomunicacions
(tram. 250-01566/06). Presentació. 43

Proposició no de llei sobre l’estudi de
les propostes del consell escolar de l’institut d’ense-
nyament secundari Antoni Rovira i Virgili, de Tarra-
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gona per a garantir-ne la continuïtat (tram. 250-
01567/06). Presentació. 44

Proposició no de llei sobre l’arranjament
de la carretera T-741 de Flix a Riba-roja d’Ebre (Ribe-
ra d’Ebre) (tram. 250-01569/06). Presentació. 45

Proposició no de llei sobre els serveis
per a gent gran als municipis de menys de cinc-
cents habitants (tram. 250-01570/06). Presentació. 46

Proposició no de llei sobre la rehabilita-
ció d’edificis amb aluminosi i altres patologies estruc-
turals (tram. 250-01571/06). Presentació. 46

Proposició no de llei sobre el suport a
tots els sectors afectats per la crisi de l’encefalopa-
tia espongiforme bovina (EEB) (tram. 250-01572/06).
Presentació. 47

Proposició no de llei sobre la promoció
de medicaments genèrics antiretrovirals per a la lluita
contra la sida als països en vies de desenvolupa-
ment (tram. 250-01573/06). Presentació. 48

Proposició no de llei sobre la creació
d’un consorci del Camp de Tarragona per a coordinar
i gestionar la tramitació i l’execució de les diferents
infraestructures i serveis (tram. 250-01574/06). Pre-
sentació. 48

Proposició no de llei sobre el control de
la gestió dels centres educatius concertats (tram.
250-01575/06). Presentació. 49

3.10.63. Propostes de resolució per a enco-
manar un informe a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes un informe de
fiscalització dels contractes subscrits pels instituts,
els patronats i les fundacions dependents de l’Ajun-
tament de Barcelona, l’Entitat Metropolitana del
Transport (EMT) i l’Institut Metropolità del Taxi amb
les empreses del Grup Movilma (tram. 253-
00005/06). Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 49

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

Proposta de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació del Codi civil en
matèria de matrimoni (tram. 270-00041/06). Text
presentat. 50

3.10.85. Propostes de resolució per a crear
comissions

Proposta de resolució per la qual es
crea la Comissió d’Estudi de les Pime i el Comerç
(tram. 252-00015/06). Presentació. 52

3.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’ensenyament obligatori
(tram. 302-00104/06). Esmenes presentades. Esme-
nes presentades. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política turística, especial-

ment pel que fa al consorci Turisme de Catalunya
(tram. 302-00105/06). Esmenes presentades. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de ports (tram.
302-00106/06). Esmenes presentades. Esmenes
presentades. Esmenes presentades. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desplegament del Pla
territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei
1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla
territorial general de Catalunya (tram. 302-00107/06).
Esmenes presentades. Esmenes presentades. Es-
menes presentades. 55

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de concerts edu-
catius (tram. 302-00108/06). Esmenes presentades.
Esmenes presentades. Esmenes presentades. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de consum (tram.
302-00109/06). Esmenes presentades. Esmenes
presentades. Esmenes presentades. Esmenes pre-
sentades. 58

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’assistència a la gent gran
(tram. 302-00110/06). Esmenes presentades. Esme-
nes presentades. Esmenes presentades. 60

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política del servei d’electri-
citat, especialment pel que fa referència als talls de
subministrament elèctric (tram. 302-00111/06). Es-
menes presentades. Esmenes presentades. 62

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques de suport a la
família (tram. 302-00112/06). Esmenes presentades.
Esmenes presentades. Esmenes presentades. 63

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les prestacions dels serveis
socials a Catalunya (tram. 302-00113/06). Esmenes
presentades. Esmenes presentades. Esmenes
presentades. Esmenes presentades. 64

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’aplicació dels decrets d’ensenyaments mínims
aprovats pel Govern de l’Estat (tram. 300-00461/06).
Presentació. 67

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el turisme cultural (tram. 300-00462/06). Presenta-
ció. 67

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el turisme rural i el seu desenvolupament (tram. 300-
00463/06). Presentació. 68

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de turisme (tram. 300-00464/06). Presen-
tació. 68

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment en matèria de comerç (tram.
300-00465/06). Presentació. 68

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment en matèria de consum (tram.
300-00466/06). Presentació. 68
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4. INFORMACIÓ

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
29/VI del Parlament de Catalunya, sobre la política
educativa (tram. 340-00030/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. 69

Control del compliment de la Moció 57/
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1.10. RESOLUCIONS

Resolució 586/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les necessitats de pla-
ces sociosanitàries a Palafrugell (Baix
Empordà) i la seva àrea d’influència
Tram. 250-00519/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre el projecte de construcció
d’un equipament assistit per a persones grans a Pa-
lafrugell (Baix Empordà) i d’adequació de l’hospi-
tal geriàtric de Palafrugell, presentada per la Sra.
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (tram. 250-00519/06), i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 8363).

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, en el termini de sis mesos, per mitjà del
Departament de Benestar Social, un estudi que per-
meti concretar la previsió de necessitats de places
de residència assistida, de centre de dia i d’habitat-
ges amb suport, en l’àmbit de Palafrugell, Mont-ras,
Begur, Regencós, Pals i Torrent (Baix Empordà).

b) Estudiar, per mitjà dels departaments de Benestar
Social i de Sanitat i Seguretat Social, la possibilitat
de concertar amb l’hospital geriàtric de Palafrugell
places sociosanitàries per a persones grans amb de-
pendències greus.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 587/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació de places re-
sidencials i de centre de dia al Baix
Empordà
Tram. 250-00962/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’ampliació de les instal·la-
cions de l’hospital geriàtric de Palamós (Baix
Empordà), presentada pel Grup Parlamentari Popu-
lar (tram. 250-0962/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
14729).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar la creació de places residencials i de centre de
dia per a gent gran a la comarca del Baix Empordà,
concretament al municipi de Palamós.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 588/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un
centre de dia per a gent gran a Santa
Coloma de Farners (Selva)
Tram. 250-00961/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril 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 Santa Coloma de Farners
(Selva), presentada pel Grup Parlamentari Popu-
lar (tram. 250-00961/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
14687).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear,
dins l’any 2001, un centre de dia per a gent gran a

1.10.
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Santa Coloma de Farners (Selva) i la seva àrea d’in-
fluència, tot presentant, en el termini de sis mesos,
un pla funcional que en prevegi el funcionament,
les prestacions i el finançament.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 589/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ampliació dels serveis
del centre d’atenció primària de Santa
Coloma de Farners (Selva)
Tram. 250-00970/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’ampliació dels serveis del
centre d’assistència primària de Santa Coloma de
Farners (Selva), presentada pel Grup Parlamentari
Popular (tram. 250-00970/06), i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14682).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una
ampliació dels serveis amb què compta actualment
el centre d’atenció primària de Santa Coloma de
Farners (Selva), per a dotar-lo de servei de raigs X i
d’unitat de traumatologia, amb la finalitat d’oferir
aquests serveis a l’esmentada ciutat i la seva àrea
d’influència.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 590/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’impuls i la promoció
de fórmules de contractació de treba-
lladors immigrants
Tram. 250-00963/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-

posició no de llei sobre l’impuls i la promoció de
fórmules de contractació de treballadors immi-
grants, presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-00963/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
15069).

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 i promoure fórmules de contractació de
treballadors immigrants a Catalunya, com la del
conveni marc signat en l’àmbit estatal de contracta-
ció en origen, duent a terme una prospecció correcta
de les demandes del mercat de treball, i fent campa-
nyes divulgatives i d’informació als empresaris a
les delegacions territorials de treball, mitjançant la
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat
i la de l’Estat, i també amb els interlocutors socials,
que permeti la contractació col·lectiva de treballa-
dors immigrants més ràpida i eficaç i garanteixi la
integració laboral dels treballadors.

b) Estendre la possibilitat de les autoritzacions col·-
lectives als sectors en què necessiten contractacions
de més llarga durada, amb possibilitat de renovació,
fins arribar a la contractació indefinida.

c) Establir unes línies d’ajuts destinats especial-
ment a la nova fórmula de contractació a què fa re-
ferència l’apartat a, a fi d’aconseguir un habitatge
digne per als treballadors immigrants que, amb
aquesta nova iniciativa, vénen a treballar a Catalu-
nya.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 591/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un pla comarcal d’im-
migració a la comarca del Ripollès
Tram. 250-00965/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la posada en marxa del Pla
comarcal d’immigració a la comarca del Ripollès,
presentada pel Grup Parlamentari Popular (tram.
250-00965/06), i l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 14737).

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, d’acord amb les administracions locals de la co-
marca del Ripollès, la viabilitat d’impulsar un pla
comarcal d’immigració.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió

Josep Lluís Fernàndez Pilar Malla  i Escofet

Resolució 592/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre un pla comarcal d’im-
migració a la comarca de la Cerdanya
Tram. 250-00966/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la posada en marxa del Pla
comarcal d’immigració a la comarca de la Cerda-
nya, presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-00966/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
14736).

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, d’acord amb les administracions locals de la co-
marca de la Cerdanya, la viabilitat d’impulsar un pla
comarcal d’immigració.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 593/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la cobertu-
ra social dels treballadors autònoms
pel que fa a la prestació d’incapacitat
temporal
Tram. 250-00971/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la millora de la situació dels
treballadors autònoms, pel que fa a la prestació

d’incapacitat temporal, presentada pel Grup Parla-
mentari Popular (tram. 250-00971/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar, conjuntament amb el Govern de l’Estat i dins el
marc de negociació del Pacte de Toledo, la millora
de la situació de cobertura social dels treballadors
autònoms, especialment pel que fa als requisits per
a accedir a la prestació d’incapacitat temporal, mi-
llorant així aquesta prestació quan es produeixi la
contingència que la preveu.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 594/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures per a
incentivar la formació i l’ocupació dels
treballadors més grans de quaranta-
cinc anys
Tram. 250-00972/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre les mesures per a incentivar
la formació i l’ocupació dels treballadors més grans
de quaranta-cinc anys, presentada pel Grup Parla-
mentari Popular (tram. 250-00972/06), i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (reg. 14387) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 15070).

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 i incentivar l’ocupació dels treballadors
de més edat i amb problemes d’integració en el
mercat laboral fent, prioritàriament, en el marc de
les polítiques actives d’ocupació, per mitjà del Ser-
vei Català d’ Ocupació, les tasques d’informació i
assessorament a les petites i mitjanes empreses, a fi
d’incrementar i potenciar la contractació i la forma-
ció dels treballadors més grans de quaranta-cinc
anys.

b) Presentar a la Comissió de Política Social, a par-
tir del primer trimestre de l’any 2001, un pla de se-
guiment concret de totes les mesures que la Genera-
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litat aplica per millorar la contractació dels treballa-
dors més grans de quaranta-cinc anys.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió

Josep Lluís Fernàndez Pilar Malla  i Escofet

Resolució 595/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un estudi
relatiu a les necessitats de creació
d’ocupació en el sector de l’ecoindús-
tria

Tram. 250-00973/06

Adopció: Comissió de Política Social

Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’elaboració d’un estudi re-
latiu a les necessitats de creació d’ocupació en el
sector de l’ecoindústria, presentada pel Grup Parla-
mentari Popular (tram. 250-00973/06), i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 15068).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a propo-
sar al Consell Català de la Formació Professional
l’elaboració d’un estudi sobre les necessitats de
creació d’ocupació del sector de l’ecoindústria per
als anys 2001-2002, tenint en compte les previsions
en la planificació i la programació de formació pro-
fessional ocupacional i reglada per a la formació de
treballadors qualificats i no qualificats d’aquest
sector en creixent desenvolupament.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió

Josep Lluís Fernàndez Pilar Malla  i Escofet

Resolució 596/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les necessitats d’equi-
paments assistencials per a gent
gran a la comarca del Ripollès
Tram. 250-01164/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la posada en marxa d’un
centre de recursos per a gent gran a Sant Joan de les
Abadesses (Ripollès), presentada pel (tram. 250-
01164/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 18704).

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 marc del III Pla d’actuació social, les ne-
cessitats d’equipaments assistencials per a gent gran
a la comarca del Ripollès, i, concretament, al muni-
cipi de Sant Joan de les Abadesses, tot tenint en
compte l’actual projecte del nou centre de recursos
integrals per a gent gran promogut pel seu Ajunta-
ment.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 597/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’atenció al col·lectiu de
les persones sense sostre
Tram. 250-01184/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’atenció al col·lectiu de les
persones sense sostre, presentada per la Sra. Pilar
Malla i Escofet, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (tram. 250-01184/06), i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 19108).

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

1.10.

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



23 d’abril de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 175

10

RESOLUCIÓ

1. A fi d’ordenar i millorar l’atenció a les persones
anomenades «sense sostre», especialment les que
es troben en fase de desarrelament consolidat, el
Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer, en el termini d’un any, un estudi per a conèi-
xer quins serveis s’ofereixen a les persones sense
sostre i quins pressupostos s’hi esmercen, amb la
finalitat de millorar l’adaptació dels serveis exis-
tents a les característiques d’aquesta població.

b) Planificar una política consensuada pel que fa a
les persones transeünts, que permeti als serveis i les
institucions actuar amb uns criteris i uns objectius
clars per a assolir el major grau d’integració possi-
ble d’aquest col·lectiu.

c) Potenciar programes de prevenció i control de la
drogodependència, i també el diagnòstic de malalti-
es mentals en els centres o en serveis assequibles
als col·lectius a què fan referència els apartats a i b.

d) Buscar solucions que permetin una certa estabili-
tat a les persones que es van inserint a la societat,
com poden ésser els pisos compartits i tutelats.

2. A fi d’establir uns programes d’integració global
de les persones sense sostre, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern a crear una xarxa d’informa-
ció que permeti saber quina entitat fa el seguiment
d’una persona determinada.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 598/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un
equipament per a gent gran a
Camarasa (Noguera)
Tram. 250-01038/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 20, 04.04.2001, DSPC-C 159

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un casal
per a gent gran al municipi de Camarasa (Noguera),
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (tram. 250-01038/06), i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular
(reg. 15765) i pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 15835).

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, dins el marc del Tercer pla d’actuació social, un

projecte tècnic de construcció d’un equipament per
a gent gran al municipi de Camarasa (Noguera) que
doni resposta a les necessitats que en el camp de
l’atenció a la vellesa té plantejades avui dia aquest
municipi.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 599/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el pagament del pas
d’ambulàncies de servei públic per
autopistes de peatge
Tram. 250-00650/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el pagament de les des-
peses del peatge de les autopistes de les ambulànci-
es (tram. 250-00650/06), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar les mesures necessàries, en el termini més breu
possible, perquè les ambulàncies al servei de la se-
guretat social, quan transportin pacients emparats
per aquest règim públic, no hagin de satisfer a càr-
rec dels malalts o de llurs famílies les despeses dels
peatges de les autopistes.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 600/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aturada de les activi-
tats d’extracció de la pedrera de
Puigsobirà, a Moià (Bages)
Tram. 250-00590/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’aturada de les activi-
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tats d’extracció de terres i roques de la pedrera de
Puigsobirà, al terme municipal de Moià (Bages)
(tram. 250-00590/06), presentada pel Grup Parla-
mentari 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 aturar
les activitats d’extracció de la pedrera il·legal del
paratge de Puigsobirà, a Moià (Bages).

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 601/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la difusió de la relació
d’expedients d’abocaments industri-
als elaborada per l’Agència Catalana
de l’Aigua
Tram. 250-00637/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda
el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la difusió de la relació
d’expedients d’abocaments industrials elaborada per
l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 250-00637/06),
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V), i les esmenes presentades
pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 9510).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aug-
mentar la difusió entre la ciutadania dels expedi-
ents d’abocaments industrials, mitjançant els meca-
nismes següents, que poden ésser complementaris i
no excloents:

a) Exposar a la delegació territorial corresponent
de l’Agència Catalana de l’Aigua la informació so-
bre els expedients públics d’abocaments industrials
que estiguin en tràmit, amb l’objectiu d’apropar
aquesta important informació a la ciutadania.

b) Incloure a la pàgina web del Departament de
Medi Ambient la relació d’expedients d’aboca-
ments industrials que elabora l’Agència Catalana de
l’Aigua i actualitzar-ne les dades setmanalment.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. FabregatVidal

Resolució 602/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els abocaments indus-
trials
Tram. 250-00858/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre els abocaments industri-
als (tram. 250-00858/06), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 13664).

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-li dins l’any 2001 un pla de construc-
ció de depuradores per a usos industrials, el qual ha
d’assegurar que la canalització dels fangs es derivi
exclusivament cap a abocadors de residus perillo-
sos o cap a altres sistemes de reutilització industrial.

b) Intensificar els controls analítics dels paràmetres
amb més alt component de risc dins les instal·lacions
de sanejament, amb una atenció especial als com-
postos que poden esdevenir tòxics.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. FabregatVidal

Resolució 603/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la modernització i la
millora de l’Eix Diagonal
Tram. 250-00654/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la modernització i la
millora de l’Eix Diagonal (tram. 250-00654/06),
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel
G. P. de Convergència i Unió (reg. 9798).

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

El Parlament de Catalunya, amb relació a l’anome-
nat Eix Diagonal, que segueix el traçat de les carre-
teres C-15 (antiga C-244) i C-37 (antiga C-241),
que enllacen les comarques del Garraf, l’Alt Pene-
dès, l’Anoia i el Bages, insta el Govern a:

a) Adoptar les mesures mediambientals necessàries
dins dels projectes i de l’execució de les obres dels
trams corresponents d’aquestes carreteres.

b) Difondre el coneixement dels territoris que for-
men aquest Eix, mitjançant la senyalizació d’aques-
tes carreteres amb indicadors que els identifiquin.

c) Potenciar els diferents transports públics com a
mitjà prioritari d’ús quotidià al llarg del traçat de les
carreteres que conformen l’Eix.

d) Incorporar en els pressupostos del 2001 la se-
nyalització de les carreteres C-15 i C-37 amb la
nova codificació, aprovada l’any passat, per com-
pletar la millora necessària de la comunicació viària
entre Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 604/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la carretera
B-124 entre Calders (Bages) i Sant
Llorenç Savall (Vallès Occidental)
Tram. 250-00665/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la millora de la carretera
B-124 entre Calders (Bages) i Sant Llorenç Savall
(Vallès Occidental) (tram. 250-00665/06), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i les esmenes presentades pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 11944).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Executar la millora de ferm, l’arranjament de re-
volts i la construcció de cunetes formigonades en
els llocs tècnicament necessaris del tram de la car-
retera B-124 entre Calders i Monistrol de Calders.

b) Redactar el projecte de millora de ferm, arranja-
ment de revolts i construcció de cunetes formigo-
nades en els llocs tècnicament necessaris del tram

de la carretera B-124 entre Sant Llorenç Savall i
Monistrol de Calders.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 605/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un pas
de vianants per a accedir al camp mu-
nicipal d’esports d’Ascó (Ribera
d’Ebre)
Tram. 250-00693/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un estudi
relatiu a la construcció d’un pas de vianants per a
accedir des del municipi d’Ascó (Ribera d’Ebre) al
camp municipal d’esports d’aquesta localitat (tram.
250-00693/06), presentada pel Sr. Alberto Fernán-
dez Díaz, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Popular , i les esmenes presenta-
des pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 11925).

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 els estudis i els projectes necessaris per a iniciar
les obres d’un pas de vianants per a accedir des del
nucli urbà d’Ascó (Ribera d’Ebre) al camp munici-
pal d’esports d’aquesta localitat, sense necessitat de
creuar la carretera C-12.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat
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Resolució 606/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’una
via de circumval·lació del municipi
d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00694/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un estudi
relatiu a la construcció d’una via de circumval·lació
del municipi d’Ascó (Ribera d’Ebre) (tram. 250-
00694/06), presentada pel Sr. Alberto Fernández
Díaz, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari Popular , i les esmenes presentades pel
G. P. de Convergència i Unió (reg. 11920).

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 i un projecte per a la construc-
ció d’una nova via de circumval·lació al municipi
d’Ascó (Ribera d’Ebre).

b) Col·locar immediatament una nova senyalització
perquè els vehicles de mercaderies perilloses no
creuin el nucli urbà d’Ascó, sinó que passin per la
carretera C-12.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 607/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les obres de millora de
la carretera C-154
Tram. 250-00697/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre les obres de millora de la
carretera C-154 (tram. 250-00697/06), presentada
pel Grup Parlamentari Popular.

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 les obres de millora del tram de la carretera C-
154 comprès entre els punts quilomètrics 6,5 i 9,9, i
de reforçament del tram entre Prats de Lluçanès
(Osona) i Gironella (Berguedà).

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 608/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les condicions d’acces-
sibilitat dels passatgers als trens de
Renfe
Tram. 250-00703/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la millora de les condici-
ons d’accessibilitat a les estacions i als trens de
Renfe (tram. 250-00703/06), presentada 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 fer les
gestions necessàries perquè:

a) Renfe estableixi un estàndard de diferència de
cotes entre la plataforma dels trens de viatgers i la
via.

b) El Ministeri de Foment executi les obres de refor-
ma de les estacions de Renfe per adaptar-les a l’es-
tàndard definit per Renfe i facilitar l’accés dels pas-
satgers als trens.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat
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Resolució 609/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració del Pla ter-
ritorial parcial de la Catalunya central
Tram. 250-00718/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració del Pla ter-
ritorial parcial de la Catalunya central (tram. 250-
00718/06), presentada pel Sr. Oriol Nel·lo i Colom,
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:

a) Elaborar, en col·laboració amb els ens locals con-
cernits i de manera immediata, el Pla territorial par-
cial de la Catalunya central, d’acord amb el que dis-
posen la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de polí-
tica territorial, i la Llei 1/1995, del 16 de març, per
la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalu-
nya.

b) Ajustar els terminis d’elaboració de l’esmentat
Pla territorial perquè se’n pugui fer l’aprovació de-
finitiva abans de la fi de l’any 2002.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 610/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un pla
d’infraestructures bàsiques per a la
Catalunya central
Tram. 250-00729/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre un Pla d’infraestructures
bàsiques per a la Catalunya central (tram. 250-
00729/06), presentada pel Sr. Joan Roma i Cunill,
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 elabo-
rar un pla d’actuacions destinades a programar i
coordinar la construcció i la instal·lació d’infraes-
tructures bàsiques (xarxa de gas, cobertura de tele-
fonia mòbil, cablejat de fibra òptica) en el conjunt
de les comarques de la Catalunya central per cobrir
les necessitats d’aquest territori i equiparar-ne la
dotació en aquests serveis amb la de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 611/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració de la me-
mòria relativa al compliment de les di-
rectrius del Pla territorial general de
Catalunya
Tram. 250-00898/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració de la
memòria relativa al compliment de les directrius del
Pla territorial general de Catalunya (tram. 250-
00898/06), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

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 la memòria relativa al compliment de les direc-
trius del Pla territorial general de Catalunya i a pre-
sentar-li’n els resultats abans de la fi de l’any 2001.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat
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Resolució 612/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el Pla territorial metro-
polità de Barcelona
Tram. 250-00899/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el Pla territorial metro-
polità de Barcelona (tram. 250-00899/06), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, amb relació a l’elabora-
ció del Pla territorial metropolità de Barcelona, insta
el Govern a convocar, en el termini de dos mesos, la
Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de
Barcelona.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 613/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de les línies
de Renfe i de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat que fan el trajecte Manresa-Bar-
celona
Tram. 250-00720/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la millora de les línies de
Renfe i de Ferrocarrils de la Generalitat que fan el
trajecte Manresa-Barcelona (tram. 250-00720/06),
presentada pel Sr. Oriol Nel·lo i Colom, 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 nego-
ciar amb Renfe i amb Ferrocarrils de la Generalitat

les inversions necessàries perquè la línia Manresa-
Barcelona tingui una periodicitat equiparable a la
de les línies de la xarxa de rodalia que circulen amb
més intensitat.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

Resolució 614/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’adaptació de l’estació
de Renfe de Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) com a estació de trens
regionals
Tram. 250-01100/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 04.04.2001, DSPC-C 158

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 4 d’abril de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’adaptació de l’estació
de Renfe de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
com a estació de trens regionals (tram. 250-
01100/06), presentada pel tots els grups parlamen-
taris.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a
empendre les accions necessàries perquè el Minis-
teri de Foment incorpori a les inversions de Renfe a
Catalunya per al període 2001-2004:

a) La realització del projecte d’adaptació de l’actu-
al estació de Renfe de Vilafranca del Penedès com a
estació de parada de trens regionals.

b) L’execució de les obres de soterrament i cobri-
ment del traçat de les vies de Renfe al pas per Vila-
franca del Penedès i l’adaptació de l’estació als
usos d’una estació de trens regionals.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2001

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

1.10.
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Resolució 631/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la compensació econò-
mica de tots els presos polítics del
franquisme menors de seixanta-cinc
anys
Tram. 250-01204/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 18, 05.04.2001, DSPC-C 163

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la com-
pensació econòmica dels presos polítics del fran-
quisme menors de 65 anys, presentada per tots els
grups parlamentaris (tram. 250-01204/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a regular,
abans del mes de maig del 2001, la compensació
econòmica de tots els presos polítics del franquis-
me que no haguessin complert els seixanta-cinc
anys el 31 de desembre de 2000.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2001

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

Resolució 632/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la provisió definitiva
dels llocs de comandament o assimi-
lats dels centres penitenciaris de Ca-
talunya
Tram. 250-01305/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 18, 05.04.2001, DSPC-C 163

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la pro-
visionalitat dels nomenaments de diversos coman-
daments o assimilats dels centres penitenciaris de
Catalunya, presentada pel Grup Parlamentari Popu-
lar (tram. 250-01305/06).

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 proveir definitiva-
ment els llocs de comandament o assimilats que han
estat objecte de nomenament provisional amb en-
càrrec de funcions als centres penitenciaris de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2001

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

Resolució 633/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els serveis de rescat,
d’assistència sanitària i d’evacuació
amb helicòpter al Pallars Sobirà
Tram. 250-01117/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 18, 05.04.2001, DSPC-C 163

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre l’adop-
ció de mesures per a garantir durant tot l’any els
serveis de rescat, assistència sanitària i evacuació a
l’heliport de Tírvia (Pallars Sobirà), presentada pel
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01117/06), i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16314).

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 serveis de rescat, d’assistència sanitària i
d’evacuació amb helicòpter al Pallars Sobirà cada
cap de setmana, tots els ponts i els períodes de mà-
xima afluència de visitants, i a estudiar la possibili-
tat d’ampliar aquesta cobertura a tots els dies de
l’any.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2001

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

1.10.
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Resolució 634/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el projecte de construc-
ció i el calendari d’execució de les
obres del nou edifici dels jutjats de
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-01354/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 18, 05.04.2001, DSPC-C 163

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la pre-
sentació 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, presentada pel
Sr. Àlex Masllorens i Escubós, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01354/06), i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 21187).

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 edifici dels jutjats de Vilanova i la
Geltrú (Garraf), i a presentar dins el mateix termini
el calendari d’execució de les obres.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2001

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

Resolució 635/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el projecte de construc-
ció i el calendari d’execució de les
obres del nou edifici dels jutjats de
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01362/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 18, 05.04.2001, DSPC-C 163

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la nova seu dels jutjats de Sant Boi de
Llobregat (Baix Llobregat), presentada pel Sr. Àlex
Masllorens i Escubós, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (tram. 250-01362/06), i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 21185).

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 edifici dels jutjats de Sant Boi de Llo-
bregat (Baix Llobregat), i a presentar dins el mateix
termini el calendari d’execució de les obres.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2001

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

1.10.
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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

Esmenes a la totalitat presentades
Reg. 21105, 21512 i 21680 / Admissió a tràmit:
Mesa de la Comissió de Política Territorial,
05.04.2001

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI  POPULAR (REG. 21015)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que preveu l’article 94 i següents del Re-
glament de la Cambra, presenta Esmena a la totali-
tat de retorn al Consell Executiu del Projecte de Llei
de meteorologia (tram. 00030/06)

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. Popular

Esmena a la totalitat de retorn al Consell Executiu
del Projecte de Llei de meteorologia.

Palau del Parlament, 20 de març de 2001
Maria Dolors Nadal i Aymerich

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 21512)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, en nom del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fen ús
d’allò que es determina a l’article 94 del Reglament
de la Cambra, presento la següent esmena al text
del Projecte de Llei de prevenció de meteorologia
(tram. 200-00030/06).

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Esmena a la totalitat de retorn del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 27 de març de 2001
Joaquim Nadal i Farreras

Portaveu
3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 21680)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 94 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent esme-
na al Projecte de llei de meteorologia (tram. 200-
00030/06).

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya - Verds

Esmena a la totalitat de retorn del Projecte de llei al
Govern.

Palau del Parlament, 28 de març de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu
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Projecte de llei de regulació dels drets
de superfície, de servitud i d’adquisi-
ció
Tram. 200-00034/06

Text presentat
 Reg. 22832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, Secretari del Govern

CERTIFICO

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de
Catalunya, celebrada el dia 3 d’abril de 2001, es va
prendre, entre d’altres l’acord que es reprodueix a
continuació:

A proposta del Conseller de Justícia s’aprova
l’avantprojecte de llei de regulació dels drets de
superfície, de servitud i d’adquisició i s’autoritza
l’esmentat Conseller perquè el presenti al Parla-
ment.

I perquè consti i als efectes oportuns lliuro el pre-
sent Certificat a Barcelona, el cinc d’abril de dos
mil u.

 Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE REGULACIÓ DELS DRETS DE

SUPERFÍCIE, DE SERVITUD I D’ADQUISICIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquesta Llei té per objecte la regulació dels drets
de superfície, de servitud i d’adquisició.

Aquesta regulació, juntament amb la continguda a
la Llei 13/2000, sobre els drets d’usdefruit, d’ús i
d’habitació, i amb la revisió de la Llei 6/1990, dels
censos, i de la Llei 22/1991, de garanties possessò-
ries sobre cosa moble, pot constituir la part corres-
ponent als «drets reals limitats» del futur Codi civil
de Catalunya, encara que els drets d’adquisició es
puguin constituir, també, amb caràcter personal.

La Llei es distribueix, doncs, en tres capítols dedi-
cats, respectivament, a cadascun dels drets que s’hi
regulen.

El capítol primer acompleix la previsió d’una regu-
lació civil del dret de superfície, ja que, fins ara,
l’única regulació d’aquest dret és la donada per a
l’àmbit de l’actuació urbanística, pel Decret legisla-
tiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual es va aprovar la
refosa dels textos legals vigents a Catalunya en
matèria urbanística.

Es pretén donar la màxima extensió al dret de su-
perfície com a dret real limitat sobre finca aliena,
caracteritzat per convertir parts integrants d’aquesta
en objectes de dret independents. Deixa, doncs, de

ser només un mitjà de foment de la construcció per
esdevenir un factor important en la formació del
mercat immobiliari i en la multiplicació dels aprofi-
taments agraris i forestals. Aquest darrer aspecte
permet donar una solució a la configuració d’algu-
nes figures jurídiques controvertides com la rabas-
sa morta i altres drets reals de caràcter anàleg. La
regulació que es basa en el dret real constituït, in-
dependentment de quin sigui el títol de la seva
constitució, permet, també, la regularització de les
rabasses constituïdes amb anterioritat a l’entrada en
vigor de la Llei, seguint els mateixos criteris que va
establir la Llei 6/1990 per als censos.

L’impuls al dret de superfície exigeix procurar-li un
particularitzat règim jurídic real, legal i voluntari.
En aquest darrer, el punt principal és si la fixació
del títol constitutiu és definitiva o modificable pels
titulars ulteriors del dret de superfície i de la propi-
etat de la finca base.

En aquesta regulació s’ha optat per la modificabili-
tat, en atenció a un motiu de viabilitat econòmica,
derivat de la llarga durada del dret, i un altre de ju-
rídic, que és la igualtat de la legitimació dels cons-
tituents i la dels titulars sobrevinguts.

La preocupació fonamental d’aquesta Llei és la pro-
tecció dels titulars de la propietat de la finca i dels
drets limitats sobre el de superfície, que es resol
amb la tècnica de la inoposabilitat.

2. El capítol segon regula el dret real de servitud,
amb la finalitat de renovar aquesta part de la Llei
13/1990, de l’acció negatòria, les immissions, les
servituds i les relacions de veïnatge.

Aquest capítol s’estructura en quatre seccions.

La Secció primera està dedicada a les disposicions
generals, aplicables a qualsevol servitud.

La servitud és un dret real limitat que grava parci-
alment una finca en benefici d’una altra.

S’exclouen els drets d’aprofitament establerts en
favor d’una persona física, sobre una finca aliena,
amb independència, per tant, de tota relació entre
finques.

Les servituds només es poden constituir per títol,
atorgat voluntàriament o forçosa. En aquest últim
cas, el propietari de la finca dominant pot exigir al
propietari de la finca servent la constitució de la
servitud, quan concorrin les circumstàncies exigides
per la llei.

La llei deixa clara la possibilitat que, a més de les
persones titulars del dret de propietat de les finques
dominant o servent, també puguin constituir servi-
tuds les persones titulars de drets reals possessoris
sobre aquestes. Quan es tracta d’una servitud vo-
luntària constituïda per les persones titulars de drets
reals possessoris, la servitud té l’abast i durada dels
seus drets.

Com a novetat, cap servitud no es podrà adquirir per
usucapió. S’elimina, doncs, la usucapió com a me-
canisme d’adquisició de les servituds.

3.01.01.
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S’admet clarament la servitud sobre finca pròpia,
figura que era només apuntada en la Llei 13/1990.
Per tant, s’admet la possibilitat que el propietari de
dues o més finques estableixi servituds entre aques-
tes, en qualsevol moment. La servitud sobre finca
pròpia consisteix en una relació de servei entre fin-
ques, l’exercici de la qual queda inclòs en l’exercici
del dret de propietat per part del propietari únic. Es
pot dir, per tant, que la servitud és latent, que exis-
teix, però, com a tal, no s’exercita.

El contingut general de la servitud s’estableix, pri-
mer, amb caràcter general, i en segon lloc, amb refe-
rència a les servituds de llums i vistes. En aquest
últim cas cal, a més, tenir en compte les normes so-
bre relacions de veïnatge, que determinen les possi-
bilitats edificatòries de la finca gravada amb una
d’aquestes servituds.

El contingut accessori de la servitud es relaciona
amb les obres i activitats necessàries per a l’establi-
ment i la conservació de la servitud i la contribució
a aquestes.

La Secció segona agrupa les servituds forçoses, és
a dir, aquelles en les quals la persona titular del dret
de propietat de la finca dominant pot exigir a la de
la servent la constitució de la servitud. A més de re-
gular les tradicionals servituds de pas i d’aqüeduc-
te, es renova la regulació de la servitud d’accés a
una xarxa general, que va introduir la Llei 13/1990.

La Secció tercera regula l’extinció de les servituds.
A més de les causes d’extinció, es detallen les con-
seqüències de la pèrdua de la utilitat de l’exercici de
la servitud, i de la seva impossibilitat. Així mateix,
es detallen els efectes sobre la servitud de les modi-
ficacions de les finques dominant i servent, en els
supòsits de divisió, segregació, agrupació i agrega-
ció.

La Secció quarta està dedicada a la protecció del
dret de servitud i regula l’acció confessòria. Amb la
nova regulació, la protecció de la servitud no es li-
mita tan sols a les pertorbacions ja realitzades, sinó
que s’amplia a les pertorbacions previsibles.

3. El capítol tercer regula el dret d’opció, de consti-
tució real o personal, i el dret de tempteig, també,
com a dret real o personal de constitució voluntària.
Es prescindeix, doncs, de regular els drets d’adqui-
sició preferent o de prelació de caràcter legal i els
anomenats «retractes legals». En conseqüència, es
preveu la regulació de dos drets d’adquisició dife-
rents –opció i tempteig–, mentre que l’anomenat
dret de retracte es configura com una manifestació
del dret de tempteig de naturalesa real, després que,
precisament per no haver-se pogut exercitar en el
moment de la transmissió projectada per causes im-
putables a l’atorgant o per manca de notificació al
seu titular, ha tingut lloc el negoci transmissiu one-
rós, consumat, amb un tercer.

La definició dels drets d’adquisició es fa des del
punt de vista de la posició jurídica del titular del
dret d’adquisició, és a dir, com a «facultat d’adqui-
sició», en tots dos casos com a facultat d’exercici

unilateral, però en el segon supeditada a una trans-
missió projectada. D’aquesta manera, es prescindeix
de definir-los des del punt de vista estàtic de l’ator-
gant del dret, és a dir, com a «obligació de no dispo-
sar» o com a «limitació del poder de disposició».

Es vol admetre, també, la possibilitat de constitució
amb caràcter real, d’acord amb els requisits de
constitució que s’estableixen, i d’afrontar el proble-
ma de la possible doble naturalesa real o personal
dels drets d’adquisició, especialment del dret d’op-
ció. D’aquesta manera tenim que qualsevol modali-
tat de dret d’adquisició pot tenir dues naturaleses: la
real, que depèn de la voluntat negocial dels subjec-
tes, i la personal, que, al seu torn, pot ser inscrita -
d’acord amb l’art. 14 RH vigent i, per tant, oposable
a tercer- o no inscrita.

La naturalesa real o personal, a diferència de l’exer-
cici de la facultat d’adquisició unilateral, segons si
es troba o no supeditada a una transmissió projecta-
da pel propietari de l’objecte, no és un criteri
tipificador. La naturalesa del dret determina la seva
eficàcia adquisitiva.

Els drets d’adquisició poden recaure sobre béns
immobles o béns mobles susceptibles d’identifica-
ció existents. S’admet, també, que puguin recaure
sobre béns futurs, encara que, en aquest cas, han de
ser de naturalesa personal pel fet que els drets reals
només poden tenir per objecte béns existents, llevat
que el dret d’adquisició es configuri com a condici-
onat a l’existència efectiva del bé.

Mitjançant l’expressió «negoci jurídic», es descriu
la possibilitat de constitució dels drets d’adquisició
amb un acte, entre vius o per causa de mort, o un
contracte. A més del fet de reconèixer l’amplitud de
l’autonomia de la voluntat, s’afronta la constitució
dels drets d’adquisició amb caràcter real. Efectiva-
ment, es pren en consideració la voluntat del cons-
tituent (per si és mortis causa) o dels constituents,
com a senyal inicial de fixació de la naturalesa real,
però insuficient, i a més, la determinació del dret i
la temporalitat del seu exercici. D’altra banda, es
diferencia el preu o prima per atorgar el dret d’ad-
quisició i el preu de l’adquisició de l’objecte quan
es tracta de constitució o d’adquisició oneroses res-
pectivament. Amb aquesta distinció es preveu la
possibilitat que l’adquisició de l’objecte per part
del titular del dret d’adquisició, encara que normal-
ment és onerosa, sigui de caràcter gratuït.

En relació amb la durada, es fixa el termini de dura-
ció dels drets d’adquisició i es diferencia del termi-
ni d’exercici d’aquests mateixos drets. Es permet la
constitució d’un dret d’opció real de llarga durada i
això implica que hi pot haver tres modalitats de dret
d’opció: el de caràcter real, el de caràcter personal
oposable a tercers i, finalment, el merament perso-
nal. En segon lloc, en relació amb el dret d’opció
personal, es determina que ha de ser temporal,
prorrogable, amb la previsió que pugui durar el
mateix temps que el contracte base. En relació amb
el dret de tempteig de naturalesa real, s’admet que
el dret pot ser de constitució indefinida, però sola-
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ment respecte a la primera transmissió; altrament, la
determinabilitat del dret exigeix la seva temporali-
tat, que es fixa en deu anys prorrogables. Respecte
al dret de tempteig de naturalesa personal, es per-
met solament una constitució per un temps limitat,
però suficientment llarg.

En l’exercici del dret d’opció es regula, amb la fina-
litat de resoldre problemes pràctics, l’abonament
del preu, especialment l’acreditació estricta de la
seva entrega efectiva.

Finalment, a més de les causes d’extinció específi-
ques, pel que fa a la renunciabilitat, no s’exclou que
es faci a canvi d’un preu i amb anterioritat a la pro-
jectada transmissió.

CAPÍTOL L

EL DRET DE SUPERFÍCIE

ARTICLE 1. CONCEPTE

El dret de superfície és el dret real limitat sobre una
finca aliena, que atribueix temporalment la propie-
tat de les construccions o de les plantacions que hi
estiguin incloses.

ARTICLE 2. CLASSES

El dret de superfície pot recaure sobre unes cons-
truccions o plantacions anteriors o posteriors a la
constitució del dret. En el segon cas, el dret atribu-
eix la legitimació per fer-les a qui en sigui titular.

ARTICLE 3. RÈGIM LEGAL DEL DRET

1. Tot dret de superfície s’ha de formalitzar per es-
crit. El dret que atribueix la legitimació per a la rea-
lització de construccions o plantacions futures s’ha
de fer en escriptura pública.

2. El títol constitutiu n’ha de fixar la durada, que no
pot excedir de noranta-nou anys.

3. L’extinció del dret de superfície no perjudica els
drets que sobre aquest s’hagin constituït, llevat que
la causa extintiva sigui el transcurs del termini de la
seva durada o, en el cas de construccions o planta-
cions preexistents, la seva pèrdua total.

ARTICLE 4. RÈGIM VOLUNTARI DEL DRET

1. El superficiari i el propietari de la finca poden
establir, en qualsevol moment, el règim de llurs res-
pectius drets.

2. Respecte del dret de superfície, en general són
admesos, entre altres, els pactes següents:

a) La limitació de la disponibilitat del superficiari
sobre el seu dret, en concret, sotmetent-la al consen-
timent del propietari de la finca.

b) L’establiment d’una pensió periòdica, però sense
poder-la garantir amb el propi dret de superfície.

c) El règim liquidatori de la possessió.

3. En relació amb el dret de superfície sobre una
nova construcció o plantació, es poden pactar, entre
altres:

a) La fixació del termini de realització, de la cons-
trucció o de la plantació, tot atribuint eficàcia ex-
tintiva al seu incompliment.

b) En cas de nova construcció, l’atribució al propi-
etari de la finca d’un dret d’ús, per qualsevol con-
cepte, sobre pisos o locals.

4. Respecte del dret de superfície sobre una cons-
trucció o plantació preexistents, se’n pot pactar
l’extinció en cas d’impagament de la pensió o de
mal ús.

5. Respecte dels drets de superfície i de propietat de
la finca, es poden pactar, entre altres:

a) El mode d’ús dels immobles respectius.

b) Els drets d’adquisició recíprocs.

Article 5 Oposabilitat davant tercers i modificabili-
tat

La regulació voluntària del dret de superfície i del
dret de propietat de la finca en relació amb aquell
dret és oposable davant tercers d’ençà la seva ins-
cripció registral. Les modificacions no afecten els
drets inscrits constituïts anteriorment.

CAPÍTOL II

EL DRET DE SERVITUD

SECCIÓ 1ª

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 6. CONCEPTE

1. La servitud és el dret real limitat que grava parci-
alment una finca, que és la servent, en benefici
d’una altra, que és la dominant, i pot consistir en
l’atorgament a la finca dominant d’un determinat
ús de la finca servent o en una reducció de les fa-
cultats de la persona titular de la finca servent.

2. La persona titular de la finca dominant pot bene-
ficiar-se de la finca servent en la mesura determina-
da en el títol constitutiu o en aquesta Llei.

ARTICLE 7. CONSTITUCIÓ

1. Les servituds només es constitueixen per títol,
atorgat voluntàriament o forçosa. La constitució per
títol forçós té lloc quan la persona titular de la finca
dominant pot exigir-la, en els supòsits i en les con-
dicions establertes per aquesta Llei.

2. Poden constituir una servitud les persones titulars
del dret de propietat o dels drets reals possessoris
sobre les finques dominant o servent. Quan es trac-
ta d’una servitud voluntària constituïda per les per-
sones titulars de drets reals possessoris, la servitud
té l’abast i durada dels seus drets.

3. Es consideren constituïdes sota condició les ser-
vituds referides a immobles de construcció o ender-
rocament futurs, i aquelles el contingut de les quals
consisteixi en una utilitat futura.

4. Cap servitud no es pot adquirir per usucapió.
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ARTICLE 8. SERVITUD SOBRE FINCA PRÒPIA

1. La persona titular del dret de propietat o de drets
reals possessoris de diverses finques pot constituir
entre elles les servituds que tingui per convenient.

2. En cas d’alienació de qualsevol de les finques,
dominant o servent, la servitud sobre finca pròpia
publicada únicament per l’existència d’un signe
aparent, només subsistirà si així s’estableix expres-
sament en l’acte d’alienació.

3. Una servitud no s’extingeix pel sol fet que s’arri-
bin a reunir en una sola persona les propietats de
les finques dominant i servent, però la pot extingir i
obtenir la cancel·lació registral, sense perjudici de
tercers.

ARTICLE 9. CONTINGUT GENERAL DEL DRET DE SERVITUD

1. La servitud es constitueix per a utilitat exclusiva
de la finca dominant, de la qual és inseparable.

2. La servitud s’exerceix de la manera més adequa-
da per a obtenir la utilitat de la finca dominant i, al-
hora, de la manera menys incòmoda i lesiva per a la
finca servent.

3. La persona titular del dret de propietat o de drets
reals possessoris de la finca servent té dret a la in-
demnització dels perjudicis causats per l’establi-
ment de la servitud.

4. Si l’exercici de la servitud esdevé excessivament
carregós i incòmode per a la persona titular del dret
de propietat o de drets reals possessoris de la finca
servent, aquesta pot exigir, a càrrec seu, les modifi-
cacions que cregui convenients en la forma i el lloc
de prestar la servitud, sempre que no en disminuei-
xin el valor i utilitat.

ARTICLE 10. CONTINGUT DE LA SERVITUD DE LLUMS I VISTES

D’acord amb els criteris establerts en el seu títol
constitutiu, la servitud de llums permet rebre la
llum que entra per la finca servent i passa a la domi-
nant. Si el títol constitutiu no ho disposa altrament,
la servitud de vistes comprèn la de llums i permet
d’obrir finestres.

ARTICLE 11. CONTINGUT ACCESSORI DE LA SERVITUD

1. Les obres i activitats necessàries per a l’establi-
ment i conservació de la servitud són a càrrec de qui
en sigui titular, llevat de pacte en contrari.

2. La persona titular de la propietat o de drets reals
possessoris de la finca servent ha de tolerar-ne
l’ocupació parcial quan calgui per dur a terme les
obres esmentades en l’apartat 1.

3. Si la servitud reporta també una utilitat a la per-
sona titular de la propietat o de drets reals possesso-
ris de la finca servent, aquesta ha de contribuir pro-
porcionalment a les despeses d’establiment i con-
servació, llevat de pacte en contrari.

4. La persona titular del dret de propietat o de drets
reals possessoris de la finca servent no pot fer cap
obra que perjudiqui o dificulti l’exercici de la servi-
tud.

SECCIÓ 2ª

LES SERVITUDS FORÇOSES

ARTICLE 12. SERVITUD DE PAS

1. La persona titular del dret de propietat o de drets
reals possessoris d’una finca sense sortida, o amb
sortida insuficient a una via pública, pot exigir als
seus veïns l’accés a aquesta, establint una servitud
de pas d’amplada i característiques suficients per a
la utilització normal de la finca dominant.

2. El pas s’ha de donar pel punt menys perjudicial o
incòmode per a les finques gravades i, si és compa-
tible, pel punt més beneficiós per a la finca domi-
nant.

3. La servitud de pas només es pot establir amb el
pagament previ d’una indemnització consistent en
el valor de la part afectada de la finca servent i la
reparació dels perjudicis que el pas pugui ocasio-
nar.

4. Si la persona titular del dret de propietat o de
drets reals possessoris de la finca servent també uti-
litza el pas, o n’obté algun benefici, la indemnitza-
ció es redueix proporcionalment.

5. Si una finca queda sense sortida a una via públi-
ca com a conseqüència d’un acte de disposició so-
bre una o més parts de la finca originària, o de divi-
sió de la cosa comuna, el pas s’ha d’obtenir sobre
part de la finca procedent de l’originària i no s’ha
de pagar indemnització.

ARTICLE 13. SERVITUD D’ACCÉS A UNA XARXA GENERAL

1. La persona titular del dret de propietat o de drets
reals possessoris d’una finca sense connexió a una
xarxa general de sanejament, o subministradora
d’aigua, energia, comunicacions o altres serveis, pot
exigir als seus veïns l’accés a aquesta, establint una
servitud de característiques suficients per a l’obten-
ció del servei, amb les connexions aèries, superfici-
als o subterrànies que corresponguin. La servitud
només es pot exigir quan la connexió a la xarxa ge-
neral no es pugui fer per un altre lloc sense despe-
ses desproporcionades i els perjudicis ocasionats no
siguin substancials.

2. La servitud d’accés a una xarxa general només es
pot establir amb la indemnització prèvia dels perju-
dicis que l’existència de la servitud causa en la fin-
ca servent. Així mateix, la persona titular del dret
de propietat o de drets reals possessoris de la finca
dominant haurà d’indemnitzar els perjudicis que la
servitud causi en el futur.

3. Si la xarxa general discorre per la finca veïna, la
persona titular del dret de propietat o de drets reals
possessoris de la finca sense accés a aquella podrà
exigir la servitud, amb el pagament previ de la part
proporcional del valor de la connexió que en el seu
dia va realitzar la persona titular del dret de propie-
tat o de drets reals possessoris de la finca servent, a
més de la indemnització a què es refereix l’apartat 2.
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4. L’accés a la xarxa general s’ha de donar pel punt
menys perjudicial o incòmode per a les finques gra-
vades i, si és compatible, pel punt més beneficiós
per a la finca dominant.

5. La persona titular del dret de propietat o de drets
reals possessoris de la finca servent pot exigir que
l’accés a la xarxa general es faci de manera que ella
també se’n pugui servir, sempre que contribueixi
proporcionalment a les despeses produïdes per la
connexió. En aquest cas, les persones titulars del
dret de propietat o de drets reals possessoris de les
finques dominant i servent han de contribuir al
manteniment de la instal·lació proporcionalment a
l’ús que en fan.

6. Si una finca queda sense accés a una xarxa gene-
ral com a conseqüència d’un acte de disposició so-
bre una o més parts de la finca originària, o de divi-
sió de la cosa comuna, l’accés s’ha d’obtenir sobre
part de la finca procedent de l’originària i no s’ha
de pagar indemnització.

ARTICLE 14. SERVITUD D’AQÜEDUCTE

1. La persona titular del dret de propietat o de drets
reals possessoris d’una finca que, a més, sigui titu-
lar d’un recurs hidràulic fora d’aquesta, pot exigir
als seus veïns l’accés a l’aigua, establint una servi-
tud d’aqüeducte d’amplada i característiques sufici-
ents per a l’explotació normal de la finca dominant.

2. La servitud d’aqüeducte permet a qui n’és titular
fer totes les obres necessàries per a la portada d’ai-
gües, com ara sèquies, mines, rescloses i altres de
similars, i ha de mantenir-les en bon estat de con-
servació, a càrrec seu.

3. La servitud d’aqüeducte només es pot establir
amb el pagament previ d’una indemnització consis-
tent en el valor de la part afectada de la finca ser-
vent i la reparació dels perjudicis que la servitud li
pugui ocasionar.

4. Si la persona titular del dret de propietat o de
drets reals possessoris de la finca servent també uti-
litza l’aigua o obté algun benefici de la servitud, la
indemnització es reduirà proporcionalment.

5. El pas de l’aigua s’ha de donar pel punt tècnica-
ment més adequat i alhora, si és compatible, menys
perjudicial o incòmode per a les finques gravades.

6. Si una finca queda sense accés a l’aigua com a
conseqüència d’un acte de disposició sobre una o
més parts de la finca originària, o de divisió de la
cosa comuna, l’accés s’ha d’obtenir sobre part de la
finca procedent de l’originària i no s’ha de pagar
indemnització.

SECCIÓ 3ª

L’EXTINCIÓ DE LES SERVITUDS

ARTICLE 15. EXTINCIÓ DE LA SERVITUD

La servitud s’extingeix per les causes generals
d’extinció dels drets reals i per:

1. El no ús durant trenta anys, excepte en el cas de
la servitud sobre finca pròpia. El no ús es comença
a comptar des que consti el desús o l’acte obstatiu.

2. L’arribada del termini, en les temporals, o el com-
pliment de la condició, en les condicionals.

3. L’extinció del dret del concedent o del titular de
la servitud.

4. La renúncia del titular de la servitud.

5. La redempció convinguda entre la persona titular
de la servitud i la de la finca servent.

6. La pèrdua total de la finca servent o dominant.

7. El cas establert per l’article 8.2, quan no s’hagi fet
declaració expressa.

8. La pèrdua de la utilitat del seu exercici o si
aquest esdevé impossible. La servitud no es resta-
bleix si posteriorment el seu exercici torna a ser útil
o possible.

ARTICLE 16. L’EXTINCIÓ I EL RESTABLIMENT DE LES

SERVITUDS FORÇOSES

1. La persona titular del dret de propietat o de drets
reals possessoris de la finca gravada amb una servi-
tud forçosa pot exigir la seva extinció si la servitud
és inutilitzada per un acte propi del seu titular. Si es
demana una nova constitució de la servitud, el seu
titular ha de tornar a pagar la indemnització corres-
ponent.

2. Si es torna a constituir una servitud forçosa,
prèviament extingida per pèrdua de la utilitat del
seu exercici o si aquest havia esdevingut impossi-
ble, el seu titular no ha de pagar indemnització,
sempre que no hagin passat més de trenta anys des
de l’extinció.

ARTICLE 17. MODIFICACIONS DE LES FINQUES I L’EXTINCIÓ

DE LA SERVITUD

1. La modificació de la finca dominant, com ara la
seva divisió, segregació, agrupació o agregació, no
extingeix la servitud, però tampoc no pot fer més
carregós el seu exercici. Això no obstant, l’extinció
pot tenir lloc:

a) En els supòsits de divisió i segregació, si la servi-
tud només és útil per a alguna de les finques resul-
tants, la persona titular del dret de propietat o de
drets reals possessoris de la finca servent pot exigir
l’extinció de la servitud respecte a les altres.

b) En els supòsits d’agregació i agrupació, si l’es-
tructura de la nova finca resultant fa que la servitud
no li reporti utilitat, la persona titular del dret de
propietat o de drets reals possessoris de la finca ser-
vent pot exigir l’extinció de les servituds.

2. Si la finca servent es divideix o se’n segrega una
part, els titulars de les finques resultants que no re-
porten cap utilitat a la dominant poden exigir l’ex-
tinció de la servitud respecte d’aquestes finques.
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SECCIÓ 4ª

LA PROTECCIÓ DEL DRET DE SERVITUD

ARTICLE 18. ACCIÓ CONFESSÒRIA

1. La persona titular de la servitud té acció real per
mantenir i restituir el seu exercici contra qualsevol
persona que s’hi oposa, el pertorba o amenaça de
fer-ho.

2. Qui exercita l’acció ha de provar l’existència de
la servitud i la lesió causada o l’amenaça de cau-
sar-la en el seu dret.

3. L’acció confessòria prescriu als trenta anys
comptats des de l’acte obstatiu.

CAPÍTOL III

ELS DRETS D’ADQUISICIÓ

ARTICLE 19. TIPIFICACIÓ

Els drets d’adquisició voluntària de béns poden ser:

1. El dret d’opció, que atorga al seu titular la facul-
tat d’adquisició, onerosa o gratuïta, dins del termini
establert.

2. El dret de tempteig, que atorga al seu titular la
facultat d’adquisició preferent, en les alienacions
oneroses en les quals el titular del dret pugui fer o
donar la contraprestació a què s’hagi compromès
l’adquirent. El dret de tempteig comporta el dret de
retracte, quan ja ha tingut lloc la transmissió.

ARTICLE 20. NATURALESA

Els drets d’adquisició poden tenir naturalesa real o
personal. Són reals només quan se’ls constitueix
com a tals en escriptura pública i s’inscriuen en el
registre corresponent. L’oposabilitat a tercers dels
drets d’adquisició té lloc mitjançant la inscripció
registral.

ARTICLE 21. OBJECTE

1. Els drets d’adquisició poden recaure sobre béns
immobles i sobre béns mobles susceptibles d’iden-
tificació.

2. Els drets d’adquisició sobre béns mobles poden
recaure sobre béns futurs. Els drets sobre béns fu-
turs són personals, llevat que es condicionin a
l’existència efectiva dels béns.

ARTICLE 22. COTITULARITAT

El dret d’adquisició que pertany a diversos titulars
en proindivís no es pot exercir si no ho fan tots con-
juntament o un o diversos d’ells per cessió dels res-
tants.

ARTICLE 23. CONSTITUCIÓ

Els drets d’adquisició es poden constituir per actes
entre vius, a títol onerós o gratuït, o mortis causa,
mitjançant cessió, reserva o divisió. La constitució
pot ser mitjançant un negoci jurídic dirigit a la seva
atribució, o mitjançant un pacte o una estipulació,

expressos i independents, que s’integren en un altre
negoci.

ARTICLE 24. REQUISITS DEL TÍTOL DE CONSTITUCIÓ

El títol de constitució, a més de les estipulacions i
del domicili a efectes de les notificacions precepti-
ves i dels altres pactes que el constituent o els cons-
tituents tinguin per convenient, ha de contenir, com
a mínim, els requisits següents:

1. El termini de duració del dret i, si escau, el termi-
ni per al seu exercici.

2. Quan sigui el cas, la voluntat del constituent o
dels constituents de configurar el dret amb caràcter
real.

3. Quan es tracti d’un dret d’opció a una adquisició
onerosa, la contraprestació per a l’adquisició del bé
o els criteris per fixar-la. En el cas que es prevegin
clàusules d’estabilització, s’ha de tractar de criteris
objectius i el preu s’ha de poder fixar amb una sim-
ple operació aritmètica.

4. Quan el dret s’hagi constituït a títol onerós, la
prima pactada, si escau, per a la seva constitució.

ARTICLE 25. DURADA DEL DRET D’OPCIÓ

1. El dret d’opció de naturalesa real es pot
constituir per un temps màxim de deu anys, si recau
sobre béns immobles, o de cinc anys, en el cas dels
béns mobles.

2. El dret d’opció de naturalesa personal es pot
constituir per un temps determinat, que no pot ser
superior a quatre anys.

3. El dret d’opció pot ser objecte, per acord, de suc-
cessives pròrrogues, però cadascuna d’aquestes no
pot excedir els temps màxims establerts pels apar-
tats 1 i 2.

4. Quan el dret d’adquisició es constitueixi com a
pacte o estipulació integrats en un altre negoci, la
seva durada pot ser la mateixa d’aquest negoci,
amb les seves pròrrogues corresponents.

ARTICLE 26. DURADA DEL DRET DE TEMPTEIG

1. El dret de tempteig de naturalesa real es pot
constituir per temps indefinit quan el seu exercici
s’hagi pactat per a la primera transmissió, i es pot
constituir per un temps que no pot ser superior a
deu anys quan el seu exercici s’hagi pactat per a
segones i ulteriors transmissions.

2. El dret de tempteig de naturalesa personal es pot
constituir per un temps determinat que no pot ser
superior a deu anys.

3. El dret de tempteig pot ser objecte, per acord, de
successives pròrrogues, però cadascuna d’aquestes
no pot excedir el temps màxim establert pels apar-
tats 1 i 2.

ARTICLE 27. OPOSABILITAT DAVANT TERCERS

La pròrroga convencional del termini de duració
dels drets d’adquisició és oposable a tercers a partir
de la seva constància registral.
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ARTICLE 28. TRANSMISSIBILITAT

1. Els drets d’adquisició són embargables i, en el
cas que es constitueixin com a dret real, són també
gravables.

2. Per a la transmissió voluntària, entre vius o per
causa de mort, es requereix que el titular estigui
expressament facultat.

ARTICLE 29. EFICÀCIA REAL

1. L’exercici d’un dret d’adquisició de naturalesa
real comporta l’adquisició de la cosa en les matei-
xes condicions en què es trobava en el moment de
la constitució del dret i l’extinció dels drets incom-
patibles que s’hagin constituït amb posterioritat so-
bre la cosa, sense perjudici d’allò que s’estableix a
la legislació hipotecària.

2. El preu resta íntegrament a disposició del titular
del dret de propietat sobre la cosa o, si escau, dels
titulars de drets constituïts amb posterioritat al dret
d’adquisició.

3. El titular del dret d’adquisició pot requerir judici-
alment el propietari actual de la cosa, en cas de ne-
gar-se a formalitzar la transmissió, i la demanda és
anotable en el registre corresponent.

ARTICLE 30. EFICÀCIA PERSONAL

1. L’exercici del dret d’adquisició de naturalesa per-
sonal comporta l’exigibilitat del compliment de
l’obligació de lliurament de l’objecte i, si escau, del
pagament de la contraprestació.

2. L’exercici del dret de tempteig de naturalesa per-
sonal comporta l’exigibilitat de fer la transmissió.

3. Si l’objecte es troba legalment en poder de terce-
res persones, és procedent la indemnització de
danys i perjudicis.

ARTICLE 31. EXERCICI DE TOT DRET D’ADQUISICIÓ

L’exercici de qualsevol dret d’adquisició per part
del seu titular exigeix, prèviament o simultània-
ment, el compliment dels requisits estipulats i, si
escau, la notificació de l’exercici efectiu del dret al
titular del dret de propietat actual de la cosa, si el
dret és real, o a la persona titular del dret personal si
el dret és d’aquesta naturalesa. Les notificacions
s’han de fer constar en els registres on estiguin ins-
crits els drets.

ARTICLE 32. EXERCICI DEL DRET D’OPCIÓ

1. Per a l’exercici del dret d’opció a l’adquisició
onerosa és requisit el pagament del preu fixat de-
terminat segons els criteris establerts, o el que resul-
ta de l’aplicació de les clàusules d’estabilització, si
s’havien previst.

2. Per a la formalització unilateral de la transmissió
cal pacte exprés. En aquest cas el pagament del
preu s’ha d’acreditar o s’ha de dipositar notarial-
ment en el moment de la formalització.

ARTICLE 33. EXERCICI DEL DRET DE TEMPTEIG

1. El dret de tempteig només pot exercitar-se, llevat
de pacte o estipulació en contrari, respecte a la pri-
mera transmissió. També es pot exercir encara que
la transmissió projectada es realitzi en subhasta ju-
dicial o extrajudicial i, en el cas d’impugnació, el
termini d’exercici se suspèn fins que es resolgui la
impugnació.

2. En defecte de fixació de termini per a l’exercici
del dret, s’entén que caduca quan han transcorregut
trenta dies, a comptar des del dia següent en què la
notificació de l’acord transmissiu entre el propietari
de la cosa i un tercer va poder arribar a coneixe-
ment del titular del dret. Si la transmissió està sot-
mesa a termini o a condició suspensius, el termini
d’exercici s’ha de comptar des del venciment del
termini o del coneixement del compliment de la
condició.

ARTICLE 34. CONVERSIÓ DEL TEMPTEIG EN RETRACTE

El dret de tempteig implica el de retracte si manca
la notificació de l’acord transmissiu o si no s’ha fet
fefaentment o si la transmissió s’ha fet en condici-
ons diferents de les que constaven en la notificació.
El retracte s’ha d’exercir dins dels seixanta dies, o
dels pactats per a l’exercici del tempteig, comptats
des de la data de la inscripció registral o del conei-
xement de l’alienació.

ARTICLE 35. EXTINCIÓ

Els drets d’adquisició s’extingeixen pel seu exerci-
ci, pel transcurs del termini de la seva durada i, en
el cas del dret de tempteig, pel termini del seu exer-
cici i per la renúncia per part del seu titular, que pot
tenir lloc en relació amb un determinat acord
transmissiu i mitjançant un preu.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

EL RÈGIM JURÍDIC DELS DRETS DE SUPERFÍCIE

Aquesta Llei no és d’aplicació als drets de superfí-
cie constituïts, sobre finca situada en territori de
Catalunya, abans de la seva entrada en vigor que es
continuen regint per la legislació que els era d’apli-
cació.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

L’ACREDITACIÓ DE LA RABASSA MORTA

1. Totes les persones titulars d’una rabassa morta
inscrita en el Registre de la Propietat n’han d’acre-
ditar la vigència durant el termini de cinc anys, a
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la qual
cosa s’ha de fer constar en una nota marginal.

2. L’acreditació de la rabassa morta s’ha de fer mit-
jançant una instància signada per la persona titular,
dirigida al Registre de la Propietat en què consti ins-
crita, en la qual s’identifiqui la rabassa morta i la
finca sobre la qual recau i se sol·liciti la nota margi-
nal corresponent.

3. Quan hagi transcorregut el termini de cinc anys
sense que s’hagi fet constar la vigència de la rabas-
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sa morta en els termes que estableixen els apartats 1
i 2, resta extingida i pot ser cancel·lada per caduci-
tat, a instància del cedent, d’acord amb el que dis-
posa la legislació hipotecària.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

EL RÈGIM JURÍDIC DE LA RABASSA MORTA

Les rabasses mortes que continuïn vigents, enteses
com els contractes en virtut dels quals el propietari
del sol cedeix el seu ús per plantar vinyes pel temps
que visquin els primers ceps plantats, a canvi d’una
renta o pensió anual a càrrec del cessionari, en
fruits o en diner, es continuen regint per les normes
següents:

1. Es té per extingida la rabassa morta als cinquan-
ta anys de la concessió, sempre que no s’hagi fixat
un altre termini.

2. S’extingeix per la mort dels primers ceps, o per-
què no donen fruits les dues terceres parts dels ceps
plantats.

3. El cessionari pot fer tanys i murgons durant el
temps que duri el contracte.

4. El contracte no perd el seu caràcter per la facultat
de fer altres plantacions en el terreny concedit, sem-
pre que sigui el principal objecte la plantació de
ceps.

5. El cessionari pot transmetre lliurement el seu dret a
títol onerós o gratuït; ara bé, no es pot dividir l’ús de
la finca sense que ho hagi consentit el propietari.

6. En les alienacions a títol onerós, el cedent i el
cessionari tenen recíprocament els drets de tempteig
i retracte, d’acord amb el que hi ha establert per
l’emfiteusi, i amb l’obligació de donar-se l’avís pre-
vi establert per al tempteig a l’article 33.2 d’aquesta
Llei.

7. El cessionari pot dimitir o retornar la finca al ce-
dent quan li convingui, i ha d’abonar els deteriora-
ments que hagi causat.

8. El cessionari no té dret a les millores que hi hagi
a la finca en el moment de l’extinció del contracte,
sempre que siguin necessàries o hagin estat fetes en
compliment del que es va pactar.

9. Pel que fa a les millores útils i voluntàries, tam-
poc no té dret a l’abonament si les ha fet sense el
consentiment per escrit del propietari del terreny,
en el qual s’obligava al seu abonament. En aquest
darrer cas les millores han de ser abonades pel valor
que tinguin en el moment de la devolució de la fin-
ca.

10. El cedent pot fer ús de l’acció de desnonament
pel compliment del termini del contracte.

11. Quan hagi finalitzat el termini dels 50 anys o el
que hagin fixat les parts, si el cessionari segueix te-
nint l’ús i l’aprofitament de la finca amb el consen-
timent tàcit del cedent, el cessionari no pot ser des-
nonat sense l’avís previ que el cedent ha de donar-
li amb un any d’antelació per a la conclusió del con-
tracte.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

ELS DRETS D’APROFITAMENT SOBRE FINCA ALIENA

Els drets reals d’aprofitament establerts en favor
d’una persona sobre una finca aliena, amb indepen-
dència de tota relació entre finques, es regeixen, en
allò que no determini el seu títol constitutiu, pel cos-
tum i per les normes reguladores dels drets d’usde-
fruit, d’ús i d’habitació, en allò que sigui compatible.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 342 DE LA CDCC

Es modifica l’article 342 de la Compilació del Dret
civil de Catalunya, que queda redactat de la manera
següent:

«La usucapió del domini i dels altres drets reals so-
bre coses immobles, llevat de les servituds, que mai
no s’usucapeixen, té lloc per la possessió en con-
cepte d’amo pel temps de trenta anys, sense neces-
sitat de títol ni de bona fe. Això mateix serà aplica-
ble al domini i tots els altres drets reals sobre coses
mobles, però el temps serà de sis anys».

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE LA LLEI 13/1990

Es modifica la denominació de la Llei 13/1990, que
passa a ser la de Llei 13/1990, de 9 de juliol, de
l’acció negatòria, les immissions i les relacions de
veïnatge.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

DEROGATÒRIA

Resten derogats l’article 320 de la Compilació del
Dret civil de Catalunya i els articles 4 a 25 de la Llei
13/1990, de 9 de juliol, de l’acció negatòria, les im-
missions, les servituds i les relacions de veïnatge.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA

ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entrarà en vigor als tres mesos de la
seva publicació en el DOGC.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE

1. Text de la disposició

2. Memòria justificativa

3. Marc normatiu

4. Taules de disposicions afectades

5. Informe econòmic

6. Informe jurídic

7. Altra documentació

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei po-
den ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Projecte de llei de cessió de finca o
edificabilitat a canvi de construcció
futura
Tram. 200-00035/06

Text presentat
 Reg. 22833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, Secretari del Govern

CERTIFICO

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de
Catalunya, celebrada el dia 3 d’abril de 2001, es va
prendre, entre d’altres l’acord que es reprodueix a
continuació:

A proposta del Conseller de Justícia s’aprova
l’avantprojecte de llei de cessió de finca o edifica-
bilitat a canvi de construcció futura i s’autoritza
l’esmentat Conseller perquè el presenti al Parla-
ment.

I perquè consti i als efectes oportuns lliuro el pre-
sent Certificat a Barcelona, el cinc d’abril de dos
mil u.

 Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI LLEI DE CESSIÓ DE FINCA O

EDIFICABILITAT A CANVI DE CONSTRUCCIÓ FUTURA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquesta Llei regula la cessió d’una finca o d’un
determinat volum d’edificabilitat inclòs en la finca
del cedent a canvi de l’adjudicació d’una construc-
ció futura o resultant de rehabilitació. Aquesta figu-
ra permet al propietari d’un terreny o d’una finca
edificada obtenir pisos, locals o altres construcci-
ons, nous o resultants de la rehabilitació, sense ha-
ver d’intervenir directament en el procés de gestió i
construcció.

Per al cedent, l’interès d’aquesta figura parteix del
fet que, normalment, no disposa dels mitjans sufici-
ents ni de la capacitat de gestió necessària per dur a
terme la construcció o rehabilitació; en aquest sen-
tit, les dificultats s’accentuen especialment en el cas
que el planejament urbanístic hagi previst, per a la
finca objecte de cessió, un volum edificable impor-
tant i uns terminis d’edificació forçosa.

Per al cessionari (que normalment serà un promotor
o un constructor), la cessió de la finca li permet
construir sense haver de realitzar un desemborsa-
ment inicial per adquirir el sòl o el volum edifica-
ble. En aquest sentit, la cessió li evita, o bé haver
d’immobilitzar un capital propi per adquirir-los,
capital que no recuperarà fins a la venda dels pisos,
locals o edificacions ja finalitzats, o bé haver d’as-

sumir unes despeses financeres importants per tal
d’adquirir inicialment la finca o volum edificable,
despeses que, lògicament, tindran repercussió en el
cost total de l’obra finalitzada.

D’aquesta manera, la Llei s’insereix en les previsi-
ons sobre la figura del promotor de la Llei 24/1991,
de 29 de novembre, de l’habitatge.

La cessió de finca o d’edificabilitat a canvi d’una
construcció futura pot fer-se mitjançant la transmis-
sió total d’aquelles a canvi de l’esmentada construc-
ció, o mitjançant la transmissió d’una part de la fin-
ca o edificabilitat en la proporció que el cedent i el
cessionari determinin, i la constitució d’una situa-
ció de comunitat.

En les dues modalitats, les mesures de protecció del
cedent desproveït totalment o parcialment de la
seva propietat han de ser especialment intenses.

En aquest sentit, en el contracte de cessió caldrà
estipular les característiques de l’obra, les condici-
ons de la seva realització i els terminis d’inici i
d’execució de les obres, com a mesura que comple-
ta els criteris de la citada Llei de l’habitatge, quan
exigeix la previsió de terminis d’acabament i lliura-
ment dels habitatges acabats i en el moment de la
venda estan en projecte o en construcció.

El cedent té, a més, una facultat de resolució del
contracte de caràcter cautelar, independent del rè-
gim normal de la resolució per incompliment en el
termini estipulat. Aquesta facultat neix quan el ces-
sionari no ha iniciat les obres de construcció en el
termini pactat per una causa que no li sigui imputa-
ble; en efecte, aquesta circumstància pot ser consi-
derada com un indici que el cessionari pot acabar
incomplint les seves obligacions.

La Llei preveu, a més de la facultat de resoldre el
contracte per incompliment, una mesura que afavo-
reix que el promotor realitzi efectivament l’obra.
Aquesta mesura consisteix en reforçar l’eficàcia de
la condició resolutòria expressa que les parts pu-
guin haver estipulat. En aquest sentit, el compli-
ment de la condició podrà acreditar-se per acta no-
tarial o per certificació de l’autoritat administrativa
competent que acrediti que l’obra no s’ha realitzat
en les condicions i característiques previstes.

En tots els casos de resolució del negoci, el cedent
recupera la propietat d’allò cedit i fa seva, per ac-
cessió, l’obra realitzada, amb l’obligació de resca-
balar el cessionari. Així mateix, en cas de nova cons-
trucció, el cedent pot exigir al cessionari l’enderro-
cament de l’obra a càrrec del cessionari, llevat que
el seu acabament tingui un cost equivalent o inferi-
or al de l’enderrocament.

ARTICLE 1. REQUISITS

La cessió d’una finca o d’un determinat volum
d’edificabilitat a canvi de l’adjudicació d’una cons-
trucció futura o resultant de la rehabilitació reque-
reix, en el moment de la celebració del contracte, la
determinació dels pisos, locals o altres edificacions
i, si escau, la constitució del règim immobiliari de
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propietat horitzontal com a identificació necessària
quan el que s’hagi de construir o el que resulti de la
rehabilitació siguin pisos o locals d’una edificació.

ARTICLE 2. MODALITATS

La cessió es pot fer mitjançant la transmissió total
de la finca o de l’edificabilitat a canvi de la cons-
trucció futura, o mitjançant la transmissió d’una
quota de la finca o de l’edificabilitat en la propor-
ció que el cedent i el cessionari determinin, tot
constituint una situació de comunitat.

ARTICLE 3. RÈGIM GENERAL

1. En el contracte de cessió cal estipular les caracte-
rístiques de l’obra, les condicions de la seva realit-
zació i els terminis d’inici i d’execució de la cons-
trucció. A manca d’aquestes previsions, regeix allò
que determinen el projecte i la memòria de l’obra i,
pel que fa als terminis, allò que autoritza la llicència
d’obres.

2. El cedent, després d’un requeriment fefaent, pot
instar la resolució del contracte si les obres no s’han
iniciat en el termini pactat per una causa que no li
sigui imputable.

3. L’obligació del cessionari només s’entén compli-
da quan es realitza l’entrega de l’obra en les condi-
cions i d’acord amb les característiques pactades. A
manca de previsió en aquest sentit, ha de ser
entregada íntegrament, amb tots els requisits d’ha-
bitabilitat o els necessaris per a l’ús a què es destini.

4. L’obra pot ser realitzada i entregada per una per-
sona diferent del cessionari, tret de pacte en contra-
ri.

ARTICLE 4. CESSIÓ PER TRANSMISSIÓ TOTAL

Si la cessió es fa mitjançant la transmissió total de
la finca o de l’edificabilitat a canvi de la construc-
ció futura, l’adquisició dels pisos, locals o altres
edificacions té lloc mitjançant la seva adjudicació o
entrega.

ARTICLE 5. CESSIÓ PER TRANSMISSIÓ PARCIAL

Si la cessió es fa mitjançant la transmissió d’una
quota de la finca o de l’edificabilitat, s’han d’espe-
cificar els diferents pisos, locals o edificacions pro-
jectats, que han de ser objecte d’adjudicació exclu-
siva a cada un dels propietaris.

ARTICLE 6. INCOMPLIMENT

1. En cas d’incompliment de les condicions, carac-
terístiques i terminis d’execució previstos, el cedent
pot exigir el compliment del contracte, o la seva re-
solució; en ambdós casos, amb la corresponent in-
demnització de danys i perjudicis.

2. Les parts poden estipular que la no realització de
l’obra en les condicions, característiques i terminis
d’execució previstos tingui el caràcter de condició
resolutòria expressa.

3. L’acreditació de l’incompliment de les condici-
ons, característiques i terminis pot fer-se, per acta

notarial o per certificació de l’autoritat administra-
tiva quan sigui possible.

4. Per tal que tingui lloc la resolució automàtica,
cal:

a) La notificació fefaent de la resolució al cessiona-
ri i als tercers titulars de drets constituïts sobre la
finca.

b) La no oposició del cessionari a la resolució, en el
termini de 15 dies.

5. En cas de resolució, el cedent recupera la propie-
tat d’allò cedit i fa seva, per accessió, l’obra realit-
zada, amb l’obligació de rescabalar el cessionari i,
si escau, els tercers.

6. En cas de nova construcció inacabada, el cedent
pot exigir al cessionari l’enderrocament de l’obra, a
càrrec del cessionari, llevat que l’acabament tingui
un cost equivalent o inferior al de l’enderrocament.

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR.

Aquesta Llei entrarà en vigor als tres mesos de la
seva publicació al DOGC.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE

1. Text de la disposició

2. Memòria justificativa

3. Marc normatiu

4. Taules de disposicions afectades

5. Informe econòmic

6. Informe jurídic

7. Altra documentació

N. De la R.: Els antecedents del Projecte de llei po-
den ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22095)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a adoptar els criteris oportuns en el disseny de la
pàgina web de la Generalitat de Catalunya per tal de
facilitar l’accés a la gent gran...»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla d’inversions per a la pro-
moure, restaurar i millorar les infraes-
tructures del conjunt romànic de la
Vall de Boí (Alta Ribagorça) i el con-
junt arqueològic de Tarraco
Tram. 250-01372/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22094)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar duent a terme la línia d’ inversions i actuaci-
ons al conjunt romànic de la Vall de Boí i al conjunt
arqueològic de Tàrraco, tal com ha realitzat fins
ara, d’acord amb les disponibilitats pressupostàri-
es.»

Proposició no de llei sobre sobre la
presentació d’un pla d’inversions i de
finançament de les universitats de
Catalunya en el termini de sis mesos
Tram. 250-01375/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22096)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:

»1. Presentar al Parlament de Catalunya, al llarg
del primer semestre del 2001, el Pla d’inversions,
reposició i manteniment de les universitats per al
període 2001-2006, que està elaborant el Govern.

»2. Consolidar la figura del contracte programa,
com a instrument de gestió, finançament i millora
de la qualitat de les universitats, en el marc del
model de finançament de les universitats públiques
catalanes.»

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un estudi relatiu al virus de la
tristesa dels cítrics i la l’equiparació
dels ajuts rebuts a Catalunya amb els
d’altres comunitats autònomes
Tram. 250-01377/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CARP, del 05.04.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22091)

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

«1) Presentar al Parlament de Catalunya, en el ter-
mini màxim d’un més, un estudi ...»
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre de dia per a gent
gran en un període de sis mesos i
l’elaboració d’un estudi relatiu a les
necessitats d’equipaments per a la ter-
cera edat a Santa Perpètua de Mogo-
da (Vallès Occidental)
Tram. 250-01378/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22447)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a continuar l’estudi i les converses amb l’Ajunta-
ment de Santa Perpètua de la Mogoda per tal
d’analitzar en el marc del Pla d’actuació social, la
necessitat de places d’atenció diurna per a la gent
gran a la comarca del Vallès Occidental i concreta-
ment en aquest municipi.»

Proposició no de llei sobre la col·-
laboració amb el projecte «Xarxa de
Centres Internet» mitjançant la pro-
moció de l’ús de les aules informàti-
ques del Projecte Argo en horari no
escolar
Tram. 250-01379/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 21963)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi

«...infantil i primària, amb la dotació econòmica i
els recursos necessaris per tal de permetre posar en
marxa l’activitat i assumir les despeses que generi
(de telecomunicacions, consumibles, manteniment
informàtic de l’aula, neteja, personal de suport i
similars).»

Proposició no de llei sobre sobre la
construcció de l’institut d’ensenya-
ment secundari Sant Pere i Sant Pau,
a Tarragona dins l’exercici 2002
Tram. 250-01381/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22090)

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.»

Proposició no de llei sobre l’adequada
celebració del centenari de la mort de
Jacint Verdaguer
Tram. 250-01382/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22072)

A L’APARTAT 1

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

«....i dotar-les pressupostàriament»

A L’APARTAT 2

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

«Fomentar i promoure tota mena d’actuacions rela-
cionades amb el poeta.»
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A L’APARTAT 3

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

«Organitzar una exposició itinerant sobre Verda-
guer i la seva època.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures per a facilitar la im-
plantació de l’euro, especialment pel
que fa a les campanyes informatives
destinades a les petites i mitjanes em-
preses (pime)
Tram. 250-01383/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CEF, del 05.04.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 21961)

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

D’addició d’un nou punt 5

«5. Reclamar del Govern de l’Estat la transferència
de recursos financers necessaris per fer possible
l’èxit de les polítiques enumerades en els punts an-
teriors.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22073)

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

«2. Impulsar la formació adreçada als treballadors
i treballadores de les petites i mitjanes empreses,
per tal d’habituar-se a treballar amb euros. Per
garantir aquesta formació, és necessari continuar
l’atorgament de certificats acreditatius (Eurocerti-
ficats) a les petites i mitjanes empreses que hagin
elaborat un Pla d’adaptació a l’Euro.

També és important, incidir de manera especial en
la formació sobre la introducció de l’euro a les es-
coles. L’Objectiu és familiaritzar i fer comprendre
la introducció i la utilització de la nova moneda
europea a la població infantil i juvenil, mitjançant
una campanya informativa adreçada a aquesta po-
blació.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla d’actuació per a eradicar
els centres residencials per a gent
gran considerats il·legals i l’establi-
ment de mesures per a difondre els
drets i les obligacions imposats als
establiments socials per la legislació
Tram. 250-01386/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22788)

APARTAT 1

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

«1. Seguir impulsant les actuacions que correspon-
guin per eradicar els centres residencials d’avis
considerats il·legals.»

Proposició no de llei sobre el finança-
ment del cost de la construcció del
casal de gent gran i centre de dia de
Tiana amb relació al compromís de
donar una subvenció pel director ge-
neral de l’Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials (ICASS)
Tram. 250-01389/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22446)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a seguir donant suport en el finançament del
casal de la gent gran i centre de dia del municipi de
Tiana.»
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Proposició no de llei sobre la presen-
tació de la memòria econòmica de jus-
tificació de l’import del preu públic exi-
git pel servei social dels centres resi-
dencials per a gent gran, d’acord amb
el Decret 394/1996, de 12 de desem-
bre, pel qual s’estableix el règim de
contraprestacions dels usuaris en la
prestació de serveis socials
Tram. 250-01394/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 21960)

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

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

«2. Presentar en el termini de tres mesos un projecte
de llei de preus públics de serveis socials que per-
meti la derogació del Decret 394/1996, de 12 de
desembre.»

Proposició no de llei sobre la refosa
de les diferents normes reglamentàri-
es de regulació del procediment d’ac-
cés als serveis socials i als programes
d’atenció de la gent gran, gestionats
per l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials (ICASS)
Tram. 250-01395/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22786)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a impulsar la unificació, i en el seu cas, refon-
dre les diferents normes reglamentàries que regulen
el procediment d’accés als serveis socials i progra-
mes d’atenció a la gent gran, gestionats per l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).»

Proposició no de llei sobre la destina-
ció dels ingressos derivats de la impo-
sició de les sancions regulades pel
Decret 17/1994, de 16 de novembre,
de refosa de dues lleis relatives a l’as-
sistència i els serveis socials, a la mi-
llora de la qualitat i la cobertura de la
xarxa bàsica de serveis socials de res-
ponsabilitat pública
Tram. 250-01396/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22790)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a que presenti un estudi sobre la destinació
als serveis socials de responsabilitat pública dels
ingressos derivats de la imposició de les sancions,
establerts d’acord amb la legislació vigent.»

Proposició no de llei sobre la millora
del transport sanitari a Breda (Selva) i
la comarca del Vallès Oriental, espe-
cialment a Sant Celoni, Santa Maria
de Palautordera, Sant Esteve de
Palautordera, Gualba, Vallgorguina,
Campins, Mosqueroles, de Fogars de
Montclús, situats al Baix Montseny,
Llinars del Vallès, Cardedeu i Mollet
del Vallès
Tram. 250-01397/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22075)

APARTAT 1

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

«1. Fer un seguiment diari de la gestió del transport
sanitari a la comarca del Vallès Oriental, i propo-
sar, si cal, les mesures adients per a la seva millora.
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APARTAT 3

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

«3. Mantenir els canals de comunicació amb els
ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental, per
tal de valorar i millorar, si cal, el servei de trans-
port sanitari que es presta en aquesta comarca.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
urgent del projecte de construcció del
centre d’atenció primària Terrassa Est
(Vallès Occidental) i l’execució de les
obres de construcció durant el 2002
Tram. 250-01405/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22650)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a
consensuar amb l’Ajuntament de Terrassa les priori-
tats sobre la construcció de nous centres d’atenció
primària i executar aquestes millores, així com a in-
crementar la dotació de personal sanitari d’atenció
primària a la ciutat de Terrassa progressivament.»

Proposició no de llei sobre les gestions
a fer davant el Govern de l’Estat perquè
adopti mesures per a compensar els
municipis de la reducció d’ingressos
causada per la supressió de l’impost
d’activitats econòmiques (IAE)
Tram. 250-01407/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 18.04.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 22010)

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

D’un nou apartat

«3. El Parlament considera que la solució definitiva
hauria de contemplar la participació de les hisen-

des locals en altres tributs de l’Administració cen-
tral actualment existents, defugint de la creació de
noves figures fiscals. En tot cas, caldría assegurar
que l’activitat econòmica continuarà essent una de
les fonts de la fiscalitat local.»

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

D’un nou apartat

«4. Així mateix, el Parlament considera necessari
que es mantingui la funció censal que actualment
desenvolupa l’IAE i que aquesta sigui una tasca
municipal.»

Proposició no de llei sobre la creació
de delegacions del Sevei Públic
d’Ocupació de Catalunya als països
d’origen de la immigració
Tram. 250-01411/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 21958)

APARTAT 1

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

«1. Impulsar, dins l’Observatori del Mercat de Tre-
ball, la realització d’un estudi per tal d’avaluar les
necessitats de llocs de treball no cobertes en l’actu-
alitat i aquelles altres que es desprenguin dels estu-
dis prospectius del teixit econòmic productiu de
Catalunya per cadascun dels sectors productius,
per territori i per nivell de qualificació.

Aquest estudi també haurà de contenir un apartat
sobre la situació de la població activa a Catalunya
per tal de determinar:

– les persones inactives que es troben en disposició
de ser susceptibles d’incorporar-se al mercat de
treball.

– les persones en situació d’atur que, mitjançant un
procés de formació, són susceptibles de ser candi-
dates als llocs de treball ofertats.

– les persones ocupades, en situació de subocupa-
ció o de precarietat laboral, que són susceptibles
d’accedir a llocs de treball més adients al seu grau
de formació i capacitació professional mitjançant
un correcte funcionament del mercat de treball.

L’estudi haurà d’avaluar les potencialitats que es
poden satisfer amb les persones aturades d’altres
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parts d’Espanya, així com les mesures per remoure
els obstacles a la mobilitat geogràfica, començant
per la connexió de les xarxes de gestió d’oferta i
demanda existents a Catalunya a les de la resta
d’Espanya.

Finalment, l’estudi haurà de determinar les necessi-
tats resultants de la demana i l’oferta que no po-
dran ser cobertes amb l’aplicació de les mesures
que es desprenguin de les actuacions assenyalades
anteriorment.»

APARTAT 2

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

«2. Assumir les conclusions d’aquest estudi de
l’Observatori del Mercat de Treball i trametre-les
al Govern de l’Estat, perquè siguin incorporades a
l’hora d’arribar a convenis internacionals en ma-
tèria d’immigració.

APARTAT 3

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De tot el text de l’apartat.

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22078)

APARTAT 1

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

«1. Realitzar durant l’any 2001 un estudi en col·-
laboració amb patronals i sindicats, a partir de les
dades que doni l’Observatori, que avaluï la neces-
sitat...»

APARTAT 2

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

«2. Fer el possible perquè la demanda detectada...»

Proposició no de llei sobre l’oferta pú-
blica d’ensenyament musical superior
Tram. 250-01416/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22079)

AL PUNT 1

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

«1. Realitzar conjuntament amb les entitats
municipalistes i el Departament d’ Ensenyament, en
el si de la Comissió mixta, la planificació instru-
mental que doni resposta a les necessitats musicals
de Catalunya en les escoles de música i els conser-
vatoris de grau mitjà i el grau superior, i doni con-
formitat als acords signats amb la Federació de
Municipis de Catalunya i amb l’Associació Catala-
na de Municipis pel que fa al seu finançament.»

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 supressió
G. P. de Convergència i Unió

De supressió de tot el punt.

AL PUNT 4

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

«Oferir un nombre suficient de places públiques...»

AL PUNT 6

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

De supressió de tot el punt.
3.10.25.
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AL PUNT 7

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

De supressió de tot el punt.

Proposició no de llei sobre a necessi-
tat d’ampliar l’oferta de places esco-
lars públiques de Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès) amb relació a la
saturació del centre d’ensenyament
infantil i primari Mossèn Jacint
Verdaguer
Tram. 250-01419/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22081)

AL PUNT 1

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

«Agilitar els estudis de planificació de les necessi-
tats d’infrastructures educatives al municipi de
Sant Sadurní d’Anoia conjuntament amb l’ajunta-
ment i d’acord amb les previsions d’escolarització
de la zona a curt i mig termini.»

AL PUNT 2

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

«Mantenir les converses ja iniciades amb l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní d’Anoia per tal de preveure
la ubicació adient per atendre la possible construc-
ció d’un futur equipament escolar al municipi.»

Proposició no de llei sobre la circums-
cripció a l’àmbit provincial de les fede-
racions de confraries de pescadors
com a unitats de gestió pesquera pel
que concerneix al Pla de paralització
temporal de la flota d’encerclament
Tram. 250-01431/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CARP, del 05.04.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22087)

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

Apartat 2

«...d’un determinat port, sense comptar amb l’auto-
rització dels ports corresponents i de les respectives
Federacions Provincials de Confraries.»

Proposició no de llei sobre l’impuls de
la dansa a Catalunya
Tram. 250-01434/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22086)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

»Crear un marc en base al qual, a partir de l’any
2002, podran tenir lloc residències de dansa en te-
atres públics de Catalunya. Aquestes residències es
basaran en acords establerts entre el teatre d’aco-
llida, el Departament de Cultura i una companyia
professional, sense descartar la col·laboració d’al-
tres institucions, que es concretaran en un conveni
de col·laboració.

»Seguir promovent la dansa des de Televisió de Ca-
talunya.»
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Proposició no de llei sobre l’adequa-
ció del recinte arqueològic d’Empú-
ries (Alt Empordà)
Tram. 250-01435/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22085)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a ade-
quar a les noves necessitats el recinte arqueològic
d’Empúries, d’acord amb el projecte museològic,
un cop aprovat, i el Pla Director del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya-Empúries que estableix les
línies d’actuació futures dels programes de recerca,
documentació, conservació i difusió d’Empúries
fins l’any 2008, per tal d’ ordenar les infrastructu-
res museístiques i de serveis existents i projectar les
instal·lacions necessàries per al seu correcte desen-
volupament patrimonial, d’ acord amb les disponi-
bilitats pressupostàries.»

Proposició no de llei sobre la creació
de pisos pont de curta estada desti-
nats a acollir les dones maltractades i
llurs fills
Tram. 250-01437/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22787)

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

«Seguir impulsant la implantació de pisos amb su-
port o «pisos pont» com a fórmules per garantir
l’assoliment progressiu de l’autonomia i integració
sociolaboral de les dones que han passat per les
cases d’acolliment.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’institut d’ensenyament se-
cundari Sant Pere i Sant Pau, de Tar-
ragona amb quatre línies d’ESO i tres
de batxillerat dins l’exercici pressu-
postari 2002
Tram. 250-01438/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22083)

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..»

Proposició no de llei sobre el nou mo-
del de finançament de les residències
per a gent gran
Tram. 250-01439/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22789)

APARTAT 1

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

«1. Incrementar els recursos d’atenció comunitària
i residencial per a les persones grans amb finança-
ment públic mitjançant la posada en marxa d’ equi-
paments nous de la Generalitat, l’inici de les noves
inversions pròpies, les subvencions a la inversió en
equipaments d’entitats sense afany de lucre i l’in-
crement de la contractació de places residencials
privades per a la utilització pública.»
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APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2

De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«2. Establir d’acord amb la taula tècnica de nego-
ciació amb la patronal i els sindicats, creada amb
l’objectiu de fixar tres preus diferents en funció del
nivell de dependència de les persones ateses que
segueixin garantint el finançament de les places
residencials.»

APARTAT 3

3
ESMENA NÚM. 3

De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«3. Estudiar la revisió del règim de contraprestaci-
ons dels usuaris dels serveis socials prestats en
l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Ca-
talunya i procedir si s’escau a l’elaboració d’una
norma que substitueixi el Decret 394/1996.»

APARTAT 4

4
ESMENA NÚM. 4

De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«4. Seguir avançant, d’acord amb l’actual Pla de
qualitat, en la revisió i reformulació dels indicadors
de qualitat pels serveis de residències assistides de
gent gran, tenint en compte que aquests indicadors
han estat avaluats l’any 1999 en els centres propis
i centres concertats, i a l’any 2000 en els centres
col·laboradors.»

APARTAT 5

5
ESMENA NÚM. 5

De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«5. Seguir negociant amb el Govern de l’Estat el fi-
nançament de les residències per a les persones
grans en el marc del nou «Plan Gerontológico»,
així com donar suport a que es torni a plantejar la
reducció de l’IVA de les places residencials.»

Proposició no de llei sobre la informa-
ció a facilitar als familiars de les perso-
nes desaparegudes l’establiment re-
glamentari del llibre d’estades en els
serveis d’atenció social
Tram. 250-01440/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 17.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22443)

APARTAT 1

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

«1. Garantir, dins l’àmbit territorial de desplega-
ment de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra, l’accés dels familiars de persones desapa-
regudes als resultats de les investigacions endega-
des per aquest cos arran de la denúncia de la desa-
parició, sens perjudici de les limitacions al dit ac-
cés que puguin derivar- se de la normativa sobre
protecció de dades, la imposició de reserva per
part de l’òrgan judicial que entengui de la investi-
gació i la pròpia voluntat de la persona desapare-
guda, i sempre que amb la divulgació de la infor-
mació no es perjudiqui o comprometi seriosament
l’èxit de la investigació policial en els casos de
desaparicions de persones menors d’ edat, incapa-
citades o d’investigació d’actes delictius.»

APARTAT 2

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

«2. Establir un canal estable de comunicació i co-
ordinació amb els serveis d’assistència social de-
pendents de la Generalitat de Catalunya, que per-
meti la notificació ràpida als centres assistencials
de les denúncies de desaparicions, i la identificació
de l’interlocutor que haurà d’actuar d’enllaç entre
l’ autoritat assistencial i la policial.»

APARTAT 3

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

De tot el text de l’apartat.
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APARTAT 4

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

De tot el text de l’apartat.

Proposició no de llei sobre l’increment
de la presència de la llengua aranesa
a la Val d’Aran per mitjà de TV3, Cata-
lunya Ràdio i les emissores comerci-
als
Tram. 250-01451/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 05.04.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22084)

AL PUNT 2

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

«Estudiar les mesures necessàries per tal de....»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 21957)

AL PUNT 1

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

«...TV3 i a Catalunya Ràdio, així com a la progra-
mació de TV2 a Catalunya.»

AL PUNT 2

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

«...igualment a Aran, tot i fent d’obligat compliment
els percentatges d’utilització de l’aranès per aque-
lles emissores que han obtingut llicències a l’Aran i
que van guanyar els concursos d’adjudicació en
base als compromisos adquirits en aquest sentit.»

Proposició no de llei sobre els dèficits
de subministrament elèctric al sud de
la comarca de l’Anoia, especialment al
municipi de Carme
Tram. 250-01489/06

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 170)

N. de la R.: El text publicat al BOPC 170, pàg. 64,
del 9 d’abril de 2001, ha d’ésser substituït pel text
següent:

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Miquel Barceló i
Roca, Fèlix Sogas i Mascaró, Mª Àngela Gassó i
Closa i Josep Maria Rañé i Blasco, diputats i diputa-
da del Grup Parlamentari Socialista 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 so-
bre els dèficits de subministrament elèctric al sud
de la comarca de l’Anoia especialment al municipi
del Carme (comarca de l’Anoia).

El terme municipal de Carme, d’11,22 km2 de super-
fície es troba a S. d’Igualada, ja al límit amb l’Alt
Penedès a la vall mitjana de la riera de Carme.
Compte amb una població d’uns 700 habitants que
esta observant un creixement de la seva població de
manera gradual però sostinguda.

En els darrers temps es venen denunciant a la zona
la freqüència dels talls de subministrament elèctric
la qual cosa perjudica als residents i al consum
d’electricitat per a usos domèstics i també incideix
de manera específica en l’activitat industrial i em-
presarial de la zona.

Denúncies similars han estat registrades als munici-
pis veïns de La Torre de Claramunt i La Pobla de
Claramunt, per la qual cosa és fa palesa la necessi-
tat de dur a terme un pla de millora dels serveis
energètics i de subministrament elèctric en els mu-
nicipis afectats. Per això, cal que el Govern de la
Generalitat endegui les accions pertinents, tot exi-
gint a l’empresa concessionària FECSA - ENHER la
solució dels dèficits energètics que actualment pa-
teixen els municipis abans esmentats.

Per tot això, els diputats i la diputada sotasignants
presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a :

1. Realitzar en el termini de tres mesos una diagnosi
sobre l’actual situació deficitària del subministra-
ment elèctric al municipi de Carme i de la zona sud
de l’Anoia per tal d’elaborar el consegüent Pla de
Millora.
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2. Endegar les converses amb l’empresa concessio-
nària, FECSA - ENHER, per tal de dur a terme
aquest Pla de millora del serveis de subministrament
elèctric al municipi de Carme i de la zona sud de
l’Anoia.

Palau del Parlament, 19 de març del 2001

 Roberto Labandera i Ganachipi, Miquel Barceló i
Roca, Fèlix Sogas i Mascaró, Mª Àngela Gassó i
Closa, Josep Maria Rañé i Blasco

Proposició no de llei sobre la informa-
ció de les tarifes, les comissions i els
interessos generals dels serveis pres-
tats pels caixers automàtics
Tram. 250-01560/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V
Reg. 22555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

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

La utilització dels caixers automàtics i de les targe-
tes de crèdit s’ha consolidat com un sistema de fun-
cionament financer estès a totes les capes de la po-
blació. A Espanya hi ha una xifra superior als 45
milions de targes i més de 43 mil caixers.

Els ingressos obtinguts per la banca i les caixes
d’estalvi van superar els 262 mil milions de pta. per
a l’any 1999 només com comissions derivades ex-
clusivament de l’ús de les targetes. Per altra banda,
al marge de les comissions per l’ús, es deriven al-
tres ingressos en tots aquells casos en que la utilit-
zació de la targeta suposa la generació d’un crèdit a
l’usuari i per tant l’aplicació per part de l’entitat fi-
nancera d’un interès o l’ingrés de xecs o altres, de
la que també es deriva una comissió especifica. En
tots els casos, si la utilització es fa entre diverses
entitats, a traves de l’ús d’un caixer que no corres-
pon a l’entitat que ha facilitat la targeta al client, les
comissions i altres càrregues son considerables.

Amb la introducció de l’euro a partir del proper any,
és de preveure un increment notable de la utilitza-
ció del caixer i de les targetes, amb el lògic incre-
ment d’ingressos per a les entitats financeres.

Basat en la necessitat d’informar fefaentment al
consumidor, necessitat regulada per la llei per a la
Defensa dels Consumidors i Usuaris (llei 26/1984) i
per l’estatut del consumidor (DOGC del 12/03/
1993), on s’indica que «la Generalitat vetllarà per
tal que d’acord amb la normativa vigent, els consu-
midors puguin rebre: c) Informació suficient i fàcil-

ment accessible sobre els preus, tarifes, i les condi-
cions de venda o utilització en els punts de venda de
bens i en els establiments de prestació de serveis» i
paral·lelament, en la normativa sectorial regulada
per l’ordre ministerial del 12/12/1989, desenvolu-
pada per la circular del Banc d’Espanya del 8/1990
del 7 de setembre, que exigeix que en l’establiment
financer existeixi en lloc visible les tarifes de les
comissions.

Per tots aquests motius presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. A què faci complir l’esmentada regulació en els
caixers automàtics, en forma de tauló d’anuncis a
cada caixer de les tarifes, comissions i interessos
generals i mitjançant la visualització en pantalla del
cost de cada operació, prèviament a que aquesta
s’efectuí i amb la necessària acceptació formal de
l’usuari. La informació també constarà a posteriori
en el document acreditatiu que el caixer lliura per a
cada operació.

2. A què negociï amb el Govern de l’Estat per tal
que sigui d’aplicació general en tot el territori de
l’Estat el sistema informatiu dels caixers automàtics
i la homogenització de la informació.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2001

José Luis López Bulla Joan Boada i Masoliver
Diputat Portaveu

Proposició no de llei sobre la publici-
tat de la relació de llocs de treball re-
servats a personal eventual de l’Admi-
nistració de la Generalitat
Tram. 250-01561/06

Presentació: Sra. M. Dolors Nadal i
Aymerich, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Popular
Reg. 22556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i
Bellés, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels
Esteller i Ruedas i Carina Mejías Sánchez, Diputa-
des i Diputat del Grup Popular al Parlament de Cata-
lunya, d’acord amb allò que disposen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els «assessors especials» són considerats legalment
com a personal eventual de l’administració de la
Generalitat de Catalunya. La categoria de «càrrec
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eventual» és reservada a aquells llocs de treball
d’especial confiança del president de la Generalitat
o dels membres del Govern, i per aquesta raó, se’ls
reserven funcions pròpies de gabinet i de suport
genèric.

Arribar a conèixer el nombre d’assessors especials
és difícil, i arribar a saber exactament la seva ubica-
ció als diferents departaments en què s’estructura
l’Administració de la Generalitat no és tampoc una
tasca fàcil. La proliferació creixent d’aquests asses-
sors als diferents departaments en els darrers anys,
la seva dependència directa del càrrec que ha efec-
tuat la seva designació, que fa que cessi quan cessa
qui el va designar, el caràcter transitori i de mera
conjuntura de molts d’aquests càrrecs, són circum-
stàncies que dificulten un possible coneixement del
nombre exacte d’assessors especials i de les tasques
que realment se’ls encomana.

En aquest sentit, i atesa la seva consideració com a
«llocs eventuals», hem de tenir present que l’article
29 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents a Cata-
lunya en matèria de funció pública, estableix que
«la relació de llocs de treball és pública» i afegeix
que «ha d’incloure tots els llocs de funcionaris, la-
borals i eventuals existents en l’Administració de la
Generalitat». L’incompliment d’aquesta obligació
de donar publicitat a les relacions de llocs de treball
del personal eventual, impedeix tenir un coneixe-
ment si més no aproximatiu del número d’asses-
sors, la seva denominació, la seva distribució per
departaments i les característiques essencials dels
llocs de treball, així com els requisits essencials per
accedir-hi.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1)Que procedeixi a l’actualització de la relació de
llocs de treball de l’Administració de la Generalitat
corresponent al personal eventual, en compliment
del que disposa l’article 29 del Decret Legislatiu 1/
1997, de 31 d’octubre.

2) Que prengui les mesures necessàries per donar
publicitat a la relació de llocs de treball reservats al
personal eventual de l’Administració de la Genera-
litat, en compliment del que disposa l’article 29 del
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2001

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i
Bellés, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels
Esteller i Ruedas, Carina Mejías Sánchez

Proposició no de llei sobre la revisió
dels criteris i els mòduls de finança-
ment dels serveis prestats en l’àmbit
de l’atenció i la protecció dels menors
desemparats i en situació de risc soci-
al
Tram. 250-01562/06

Presentació: Sra. M. Dolors Nadal i
Aymerich, juntament amb quatre altres
diputat del Grup Parlamentari Popular
Reg. 22557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i
Bellés, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels
Esteller i Ruedas i Carina Mejías Sánchez, Diputa-
des i Diputat del Grup Popular al Parlament de Cata-
lunya, d’acord amb allò que disposen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i a
l’Adolescència (FEDAIA), presten entre d’altres
serveis bàsics els següents: centres d’acollida, Cen-
tres Residencials d’acció Educativa, Institucions
col·laboradores d’Integració Familiar, Centres Oberts,
Aules Taller i Unitats Externes i d’Escolarització.

Pel que fa només a centres i serveis d’atenció a me-
nors en situació de desemparament i de risc social,
resulta que les entitats integrades a la FEDAIA,
presten entre d’altres serveis bàsics els següents:
Centres d’Acollida, Centres Residencials d’acció
Educativa, Institucions col·laboradores d’Integració
Familiar, Centres oberts, Aules Taller i Unitats Ex-
ternes i d’Escolarització.

Pel que fa només a centres i serveis d’atenció a me-
nors en situació de desemparament i de risc social,
resulta que les entitats integrades a la FEDAIA ate-
nen en 110 centres, el 75% dels prop de 2000 me-
nors tutelars per la Direcció General d’Atenció al
Menor (Departament de Justícia) en centres resi-
dencials; el 25% restant està en centres residencials
gestionats directament per la Direcció General
d’Atenció al Menor. A més a més, gestiona el cent
per cent dels serveis d’acolliment familiars i un 80%
dels pisos destinats a majors de divuit anys que per
raons diverses no poden retornar amb les seves fa-
mílies. Per tant, segons es desprèn d’aquestes da-
des, la magnitud dels serveis que presenten les més
de seixanta entitats que formen part de la FEDAIA
és més que considerable.

I curiosament, malgrat el pes que tenen els serveis
que present les entitats associades a la FEDAIA en
l’àmbit de l’atenció i protecció als menors desem-
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parats i en situació de risc social, només reben una
subvenció que representa el cinquanta per cent del
cost real del servei, és a dir, que cap centre residen-
cial percep el cent per cent del cost real del servei.
En aquest sentit cal posar de manifest que l’incre-
ment dels cost dels serveis en aquests darrers anys
ha estat considerable, atès que s’ha produït una
mutació important pel que fa al règim de prestació
dels serveis per part d’aquestes entitats, ja que si bé
durant molts anys el voluntariat, generalment vin-
culat a les ordres religioses, ha tingut una especial
presència, actualment s’ha vist desplaçat per una
exigència de major professionalització i formació
del personal.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1) Revisar els criteris i mòduls actualment vigents
de finançament comuns per a tots els serveis pres-
tats en l’àmbit de l’atenció i protecció dels menors
desemparats i en situació de risc social, amb inde-
pendència de la seva titularitat.

2) Adoptar, en el marc de la revisió dels criteris i
mòduls vigents de finançament, les mesures neces-
sàries per tal que la subvenció que atorga l’Admi-
nistració per finançar la prestació del servei, que
actualment és del cinquanta per cent del seu cost
real, pugui arribar de forma progressiva a cobrir el
cent per cent del cost real.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2001

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i
Bellés, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels
Esteller i Ruedas, Carina Mejías Sánchez

Proposició no de llei sobre la creació
d’un nou model d’atenció al menor
Tram. 250-01563/06

Presentació: Sra. M. Dolors Nadal i
Aymerich, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Popular
Reg. 22558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i
Bellés, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels
Esteller i Ruedas i Carina Mejías Sánchez, Diputa-
des i Diputat del Grup Popular al Parlament de Cata-
lunya, d’acord amb allò que disposen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Moció 6/VI del Parlament de Catalunya, sobre
els centres dependents de la Direcció General

d’atenció a la Infància, (actualment, Direcció Gene-
ral d’Atenció al Menor) insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar davant la Comissió de Política
Social i la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciu-
tadana respectivament, en el termini de dotze me-
sos, un «pla integral de suport a la infància» que
ha d’ésser elaborat i desenvolupat per una comissió
interdepartamental, així com un «nou model d’aten-
ció als menors desemparats i en situació de risc
social».

Davant el temps transcorregut des de l’aprovació de
la Moció, el nou model d’atenció als menors des-
emparats i en situació de risc social no ha estat pre-
sentat, i la principal mesura adaptada pel Govern
ha estat la creació de l’Observatori de la Infància,
configurat com a un òrgan assessor amb participa-
ció externa i encarregat de garantir el desenvolupa-
ment de les polítiques de protecció de la infància i
l’adolescència. I el mateix podem afirmar respecte
a l’elaboració i presentació del pla integral de su-
port a la infància.

La creació de l’Observatori de la Infància ha incidit
directament sobre el règim competencial en matèria
d’atenció i protecció dels menors i de família, ja que
posa de manifest una manca de coordinació admi-
nistrativa entre els diferents departaments de la Ge-
neralitat que, per raó de les matèries en qüestió, en
són els responsables directes del desenvolupament
de les polítiques sobre suport i protecció integra de
la família, la infància i l’adolescència. Per una ban-
da, el Departament de Benestar Social, a través de la
Secretaria de la Família i de l’Observatori Català de
la Família, que ha estat adscrit a aquest Departa-
ment, exerceix competències i facultats en l’àmbit
de l’assessorament, la protecció i el suport a la fa-
mília, però d’altra banda, incideix també en qüesti-
ons relatives a l’àmbit de l’atenció i la protecció
dels menors, sobretot si es tracta de menors en situ-
ació de risc social, incidint en aquest darrer aspecte
en competències atribuïdes al departament de Justí-
cia, que les exerceix a través de la Direcció General
d’Atenció al Menor. I a aquesta deficient i poc cla-
rificada distribució competencial cal afegir l’exis-
tència de la Comissió Interdepartamental de Suport
a la Família, que està adscrita al Departament de
Benestar Social. Aquest fet provoca importants dis-
funcions alhora de cercar un únic interlocutor a
l’Administració, sobretot quan qui s’adreça a ella
són les diferents associacions, federacions i entitats
sense ànim de lucre que presten serveis d’atenció a
menors i adolescents.

Per una altra banda, resulta evident l’existència a les
nostres ciutats d’un gruix important de menors
d’edat, procedents d’altres països, que sense cap
mena de cobertura familiar ni laboral ni social es
mouen i vaguen pels nostres carrers. La resposta
que ha donat l’Administració a aquests fenòmens
no ha estat plenament satisfactòria, i precisament
per això s creu en la necessitat que el futur model
d’atenció als menors desempatats i en situació de
risc doni respostes a aquesta problemàtica.
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Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

1) Adoptar les mesures necessàries, a través dels
corresponents instruments jurídics, per clarificar i
delimitar les competències que desenvolupen els
Departaments de Benestar Social i de Justícia, així
com els mecanismes de coordinació, pel que fa al
desenvolupament de les polítiques d’atenció i pro-
tecció dels menors, i concretament els menors des-
empatats i en situació de risc.

2) Que es prenguin les mesures que calguin per tal
que les diferents entitats, associacions i federacions
sense ànim de lucre d’atenció a la infància i la ado-
lescència que actuen a Catalunya tinguin un únic
interlocutor en l’àmbit de l’Administració de la Ge-
neralitat, en funció de la matèria de què es tracti.

3) Presentar en el termini més breu possible, i en
compliment de la Moció 6/VI del Parlament de Ca-
talunya, el nou model d’atenció als menors desem-
parats i en situació d’alt risc social.

4) Adoptar en el marc del futur model d’atenció al
menor, les mesures administratives, econòmiques i
jurídiques necessàries amb la finalitat d’assolir una
millor coordinació entre l’Administració de la Ge-
neralitat i les altres administracions públiques amb
competències sobre atenció i protecció de menors
desemparats i en situació d’alt risc social, en espe-
cial els Ajuntaments, dotant a aquests dels recursos
econòmics necessaris.

5) Procedir en el marc del futur model d’atenció al
menor, a la diversificació dels recursos econòmics i
humans disponibles atenent als diversos tipus de
menors en situació d’alt risc social que existeixen,
per tal de respondre millor als criteris d’especialit-
zació i de procedència cultural.

6) Adoptar les mesures que calguin per tal que en el
marc del futur nou model d’atenció al menor, exis-
teixi una coordinació plena entre les actuacions de
caire policial i judicial que es prenguin vers els
menors desemparats i en situació d’alt risc social, i
les actuacions de caire educatiu i de integració soci-
al que efectuen els centres dependents directament
de l’Administració com els que depenen de les enti-
tats sense ànim de lucre.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2001

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i
Bellés, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels
Esteller i Ruedas, Carina Mejías Sánchez

Proposició no de llei sobre el règim de
permisos del personal funcionari en
les situacions de naixement prematur
d’un fill o d’una filla
Tram. 250-01564/06

Presentació: Sra. M. Dolors Nadal i
Aymerich, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Popular
Reg. 22559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i
Bellés, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels
Esteller i Ruedas i Carina Mejías Sánchez, Diputa-
des i Diputat del Grup Popular al Parlament de Cata-
lunya, d’acord amb allò que disposen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 97.1 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vi-
gents a Catalunya en matèria de funció pública, re-
coneix als funcionaris i funcionàries de l’Adminis-
tració de la Generalitat el dret a gaudir d’un permís
d’una hora diària d’absència del lloc de treball per
atendre al fill de menys de nou mesos sense cap re-
ducció de les seves retribucions. I, per la seva part,
l’article 97.4 disposa que «En el cas de part, les
funcionàries tenen dret a un permís de setze setma-
nes ininterrompudes [...]» afegint el mateix precep-
te que «El període de permís es distribueix a opció
de la interessada, sempre que sis setmanes siguin
immediatament posteriors al part», sense que en
aquest supòsit tampoc es produeixi cap reducció en
ela retribució de la funcionària.

Doncs bé, resulta que la regulació legal vigent no té
en compte, en cap dels dos supòsits contemplats a
l’article 97 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, la possibilitat que la funcionària o el fun-
cionari pugui gaudir d’un permís, si més no de dura-
da equivalent a la prevista actualment i sense cap
reducció en les retribucions, per aquells casos en
què s’ha produït el naixement d’un fill o una filla
prematur que necessiti durant mesos assistència
mèdica o que el fill o filla hagi de restar hospitalit-
zat per qualsevol causa, permís que ha de gaudir-se
necessàriament a continuació del part. I en un sentit
semblant, no es preveu la possibilitat de perllongar
en el temps el permís de maternitat, un cop acom-
plertes les sis setmanes de baixa necessària després
del part, en aquells supòsits en què el nadó pel fet
de ser prematur hagi de continuar hospitalitzat o
necessiti assistència mèdica de forma continuada.
En aquest darrer cas, resulta que el període de sus-
pensió de la relació funcionarial inclou les sis set-
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manes de baixa per maternitat, amb la qual cosa la
mare es veu abocada a prestar assistència als seu
fill o filla prematur estant ja integrada en lloc de tre-
ball, per la qual cosa es dificulta la conciliació en-
tre vida laboral i vida personal o familiar.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a adoptar les mesures jurídiques necessàries per tal
que en les situacions de naixement prematur d’un
fill o filla, i per tal de poder conciliar la vida laboral
i la vida familiar o personal, les funcionàries i fun-
cionaris puguin gaudir d’un règim de permisos més
favorable a les circumstàncies especials que suposa
el fet del naixement i l’especial atenció mèdica que
requereix el fill o filla prematur.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2001

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i
Bellés, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels
Esteller i Ruedas, Carina Mejías Sánchez

Proposició no de llei sobre l’assistèn-
cia sanitària continuada al centre
d’atenció primària Sant Salvador-Els
Pallaresos, de Tarragona
Tram. 250-01565/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 22560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, i Rafel Luna
i Vivas i M. Àngels Esteller Ruedas, diputat i diputa-
da del Grup Popular al Parlament de Catalunya,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la se-
güent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El barri de Sant Salvador de Tarragona es troba en
una situació d’assistència sanitària que fa anys que
s’hagués hagut de solucionar segons el Decret 84/
1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de
l’atenció primària de la salut a Catalunya.

El barri de Sant Salvador de Tarragona té un CAP
que atén durant el dia a una població de gairebé
10.000 persones entre el mateix bari i Sant Ramon,
el municipi d’Els Palleresos, les urbanitzacions de
Palleresos Park, Jardins Imperi i Els Hostalets, que
s’incrementarà a mesura que es vagin construint
habitatges a Sant Ramon.

D’aquesta població, gairebé 700 persones són jubi-
lats que no disposen de mitjans de transport propis
per a desplaçar-se a Tarragona en cas d’urgència en

hores nocturnes, per la qual cosa el Grup Popular
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme les gestions oportunes per tal de ga-
rantir l’atenció sanitària continuada al CAP de Sant
Salvador de Tarragona durant les 24 hores del dia.

Palau del Parlament, 23 de març de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich, Rafel Luna i Vivas, M.
Àngels Esteller Ruedas

Proposició no de llei sobre l’accés de
la ciutadania als nous serveis de tele-
comunicacions
Tram. 250-01566/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 22561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu, i Francesc
Vendrell i Bayona, Diputat del grup Popular al Parla-
ment de Catalunya, segons allò que disposa el Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La liberització de les telecomunicacions, ha propi-
ciat un increment de la oferta de nous serveis de te-
lecomunicació, i un increment del nombre d’opera-
dors. Ambdues circumstàncies amplien l’oportunitat
de tots els ciutadans i ciutadanes d’accedir a la So-
cietat de la Informació.

Aquest escenari demana una regulació dels serveis
de telecomunciació a l’interior dels immobles que
eviti els sistemes individuals i els cablejats exteri-
ors en les construccions; però també, i molt especi-
alment, que faciliti l’accés dels ciutadans i ciutada-
nes a aquests nous serveis, amb independència de
l’operador que lliurement escullin.

És en aquest sentit que les Administracions han ac-
tuat amb celeritat. El Govern de l’Estat ho fa amb:

– El Reial Decret Llei 1/98, de 27 de febrer, sobre
Infraestructures Comunes, en els edificis per a l’ac-
cés als serveis de telecomunicació, que estableix el
marc jurídic que garanteix als propietaris en règim
de propietat horitzontal i, en el seu cas, als lloga-
ters, l’accés als serveis de telecomunicació; i també
amb

– El Reial Decret 279/99, de 22 de febrer, que esta-
bleix el Reglament regulador de les Infraestructures
Comunes de Telecomunicació en els edificis, divi-
dint la reglamentació en quatre annexes: radiodifu-
sió i televisió terrestres i per satèl·lit; telefonia bàsi-
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ca i xarxa digital de serveis integrats; telecomuni-
cacions per cable; infraestructures.

Per la seva part el Consell Executiu, a través del
Decret 84/99, de 23 de març, atribueix a la Direcció
General de radiodifusió i Televisió, diverses funci-
ons sobre les infraestructures comunes de telecomu-
nicació per a l’accés als serveis de telecomunicació
a l’interior dels edificis, basant-se en les competèn-
cies sobre antenes col·lectives transferides a la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el Reial Decret 2625/
82. Aquest Decret ha estat objecte de recurs conten-
ciós administratiu per quan és l’Estat (art. 149.1.21)
qui segons la Comunitat Europea té competència
exclusiva en matèria de telecomunicacions.

Amb el Decret 172/99, de 29 de juny, sobre canalit-
zacions i infraestructures de radiodifusió sonora,
televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable
en els edificis, la Generalitat de Catalunya estableix
condicions diferents i inferiors als mínims exigits
en l’annex IV (infraestructures) del Reial Decret
279/99.

Amb els decrets 116/2000 i 117/2000, de 20 de
març, la Generalitat de Catalunya estableix el règim
jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraes-
tructures comunes de telecomunicacions en els edi-
ficis per a l’accés als serveis de telecomunicació per
cable i per a la captació, adaptació i distribució de
les senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis
de dades associats, procedents d’emissions terres-
tres i de satèl·lit. Aquests Decrets pretenen substituir
els annexos I (radiodifusió i televisió terrestres i de
satèl·lit) i II (radiodifusió i televisió terrestres i per
satèl·lit) del Reial Decret 279/99, emparant-se en les
transferències sobre antenes col·lectives, segons els
Reial Decret 2625/82.

En aquesta situació, apareixen forces dubtes i in-
certes, entre els agents implicats en les diferents
tasques que han de conduir a facilitar als ciutadans
l’accés als nous serveis de telecomunicacions, pel
que fa a quina és la normativa d’aplicació en cada
cas, confusió que significa que les esmentades
instal·lacions executades fins aquest moment, con-
templin a vegades la normativa estatal, a vegades la
catalana, i tot sovint un híbrid entre ambdues nor-
matives.

Això fa que es produeixin situacions com ara que
els fabricants i proveïdors de materials per aquestes
instal·lacions, fabriquin segons una normativa i no
segons l’altre; que arquitectes, enginyers i engi-
nyers tècnics de telecomunicació projectin les in-
fraestructures i les instal·lacions a vegades segons
una normativa, a vegades sobre l’altre, i a vegades
fent una barreja; que alguns promotors s’emparin en
la normativa menys exigent per estalviar costos;
que els Ajuntaments, competents en l’atorgament
de llicències de construcció, desconeguin si cal o no
presentar projecte previ, si cal no presentar certifi-
cació de l’instal·lador, o si cal o no aportar certificat
de la instal·lació emesa per l’enginyer o per l’engi-
nyer tècnic de telecomunicacions, repercutint en
aquest cas, negativament en els professionals cata-
lans.

Especialment pel que fa a les infraestructures, les
dimensions exigides per les normatives són extraor-
dinàriament diferents. Tant és així que segons el
Decret 84/99, poden arribar a ser una quarta part del
que estableix l’annex IV del Reial Decret 279/99, i
fins i tot, poden arribar a impedir el correcte des-
plegament de les xarxes de telecomunicació actu-
als, i no cal dir de les futures.

Tot això, al marge de la confusió i la inseguretat ju-
rídica que provoca sense cap tipus de dubte entre
els agents implicats, representa un obstacle als ciu-
tadans i ciutadanes de Catalunya, per tal que puguin
accedir lliurement i en igualtat de condicions, als
nous serveis de telecomunicacions.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Estudiar la modificació de la reglamentació ne-
cessària dels Decrets 84/99, 116/2000 i 117/2000,
per tal de facilitar l’accés als ciutadans i ciutadanes
als nous serveis de telecomunicacions, tot garantint-
ne el lliure accés.

2. Que al llarg de la tramitació de les modificacions
oportunes, s’estableixin els contactes pertinents
amb els agents implicats: Col·legi d’Arquitectes,
Col·legi d’Enginyers, i Associació d’Enginyers Tèc-
nics de Telecomunicacions, Associacions d’Instal·-
ladors de telecomunicacions, Associacions d’em-
presaris de la construcció, i de promotors, així com
d’operadors dels diferents serveis, per tal que cone-
guin i participin en la definició dels aspectes que
hauria de contemplar la modificació de l’esmentada
reglamentació.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2001

Dolors Nadal i AymerichFrancesc Vendrell i Bayona

Proposició no de llei sobre l’estudi de
les propostes del consell escolar de
l’institut d’ensenyament secundari
Antoni Rovira i Virgili, de Tarragona
per a garantir-ne la continuïtat
Tram. 250-01567/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
 Reg. 22562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, i Rafel Luna
i Vivas, diputat del Grup Popular al Parlament de
Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El delegat d’Ensenyament de Tarragona, el dia 15
de febrer de 2000, va comunicar oralment al Direc-
tor de l’IES Rovira i Virgili de Tarragona la decisió
de tancar l’esmentat centre.

Reunit en sessió extraordinària, el Consell Escolar
del centre, com a òrgan representatiu de tota la co-
munitat educativa, ha manifestat unànimement el
seu rebuig al tancament del centre, pel fet de ser una
decisió arbitrària i que lesiona els drets de tots els
membres de la comunitat educativa, tot manifestant
que l’oferta educativa del centre permet als alum-
nes de secundària poden estudiar en règim d’inter-
nat, per la qual cosa el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Estudiar les propostes del Consell Escolar de
l’IES Rovira i Virgili de Tarragona, per tal d’evitar
el tancament del centre, les quals es basen en:

a) Potenciar l’institut mitjançant el canvi de l’actual
política de beques per tal de rendibilitzar les resi-
dències i resoldre els problemes de transport, men-
jador i altres mancances socials.

b) Retornar el primer d’ESO a l’Institut i no retallar
més línies.

c) Unificar els batxillerats i l’ESO en el si del com-
plex educatiu, mitjançant la fusió en un sol centre.

d) Implantar l’IESA (Institut d’Ensenyament Secun-
dari amb estudis de dansa i música), tal i com esta-
va previst per l’Administració, segons resposta a les
al·legacions al Mapa Escolar el 1998.

e) Integrar serveis per optimitzar els recursos del
centre, com ara el Batxillerat Artístic, etc.

2. Dur a terme totes les gestions oportunes, en cas
de trasllat del complex educatiu, per tal que la nova
reubicació de l’IES reuneixi les condicions d’inter-
nat de l’actual centre.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich  Rafel Luna i Vivas

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment de la carretera T-741 de Flix a
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre)

Tram. 250-01569/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular

 Reg. 22564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, i Rafel Luna
i Vivas, diputat del Grup Popular al Parlament de
Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El servei de carreteres del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha
adjudicat la 2ª fase de les obres de condicionament
de la carretera T-741 del Flix a Riba-roja, que en el
seu tram final comporta la circumval·lació del casc
urbà de Riba-roja d’Ebre, les quals han estat inicia-
des a finals del mes de febrer d’enguany.

La proximitat de la presa de Riba-roja va comportar,
en el seu moment, la utilització de la travessia del
municipi per als seus transports que, junt amb els
altres trànsits que es produeixen contínuament de
tota classe de vehicles i per a totes les finalitats –
turisme, agricultura, ramaderia, indústria– donat
que no hi ha altra carretera alternativa especialment
per al trànsit pesat, han fet que aquest tram de carre-
tera que discorre per dins del casc urbà de la pobla-
ció, es trobi en un estat precari.

L’ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha encomanat el
projecte d’arranjament de la carretera T-741 al seu
pas pel nucli urbà, que té un pressupost d’execució
de quaranta-cinc milions de pessetes, pendent d’ac-
tualitzar, per la qual cosa el Grup Popular presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme l’arranjament de la carretera T-741 al
seu pas pel municipi de Riba-roja d’Ebre (Ribera
d’Ebre) amb càrrec als pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de març de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich  Rafel Luna i Vivas
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Proposició no de llei sobre els serveis
per a gent gran als municipis de
menys de cinc-cents habitants
Tram. 250-01570/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, juntament amb cinc
altres diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi
 Reg. 22580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Francesc Boya i
Alòs, Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i Ferré, Pi-
lar Malla i Escofet, Oriol Nel·lo i Colom, diputats i
diputades del grup Socialista - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que estableixen els articles 134 i 135
del Reglament del Parlament presenten per a la seva
tramitació la següent proposició no de llei sobre els
serveis per a la gent gran en municipis de menys de
500 habitants.

L’1,5% de la població de Catalunya viu en munici-
pis de menys de 500 habitants. Segons el cens de
l’any 1996, 92.101 persones vivien en els 371 mu-
nicipis que no arribaven als 500 habitants. A la pro-
víncia de Lleida hi viu el 8,1% del total de la pobla-
ció, a Girona el 5,2%, a Tarragona el 3,2% del total
de la població i a Barcelona el 0,4% del seu total.
Per tant constitueixen una part important a Lleida,
Girona i Tarragona, sent a Barcelona percen-
tualment menor, però el seu impacte territorial és el
mateix.

La funció de conservació del territori, la protecció
del patrimoni rural i el manteniment de l’activitat i
de la identitat productiva descansa en aquest col·-
lectiu de ciutadans i de ciutadanes.

Per al grup parlamentari socialistes - ciutadans pel
canvi els municipis petits constitueixen un element
clau per a l’equilibri i el desenvolupament territori-
al a Catalunya. El nostre programa electoral consi-
dera que els municipis petits han de poder garantir
a tots els seus ciutadans i les seves ciutadanes els
standars bàsics de qualitat de vida, entesos en el
marc dels drets a l’educació, al treball, a l’assistèn-
cia sanitària, etc.

Una part important de la població d’aquests munici-
pis té una edat superior als 55 anys, factor al qual se
suma el creixement de l’expectativa al nostre país.

L’atenció en els nuclis urbans petits o l’atenció a la
població dispersa de gent gran requereix de l’esforç
financer i de planejament de la Generalitat de Cata-
lunya així com del suport de la globalitat de la po-
blació del país.

Aquests serveis són, entre d’altres, els de transport
adaptat a la seva capacitat de mobilitat i l’accés als
serveis sanitaris i d’atenció mèdica. Hem de garan-

tir l’atenció integrada a la gent gran en els municipis
en què hi viuen. Aquesta atenció integral hauria de
contemplar, entre d’altres, serveis de fisioteràpia a
domicili, subministrament farmacèutic a domicili, etc.

Es per això, que presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a:

1. Presentar, en el període de 3 mesos, un programa
integral d’atenció a la vellesa a les àrees rurals i en
municipis de menys de 500 habitants d’acord amb
les entitats municipalistes catalanes, que inclogui
els serveis sanitaris i socials d’atenció domiciliària,
el subministrament farmacèutic, el foment de l’edu-
cació permanent en matèria de salut pública, els ser-
veis sociosanitaris específics i els serveis de suport
a l’autonomia personal.

2. Fer les previsions pressupostàries corresponents
per a possibilitar l’execució del punt 1 d’aquesta
resolució, a càrrec dels pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya de l’any 2002.

Palau del Parlament, 12 de març del 2001.

Roberto Labandera i Ganachipi, Francesc Boya i
Alòs, Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú i Ferré, Pi-
lar Malla i Escofet, Oriol Nel·lo i Colom

Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació d’edificis amb aluminosi i altres
patologies estructurals
Tram. 250-01571/06

Presentació: Sra. M. Dolors Nadal i
Aymerich, juntament amb cinc altres di-
putats del Grup Parlamentari Popular
 Reg. 22600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i
Bellés, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Alícia
Sánchez-Camacho i Pérez, Rafael Luna i Vivas, i
Josep M. Fabregat i Vidal, Diputades i Diputats del
grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Propo-
sició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Administració de l’Estat, a través del Ministre de
Foment, i la Generalitat de Catalunya, a través del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
van signar, en data 17 de desembre de 1998, el «pri-
mer conveni de col·laboració per a finançar la reha-
bilitació d’habitatges afectats per aluminosis i al-
tres patologies estructurals». Aquest conveni tenia
una vigència fins a 31 de desembre de 2000, i el seu
objecte bàsic era el de «[...regular el finançament
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de les actuacions de rehabilitació d’habitatges
amb patologies estructurals, així com establir les
aportacions econòmiques de cada Administració».

Doncs bé, amb idèntic contingut i amb la mateixa
finalitat, el «segon conveni de col·laboració entre el
Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya,
per a finançar l’ampliació del conveni subscrit el
17 de desembre de 1998, per a la rehabilitació
d’habitatges afectats per aluminosis i altres patolo-
gies estructurals» estipula que la seva finalitat és la
de donar continuïtat a les actuacions recollides en
el Programa d’Actuacions acordat per ambdues
parts i que possibiliti la recuperació d’habitatges
ubicats en el territori de Catalunya afectats per de-
terminats processos de deteriorament estructural.
Aquest segon conveni preveu la seva vigència fins
al 31 de desembre de 2001, prorrogable per acord
d’ambdues parts, i s’estableix que cada Administra-
ció haurà d’aportar per al seu compliment la quantia
de 700.000.000 PTA en concepte de subvenció a
fons perdut.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al consell Executiu a:

1) Elaborar, en el marc del segon conveni entre el
Ministeri de Foment i la Generalitat per a finançar
l’ampliació del conveni subscrit el 17 de desembre
de 1998, un pla integral de rehabilitació d’edificis
amb aluminosis i altres patologies estructurals
d’àmbit a tot Catalunya, que de forma particular es-
tableixi quins seran els criteris que la Generalitat
seguirà per celebrar convenis amb els diferents
Ajuntaments per el desenvolupament de les actuaci-
ons previstes al conveni

2) Establir, en el marc del segon conveni de col·-
laboració entre el Ministeri de Foment i la Generali-
tat per al finançament de la rehabilitació d’habitat-
ges afectats per aluminosis i altres patologies es-
tructurals, les prioritats de l’actuació amb l’Admi-
nistració en matèria de rehabilitació d’edificis amb
patologies estructurals.

3) Establir, en el marc del segon conveni de col·-
laboració entre el Ministeri de Foment i la Generali-
tat per al finançament de la rehabilitació d’habitat-
ges afectats per aluminosis i altres patologies
estructurals,els criteris finalistes i de distribució de
l’import de subvenció a fons perdut que correspon
aportar a la Generalitat de Catalunya.

4) Elaborar un pla d’inspecció per tal de garantir
que els ajuts destinats a la rehabilitació dels habitat-
ges amb aluminosis i altres patologies estructurals
es destinen a les finalitats previstes.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2001

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Daniel Sirera i
Bellés, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Alícia
Sánchez-Camacho i Pérez, Rafael Luna i Vivas, i
Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre el suport a
tots els sectors afectats per la crisi de
l’encefalopatia espongiforme bovina
(EEB)
Tram. 250-01572/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
 Reg. 22615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document / proposta: Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Catalunya s’ha detectat un únic cas d’encefalopa-
tia espongiforme bovina (EEB), més coneguda com
la malaltia de les «vaques boges». No obstant, els
controls i les diverses mesures establertes garantei-
xen que, en cap cas, un animal afectat per la malaltia
pugui entrar a la cadena alimentària. No obstant
això, s’ha produït una greu alarma social que ha
causat una greu crisi a tots els sectors implicats. És
per aquests motius exposats i amb la finalitat de
pal·liar els efectes que aquesta crisi està causant al
sector i d’una manera especial, al col·lectiu de car-
nissers, menuders, transportistes de carn, escorxa-
dors i distribuïdors de carn, que han vist reduir sig-
nificativament les vendes, que el Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport
a tots els sectors afectats per la crisi de la malaltia
d’encefalopatia espongiforme bovina (EEB) més
coneguda com la malaltia de les “vaques boges”, i
vol fer notar d’una manera específica la situació de
crisi que passa el col·lectiu de carnissers, menuders,
transportistes de carn, escorxadors i distribuïdors
de carn que han vist reduir les vendes, per aquest
motiu:

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:

a) Portar a terme campanyes de sensibilització en
les quals es destaqui les qualitats dels productes
carnis que es comercialitzen a Catalunya.

b) Realitzar una auditoria per conèixer i valorar les
pèrdues d’aquest sector. c) Reforçar les actuacions
preferents per assegurar la continuïtat dels establi-
ments detallistes de carn de boví i menuts.

d) Agilitzar els expedients de regulació d’ocupació,
que permetin la continuïtat dels establiments i do-
nar prioritat a la recol·locació dels professionals en
escorxadors i altres empreses detallistes.
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e) A traslladar a l’administració de l’Estat que reco-
negui el sector que comercialitza i tracta les carns i
menuts com altament perjudicat social i econòmica-
ment, amb l’objectiu que promogui mesures urgents
en l’àmbit fiscal i la integració del sector de la carn
i els menuts dins dels ajuts de Fons Europeus.

Finalment, el Parlament de Catalunya constata la
necessitat que els ajuntaments es comprometin en
articular aquelles mesures que siguin necessàries
perquè, en virtud de les seves competències, contri-
bueixin a minorar les conseqüències que la crisi
derivada de la malaltia d’encefalopatia espongifor-
me bovina (EEB) produeix d’una manera especial a
les parades de mercats de titularitat municipal.»

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Proposició no de llei sobre la promo-
ció de medicaments genèrics anti-
retrovirals per a la lluita contra la sida
als països en vies de desenvolupa-
ment
Tram. 250-01573/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
 Reg. 22647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, Ernest Benach i
Pascual, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
promoció de genèrics antiretrovirals als països en
vies de desenvolupament..

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Catalunya, com a la resta de l’Estat, els tracta-
ments antiretrovirals (ARV) per a les persones amb
SIDA estan coberts íntegrament per a tothom. Una
teràpia combinada pot oscil·lar entre el milió i mig i
diversos milions per persona i any, segons els fàr-
macs que necessiti cada persona infectada pel VIH.

L’Estat espanyol està adherit a l’Organització Mun-
dial del Comerç, que estableix un mínim de 20 anys
per què s’acabin els drets exclusius de mercat del
titular de la patent d’un medicament. Per tant, tots
els ARV estan protegits per les lleis occidentals so-
bre patents, a excepció la zidovudina o AZT a l’Es-
tat espanyol i al Canadà.

La Unió Europea s’ha manifestat a favor de la fa-
bricació de genèrics antiretrovirals als països en
desenvolupament, en els quals està avançant la ma-
laltia i que no poden assumir la despesa per al trac-
tament de les persones infectades.

Actualment, la cobertura dels costos d’investigació
i els beneficis que generen la venda dels ARV es pot
fer amb escreix amb les vendes a Occident. La fa-
bricació i distribució de genèrics als països en des-
envolupament tractaria de donar un tracte desigual
a situacions desiguals per tal de lluitar efectivament
contra la SIDA.

Per tot l’exposat es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a fer les gestions necessàries per tal que
els països en desenvolupament puguin produir o
importar genèrics antiretrovirals per a la lluita con-
tra la SIDA»

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2001

Carme Porta i Abad; Ernest Benach i Pascual; Josep
Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la creació
d’un consorci del Camp de Tarragona
per a coordinar i gestionar la tramita-
ció i l’execució de les diferents infraes-
tructures i serveis
Tram. 250-01574/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document /proposta: Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Camp de Tarragona s’està configurant com la se-
gona regió metropolitana de Catalunya gràcies al
seu dinamisme i a l’impuls de les infraestructures i
de l’activitat econòmica que s’ha produït els últims
anys: una zona amb prop de 400.000 habitants, amb
un dels principals ports de la Mediterrània, un aero-
port amb grans expectatives de futur, amb un com-
plex petroleoquímic de primera magnitud i, a la ve-
gada, una de les principals destinacions turístiques
de l’àrea mediterrània.

Les possibilitats futures d’aquesta regió depenen
d’un bon ús del seu territori, tant des del punt de
vista de la protecció del sòl amb valors naturals,
paisatgístics com de l’encaix adequat de les noves
necessitats del sòl i de serveis. En aquest terreny, el
rol de les infraestructures és bàsic i cal posar-hi una
atenció especial.

El fet que estiguin implicades diverses administra-
cions públiques en aquesta matèria, així com la pro-
pera reunió d’agents polítics i econòmics del Palau
Bofarull de Reus (Baix Camp) fa recomanable la
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constitució d’una entitat de caràcter associatiu amb
personalitat jurídica pròpia que coordini i gestioni
davant les diferents administracions que actuen en
el territori la tramitació i l’execució de les diferents
infrastructures i serveis.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya valora molt positiva-
ment la voluntat comuna de les comarques del
Camp de Tarragona d’avançar en el camí del treball
conjunt per tal de definir objectius de benestar en
les persones i de progrés i competitivitat per al seu
territori i manifesta la conveniència que es constitu-
eixi un Consorci en el que hi participin les adminis-
tracions i institucions que actuen en aquestes co-
marques.»

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Proposició no de llei sobre el control
de la gestió dels centres educatius
concertats
Tram. 250-01575/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
 Reg. 22668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 134 del Reglament de
la Cambra, presenta la següent Proposició no de
llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Darrerament, i coincidint amb el període de preins-
cripció als centres educatius, s’han portat a terme
diverses actuacions de l’administració educativa
que qüestionen la utilització dels concerts educatius
per assolir les finalitats educatives que la Llei plan-
teja.

En aquest sentit, es palesa la necessitat d’imple-
mentar un seguit de mesures que coadjuvin a dotar
del caràcter de servei públic educatiu a tots els cen-
tres docents que rebin fons públics, tot garantint el
dret d’informació de les famílies, els mecanismes
de participació i control social, la consecució de la
gratuïtat efectiva, les garanties d’accés igualitari, la
intervenció per evitar la guetització, les competèn-
cies municipals en alguns aspectes de l’educació,
etc. En definitiva, aquesta situació obliga a buscar
una intervenció que retorni el funcionament del sis-
tema educatiu, i en el seu si el mecanisme de la con-
certació, en el marc dels objectius legalment esta-
blerts.

Per tot això, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. Realitzar una auditoria externa de gestió de tots
els centres concertats, per controlar l’adequació de
la política seguida en cada centre en relació als ob-
jectius definits pel concert educatiu: procés de pre-
inscripció i d’inscripció definitiva, la vinculació
del centre amb el territori o zona vinculada, l’estat
de les infrastructures del centre, el sistema de parti-
cipació, APA, etc. Les conclusions seran presentades
en el termini d’un any a partir de l’aprovació d’a-
questa proposta.

2. Comprovar fefaentment el règim econòmic del
centre, en relació a les aportacions externes de les
famílies, vinculades amb fundacions o altres siste-
mes de copagament.

3. Analitzar amb les dades del conjunt del país i per
zones educatives, una avaluació de la preinscripció,
amb la informació dels fluxos d’alumnes entre cen-
tres públics i privats, del tancament d’aules públi-
ques i del manteniment o augment de les concerta-
des.

4. Contrastar la informació obtinguda per l’audito-
ria realitzada amb els informes de la inspecció en
relació als mateixos aspectes analitzats i les decisi-
ons preses pel Departament.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A ENCO-
MANAR UN INFORME A LA SINDICATURA
DE COMPTES DE CATALUNYA

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
un informe de fiscalització dels con-
tractes subscrits pels instituts, els pa-
tronats i les fundacions dependents
de l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat
Metropolitana del Transport (EMT) i
l’Institut Metropolità del Taxi amb les
empreses del Grup Movilma
Tram. 253-00005/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V) (Reg. 22667)

Acord: admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de
la Sindicatura de Comptes, Mesa del Parlament,
17.04.2001. Procediment: l’establert a l’apartat I de
la Norma supletòria del Reglament del Parlament
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sobre la fiscalització dels comptes dels ens locals,
del 7 de setembre de 1993, BOPC 136/IV, 8529.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb
allò que disposa l’article I.1 de la secció sisena de
les Normes Supletòries de l’apèndix del Reglament
de la Cambra, presenten la següent proposició no de
llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el període comprès entre els anys 1986 a 1996
els instituts, patronats i fundacions dependents de
l’Ajuntament de Barcelona i la Entitat Metropolita-
na del Transport, entre d’altres administracions lo-
cals, varen adjudicar a les empreses del Grup
MOVILMA (MOVILMA S. A., MOVILMA S. C. C.
L. i Construccions Euro-3, S. A.) obres públiques
mitjançant diferents procediments de contractació.

Precisament, els Grups Parlamentaris sotasignants
en compliment del principi de transparència que de
regir la gestió pública, consideren convenient instar
a l’òrgan fiscalitzador dels comptes de les adminis-
tracions i entitats públiques de Catalunya, la Sindi-
catura de Comptes, a què dictamini sobre els con-
tractes subscrits amb l’esmentada empresa.

Per la qual cosa, presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindica-
tura de Comptes un informe de fiscalització dels
contractes subscrits pels instituts, patronals i funda-
cions depenents de l’Ajuntament de Barcelona,
l’Entitat Metropolitana del Transport i l’Institut
Metropolità del taxi, amb les empreses del grup
MOVILMA (MOVILMA S. A., MOVILMA S. C. C.
L. i Construccions Euro-3, S. A.) així com tots els
contractes subscrits per l’esmentat Ajuntament, cor-
responents al període 1986-1996, destinats a aquest
organisme per a la realització d’obra pública, parti-
cularment els expedients que s’annexionen, amb la
finalitat que el Parlament i el Consell Executiu tin-
guin la informació suficient per permetre al Govern
l’exercici de les funcions tutelars que li correspo-
nen.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich, Grup Popular; Josep
Huguet i Biosca, G. P. d’ERC; Ramon Camp i Bata-
lla, G. P. de CiU; Joan Boada i Masoliver, G. P. d’IC-V

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser
consultada a l’Arxiu del Parlament.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 24.04.2001 al
02.05.2001).

Finiment del termini: 03.05.2001; 09:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.04.2001.

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació del Codi civil en
matèria de matrimoni
Tram. 270-00041/06

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. 22579 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras i Miquel Iceta i Llorens,
portaveu i portaveu adjunt del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Josep Huguet i
Biosca i Carme Porta i Abad, portaveu i diputada del
Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i Joan Boada i Masoliver i Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, portaveu i diputada del Grup
parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds,
d’acord amb el que preveu l’article 140 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramita-
ció la següent Proposta de Resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats una Proposició de Llei de modificació del
Codi Civil en matèria de matrimoni.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2001

Joaquim Nadal i Farreras, Portaveu GSOC-CPC;
Miquel Iceta i Llorens, Portaveu Adjunt GSOC-
CPC; Josep Huguet i Biosca, Portaveu GP d’ERC;
Carme Porta i Abad, Diputada GP d’ERC; Joan Boa-
da i Masoliver, Portaveu GP d’IC-V; Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, Diputada GP d’IC-V
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA DE

PRESENTAR A LA MESA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS LA

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DEL CODI CIVIL EN

MATÈRIA DE MATRIMONI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 32 de la Constitució espanyola reconeix el
dret de l’home i la dona a contraure matrimoni amb
plena igualtat jurídica i estableix que la llei regularà
les formes de matrimoni, l’edat i la capacitat per
contraure’l, els drets i deures dels cònjuges, les
causes de separació i dissolució i els seus efectes.

La realitat social mostra l’existència de models fa-
miliars diversos, uns assentats sobre la institució
familiar matrimonial i altres sobre unions de fet di-
ferents al vincle matrimonial. Entre aquests models
familiars hom pot reconèixer socialment les parelles
del mateix sexe, és a dir, les parelles integrades per
persones amb la mateixa orientació sexual. Aquesta
realitat de les parelles homosexuals ha tingut ja aco-
lliment legislatiu en el nostre ordenament jurídic a
través de diverses lleis estatals, autonòmiques i ac-
tuacions municipals de rellevància pública on es
reconeixen un conjunt de drets i deures semblants
als propis de la institució matrimonial. Entre aques-
tes lleis cal mencionar la Llei d’unions estables de
parella, aprovada per aquesta Cambra el 30 de juny
de 1998. Aquestes regulacions són, però, parcials o
tenen efectes territorialment limitats, donada la dis-
tribució competencial establerta a la Constitució
espanyola i als Estatuts d’Autonomia.

A més, malgrat l’existència de lleis de parelles esta-
bles, les persones homosexuals encara continuen
discriminades respecte a les heterosexuals, ja que
són privades del seu dret a contraure matrimoni i
institucionalitzar una família.

Per això considerem que ara és el moment d’em-
prendre la reforma legislativa adient per tal de su-
primir aquesta discriminació envers les dones i els
homes homosexuals.

El canvi social, en l’arrelament conscient dels prin-
cipis democràtics, propiciat en aquest àmbit per les
reivindicacions dels col·lectius de gais i lesbianes
que han vingut defensant la plena equiparació en
drets per als homosexuals, es fa patent a la nostra
societat, que reconeix gradualment, amb absoluta
normalitat, una realitat fins ara apartada i discrimi-
nada. El legislador ha de garantir, a més, el pilar fo-
namental sobre el que s’assenta el conjunt de drets
fonamentals i llibertats públiques reconeguts a la
Constitució com és la dignitat de la persona, els
drets que són inherents a la mateixa i al lliure desen-
volupament de la personalitat.

El respecte a la dignitat de la persona és el que obli-
ga als poders públics a remoure els obstacles que
existeixen per al reconeixement de la dignitat de les
persones amb orientació homosexual. Aquesta dig-
nitat, en termes d’igualtat i llibertat, exigeix que les
dones i els homes homosexuals tinguin el dret a
contraure matrimoni amb les seves parelles, amb
tots els efectes que són propis d’aquesta institució i

en condicions d’igualtat a les dones i els homes he-
terosexuals que opten per aquest model familiar.

Per tot això, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DEL CODI CIVIL EN

MATÈRIA DE MATRIMONI

ARTICLE 1

Es modifica l’article 44 del Codi Civil, que passa a
tenir la següent redacció:

«Article 44.– Qualsevol persona té dret a contraure
matrimoni amb una altra persona conforme a les
disposicions d’aquest Codi».

ARTICLE 2

Es modifica l’article 66 del Codi Civil, que passa a
tenir la següent redacció:

«Article 66.– Els cònjuges són iguals en drets i deu-
res».

ARTICLE 3

Es modifica l’article 67 del Codi Civil, que passa a
tenir la següent redacció:

«Article 67.– Els cònjuges han de respectar-se i
ajudar-se mútuament i actuar en interès de la famí-
lia».

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Es delega en el Govern la facultat d’aprovar un text
refós de la Llei del Registre Civil que incorpori les
modificacions que s’escaiguin derivades de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Es faculta al Govern a desplegar reglamentàriament
les previsions establertes en aquesta Llei mitjançant
la reforma del Reglament del Registre Civil.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.
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3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A CRE-
AR COMISSIONS

Proposta de resolució per la qual es
crea la Comissió d’Estudi de les Pime
i el Comerç
Tram. 252-00015/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular,
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
 Reg. 22610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

252-00015/06

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb
allò que disposa l’article 49 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya acorda crear una Comis-
sió d’estudi que tingui com objectiu l’anàlisi de les
PIMES i el comerç, en especial els reptes que com-
porta la societat de la informació, i l’estudi d’un
marc jurídic adequat a les noves necessitats de la
microempresa i els autònoms.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2001

Alberto Fernández Díaz Ramon Camp i Batalla
President del G. P. Popular Portaveu del G. P. de CiU

3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’ensenya-
ment obligatori
Tram. 302-00104/06

Esmenes presentades
Reg. 22862, 22950 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 18.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 22862)

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 l’ensenyament obligatori
(Tram. 302-00104/06).

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

D’addició d’un nou punt 1.7:

«1.7. La delegació de competències que té atorga-
des el Departament d’Ensenyament als ajuntaments
pel que fa a l’admissió d’alumnes, per a tot l’ense-
nyament no universitari, sempre que l’Administra-
ció local ho sol·liciti»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 22950)

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 les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre
l’ensenyament obligatori (tram. 302-00104/06).

3.10.85.
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D’UN NOU PUNT

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt.

Realitzar una auditoria externa de gestió de tots els
centres concertats, per controlar l’adequació de la
política seguida en cada centre en relació als ob-
jectius definits pel concert educatiu: procés de pre-
inscripció i d’inscripció definitiva, la vinculació
del centre amb el territori o zona vinculada, l’estat
de les infraestructures del centre, el sistema de par-
tició, APA, etc. Les conclusions seran presentades
en el termini d’un any a partir de l’aprovació d’a-
quest text.

D’UN NOU PUNT

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt

Contrastar la informació obtinguda per l’auditoria
realitzada amb els informes de la inspecció en rela-
ció als mateixos aspectes analitzats i les decisions
preses pel Departament.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política tu-
rística, especialment pel que fa al con-
sorci Turisme de Catalunya
Tram. 302-00105/06

Esmenes presentades
Reg. 22991 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 18.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 22991)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presenten l’esmena següent a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Consell Executiu sobre política
turística, especialment pel que fa al Consorci de
Turisme de Catalunya (NT 302-00105/06).

ESMENA ÚNICA DE MODIFICACIÓ DEL TEXT DE LA MOCIÓ

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

«1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva
preocupació per la gestió financera del Consorci de
Promoció Turística de Catalunya, creat per Decret
16/1986, de 16 de gener, que ha donat lloc a
l’obertura d’accions judicials per depurar-ne res-
ponsabilitats.

2. El Parlament de Catalunya considera imprescin-
dible comptar, de forma immediata, amb tota la in-
formació elaborada tant per la Inspecció General
de la Generalitat de Catalunya com per la Sindica-
tura de Comptes per tal de poder complir amb les
seves funcions de control dels cabals públics.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessi-
tat que el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
com a president del Consorci de Turisme de Catalu-
nya, comparegui al Parlament per tal que pugui co-
nèixer a bastament la gestió realitzada pel Consorci
de Turisme de Catalunya i depurar-ne, si s’escau,
les responsabilitats polítiques que se’n puguin deri-
var.»

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2001

Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
ports
Tram. 302-00106/06

Esmenes presentades
Reg. 22860, 22945, 22990 / Admissió a tràmit:
Mesa del 17.04.2001 i Presidència del Parlament,
18.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 22860)

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 política de ports (Tram.
302-00106/06).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu
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1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 8 de la Moció. Nova redac-
ció:

«8. Que el Pla de ports, presentat pel Govern, cer-
qui la coherència amb les directrius que el Pla ter-
ritorial general de Catalunya plantejava respecte
al sistema portuari català».

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

D’addició d’un nou punt 9 de la Moció. Nova redac-
ció:

«9. Que la planificació portuària incorpori els
grans ports catalans de Barcelona i Tarragona»

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

D’addició d’un nou punt 10 de la Moció. Nova re-
dacció:

«10. Que el Pla estableixi les línies que permetin
convertir al port de Barcelona en un dels grans
centres de distribució del sud d’Europa i, conjunta-
ment amb el de Tarragona, creï un front que permeti
coordinar ofertes i serveis que donin resposta a les
necessitats econòmiques de Catalunya i Espanya i a
les necessitats del transport marítim del sud
d’Europa.»

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 11 de la Moció. Nova re-
dacció:

«11. Que el Pla de ports contempli la posada en
funcionament del Front Portuari Català per a coor-
dinar l’activitat dels ports comercials plantejant 2
estratègies diferenciades, una per als ports de Tar-
ragona i Barcelona i un altra per als ports comerci-
als de la Generalitat que són els de Sant Carles de
la Ràpita, Vilanova i la Geltrú i Palamós».

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 12 de la Moció. Nova re-
dacció:

«12. Que s’apliqui el principi de subsidiarietat i es
creïn òrgans gestors de cadascun dels ports comer-
cials amb una forta participació municipal, al mar-
ge de l’empresa Ports de la Generalitat.»

6
ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 13 de la Moció. Nova re-
dacció:

«13. Que s’eliminin les propostes de disminució
dels espais dedicats a la pesca en els nostres ports
per tal de donar resposta a les propostes de moder-
nització i reconversió del sector pesquer».

7
ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 14 de la Moció. Nova re-
dacció.

«14. Que el Pla marqui terminis per a l’aprovació
dels plans especials que han de garantir la integra-
ció dels ports en les trames urbanes dels pobles,
viles i ciutats».

8
ESMENA NÚM. 8
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 15:

«15. Que el Pla incorpori un estudi sobre la capaci-
tat d’absorció d’embarcacions del litoral català.»

9
ESMENA NÚM. 9
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 16:

«16. Que el Pla ampliï els apartats referents a les
marines seques, i zones d’hivernatge fixant la seva
possible localització, la seva capacitat i la seva in-
tegració urbana, territorial i paisatgística.»

10
ESMENA NÚM. 10
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 17:

«17. Mantenir, com a mínim, el grau de protecció
existent en l’anterior Pla de Ports esportius.»
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11
ESMENA NÚM. 11
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 18:

«18. Introduir fórmules en les concessions dels
ports i en les lleis sectorials de ports i costes que
obliguin a les empreses concessionàries al manteni-
ment de la dinàmica de les sorres del litoral (pas de
llevant a ponent, dragat de les bocanes, espigons
etc.).»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22945)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la política de ports (Tram. 302-00106/06).

Presentació d’esmenes.

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

AL PUNT 2

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

De modificació al punt 2.

«...hauria de ser presentat abans d’un any.»

AL PUNT 7

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

De modificació al punt 7

«...de Ports de Catalunya fins a primers de gener de
l’any 2004.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 22990)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, 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 la política de ports (NT 302-00106/06).

DEL PUNT 2

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

Del punt 2

«2. Elaborar una Pla Especial de protecció de les
Zones Humides i dels hàbitats comunitaris, d’acord
amb la Llei 12/1985 d’Espais Naturals. Aquest Pla
tindria el caràcter de Pla Territorial Sectorial i hau-
ria de ser presentat abans d’un any.»

DEL PUNT 6

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

Del punt 6

«6. Impulsar les mesures necessàries per garantir
el Pla de ports, i vetllar perquè s’apliquin i es com-
pleixin les directives que s’hi contenen.»

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2001

Daniel Sirera i Bellés

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desplega-
ment del Pla territorial general de Ca-
talunya, aprovat per la Llei 1/1995, del
16 de març, per la qual s’aprova el Pla
territorial general de Catalunya
Tram. 302-00107/06

Esmenes presentades
Reg. 22942, 22972, 22989 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 18.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22942)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre el desplegament del Pla territorial general de
Catalunya (Tram. 302-00107/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
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AL PUNT 2

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

D’addició al punt 2

«Presentar en el termini de tres mesos al Parlament
de Catalunya un calendari detallat, de caràcter
orientatiu, per a l’elaboració, tramitació...»

AL PUNT 3

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

De modificació al punt 3.

«...s’aprovin no més tard de l’any 2004.»

AL PUNT 4

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

De modificació al punt 4.

«Elaborar, a través del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, els reglaments neces-
saris per al desplegament de la llei 23/1983, de po-
lítica territorial, en especial aquells que regulin el
procediment d’iniciativa, elaboració i tramitació
dels plans territorials parcials.»

AL PUNT 6

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

De modificació al punt 6.

«.... En aquest sentit, les comissions tècniques que
es creïn...»

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 22972)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desplegament del Pla ter-
ritorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/

1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla ter-
ritorial general de Catalunya (Tram. 302-00107/06).

Presentació d’esmenes a l’articulat.

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bar-
galló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

APARTAT NÚMERO 7

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Apartat número 7

Es fa una nova redacció per al punt número 7, que
quedarà de la següent forma:

«7. Aprovar, en el termini de dos mesos, el Pla Terri-
torial Parcial de les Terres de l’Ebre, d’acord amb
el consens que s’està duent a terme al sí de l’Insti-
tut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre».

APARTAT NÚMERO 8

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Apartat número 8

Es fa una nova redacció per al punt número 8, que
quedarà de la següent forma:

«8. Elaborar el Pla Territorial de l’àmbit de Ponent
format per les comarques de les Garrigues, la No-
guera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i
l’Urgell.»

APARTAT NÚMERO 9

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Apartat número 9

Afegir un nou punt, que queda redactat de la se-
güent manera:

«9. Elaborar, partint del reconeixement d’un nou
àmbit d’aplicació, el Pla Territorial Parcial de
l’Àmbit de l’Alt Pirineus format per les comarques
de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Jaume Oliveras i Maristany Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 22989)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre el desplegament del Pla territorial general de
Catalunya (NT 302-00107/06).

DEL PUNT 1

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

Del punt 1 de la Moció

«1. Presentar durant l’any 2001 al Parlament de
Catalunya...»

DEL PUNT 5

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

Del punt 5 de la Moció

«5. Garantir que l’estudi econòmic i financer de
valoració de les accions territorials prioritàries,
que ha d’acompanyar els plans territorials parcials
d’acord amb l’article 13.2 de la llei 23/1983, de
política territorial, sigui adequadament reflectit en
els pressupostos anuals de la Generalitat.»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
concerts educatius
Tram. 302-00108/06

Esmenes presentades
Reg. 22943, 22949, 22988 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 18.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22943)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la política de concerts educatius (Tram. 302-
00108/06).

Presentació d’esmenes.

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

AL PUNT 1

1
ESMENA NÚM. 1

De modificació

G. P. de Convergència i Unió

De modificació al punt 1

«1. Aplicar criteris de transparència i rigor en l’apli-
cació de la normativa que regula els concerts edu-
catius a través de la funció inspectora, vetllant es-
pecialment perquè l’ensenyament subjecte al con-
cert educatiu s’imparteixi en condicions de gratuï-
tat i perquè s’acompleixi el règim establert en la
normativa d’admissió d’alumnes.»

AL PUNT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«2. Afirmar la coresponsabilitat de l’escola concer-
tada en l’escolarització d’infants amb necessitats
educatives especials derivades de condicions soci-
als desfavorides.»

DEL PUNT 3

3
ESMENA NÚM. 3

De supressió

G. P. de Convergència i Unió

De supressió del punt 3.

DEL PUNT 4

4
ESMENA NÚM. 4

De supressió

G. P. de Convergència i Unió

De supressió del punt 4.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 22949)

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 les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre la política de concerts educatius (tram. 302-
00108/06).

D’UN NOU PUNT

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt.

Realitzar una auditoria externa de gestió de tots els
centres concertats, per controlar l’adequació de la
política seguida en cada centre en relació als ob-
jectius definits pel concert educatiu: procés de pre-
inscripció i d’inscripció definitiva, la vinculació del
centre amb el territori o zona vinculada, l’estat de
les infraestructures del centre, el sistema de parti-
ció, APA, etc. Les conclusions seran presentades en
el termini d’un any a partir de l’aprovació d’aquest
text.

D’UN NOU PUNT

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt

Contrastar la informació obtinguda per l’auditoria
realitzada amb els informes de la inspecció en rela-
ció als mateixos aspectes analitzats i les decisions
preses pel Departament.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 22988)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre la política de concerts educatius (NT 302-
00108/06).

DEL PUNT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. Popular

Del punt 1 de la Moció

«1. Aplicar criteris de transparència i rigor en
l’aplicació de la normativa que regula els concerts
educatius i el procés de matriculació d’alumnes, i
garantir el control del seu compliment a través de
la inspecció educativa.»

DEL PUNT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació

G. P. Popular

Del punt 2 de la Moció

«2. Garantir amb la reserva de places a l’inici del
procés de matriculació, la coresponsabilitat de l’es-
cola concertada en l’escolarització d’infants amb
necessitats educatives especials i derivades de con-
dicions socials desfavorides.»

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
consum
Tram. 302-00109/06

Esmenes presentades
Reg. 22885, 22941, 22948, 22987 / Admissió a trà-
mit: Mesa del Parlament, 17.04.2001 i Presidència
del Parlament, 18.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 22885)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la política de consum. (Tram. 302-00109/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, Jordi Ausàs
i Coll, Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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PUNT 3

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 3

«(...) consumir els productes carnis i que gràcies als
controls no existeix absolutament cap perill de
l’EEB.»

PUNT 5

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 5

«5. Aplicar als productes carnis d’importació ame-
ricana exactament els mateixos requisits de control
i les mateixes condicions sanitàries que s’exigeixen
a les carns de producció catalana.»

NOU PUNT 6

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Nou punt 6

«6. Prèvia consulta amb els gremis de Carnissers,
Xarcuters, i Cansaladers, s’elabori i, dins del termi-
ni més breu possible, es promulgui el “Reglament
Tècnic Sanitari Específic” que els ha de regular
llurs activitats professionals.»

NOU PUNT 7

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Nou punt 7

«7. Exigir als establiments de producció (sales de
desfer i escorxadors) la “unificació” màxima dels
models d’etiquetes i els seus continguts, a fi de faci-
litar el trasllat d’aquesta informació als consumi-
dors i amb la màxima comprensió.»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Francesc Ferrer i Gironès, Jordi Ausàs i Coll, Josep
Huguet i Biosca, portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22941)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la política de consum (Tram. 302-00109/06).

Presentació d’esmenes.

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

AL PUNT 3

1
ESMENA NÚM. 1

De modificació

G. P. de Convergència i Unió

De modificació al punt 3

«Realitzar una campanya d’informació a través
dels grans mitjans de comunicació per tal d’infor-
mar als consumidors de la qualitat dels productes
carnics i la conveniència del seu consum.»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Ramon Camp i Batalla

Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 22948)

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 política de consum (tram. 302-00109/06).

DEL PUNT NÚMERO 1

1
ESMENA NÚM. 1

De modificació

G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt número 1

1. Agrupar en un nou departament les diverses
competències relacionades amb el consum i la se-
guretat alimentària.
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DEL PUNT NÚMERO 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació

G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt número 2

2. Dotar de recursos pressupostaris suficients el
nou departament perquè pugui desenvolupar efici-
entment les seves funcions vers els consumidors.

DEL PUNT NÚMERO 5

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació

G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt número 5

Revisar les condicions sanitàries de tots els produc-
tes carnis d’origen extracomunitari que es posin a
la venda a Catalunya perquè s’ajustin a les condi-
cions que garanteixin la seguretat alimentària.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Bet Font i Montanyà
Portaveu adjunta

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 22987)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre la política de consum (NT 302-00109/06).

DEL PUNT 3

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. Popular

Del punt 3 de la Moció

«3. D’acord amb la Moció 59/VI del Parlament, es-
tendre les campanyes d’informació i promoció per
al consum de carn de vacu, als grans mitjans de
comunicació.»

DEL PUNT 4

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

Del punt 4 de la Moció

«4. Establir una línia de crèdits tous amb carència
de dos anys pels comerciants de carn de vacu i me-
nuders afectats per la malaltia de l’EEB.»

DEL PUNT 5

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

Del punt 5 de la Moció

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’assistència a
la gent gran
Tram. 302-00110/06

Esmenes presentades
Reg. 22861, 22944, 22986 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 17.04.2001 i Presidència del
Parlament, 18.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 22861)

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 l’assistència a la gent gran
(Tram. 302-00110/06).

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

De modificació del punt 1 de la Moció:

«1. Potenciar i millorar les polítiques socials pre-
ventives per a les persones grans.»
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2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 2 de la Moció. Nova redac-
ció:

«2. Prendre les mesures necessàries perquè en el
termini de tres anys tinguin igual suport econòmic i
tècnic els serveis i equipaments per a la vellesa de
titularitat municipal que els que tenen els de la Ge-
neralitat».

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22944)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre l’assistència a la gent gran (Tram. 302-00110/
06).

Presentació d’esmenes.

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

AL PUNT 2

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

De modificació al punt 2.

«Mantenir el model assistencial i de serveis a la
gent gran, especialment residències de gent gran,
centres de dia i habitatges tutelats i seguir donant
suport a la creació de places mitjançant les subven-
cions a la inversió en equipaments d’ajuntaments o
entitats sense afany de lucre i per mitjà del progra-
ma de suport a l’acolliment residencial.»

AL PUNT 3

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

De modificació al punt 3.

Mantenir fórmules de conveni entre els ens locals i
comarcals i el Departament de Benestar Social, per
al suport al manteniment i seguiment ordinari del
servei social d’atenció primària, especialment
aquells relacionats amb la gent gran, i de la tasca
que desenvolupen.

AL PUNT 4

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

De supressió al punt 4.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 22986)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre l’assistència a la gent gran (NT 302-00110/
06).

DEL PUNT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. Popular

Del punt 1 de la Moció

«1. Millorar les polítiques preventives d’assistència
i de serveis a la gent gran en el marc del nou model
prestacional de reforma de l’ICASS, garantint la
correcta planificació del model que permeti anive-
llar l’oferta de places i la demanda social.»

DEL PUNT 2

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

Del punt 2 de la Moció

«2. Mantenir, en el model assistencial i de serveis
per a la gent gran, que els equipaments necessaris,
especialment residències geriàtriques, centres de
dia de titularitat municipal, assoleixin el mateix
grau de qualitat, així com d’aportacions, que la
resta dels recursos de l’ICASS.»
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DEL PUNT 3

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

Del punt 3 de la Moció

«3. Mantenir formules de concertació entre els ens
locals i comarcals i el Departament de Benestar So-
cial, per al suport al manteniment i seguiment ordi-
nari dels recursos municipals per a la gent gran, i de
la tasca que desenvolupen.»

DEL PUNT 4

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

Del punt 4 de la Moció

«4. Potenciar i millorar les fórmules de provisió es-
tablertes a la normativa de serveis socials vigent,
d’acord amb els principis de competència i concur-
rència, que permetin el manteniment de la transpa-
rència en la provisió i la gestió dels serveis soci-
als.»

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política del
servei d’electricitat, especialment pel
que fa referència als talls de subminis-
trament elèctric
Tram. 302-00111/06

Esmenes presentades
Reg. 22930, 22983 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 18.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 22930)

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 política del servei d’elec-

tricitat, especialment pel que fa referència als talls
de subministrament elèctric (Tram. 302-00111/06).

DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ

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

De modificació del punt 1 de la Moció:

«...disposició reglamentària que defineixi un nou
model de qualitat aplicable al subministrament...»

D’ADDICIÓ AL PUNT 3 DE LA MOCIÓ.

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

D’addició al punt 3 de la Moció. Afegir al final del
paràgraf:

«...territori de Catalunya i que incorpori la reorde-
nació de línies per a millorar la qualitat del servei
tot reduint el seu impacte ambiental».

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22983)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la política del servei d’electricitat especial-
ment pel que fa referència als talls de subministra-
ment elèctric (Tram. 302-00111/06).

Presentació d’esmenes.

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

AL PUNT 1

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

De modificació al punt 1.

«Elaborar, en el termini màxim...»
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AL PUNT 3

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

De modificació al punt 3.

«Informar anualment al Parlament de Catalunya
del nivell de compliment del “Pla de millora de les
infrastructures elèctriques i la qualitat del servei”
que comporti l’avaluació permanent de la xarxa de
transport i distribució d’energia elèctrica que com-
prengui tot el territori de Catalunya.»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
de suport a la família
Tram. 302-00112/06

Esmenes presentades
Reg. 22967, 22982, 22985 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 18.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 22967)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre les polítiques de suport a la família (Tram.
302-00112/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

PUNT 4

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 4

«(...) l’etapa d’educació infantil, i presentar un nou
Decret en què sí es contempli.»

NOU PUNT 6

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Nou punt 6

«6. Presentar, en el termini de sis mesos, el Mapa
Escolar de l’Educació Infantil, que inclogui l’ofer-
ta actualment existent i l’oferta necessària en fun-
ció de la demanda i la realitat socioeconòmica.»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22982)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre les polítiques de suport a la família (Tram.
302-00112/06).

Presentació d’esmenes.

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

AL PUNT 1

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

De modificació al punt 1

«Continuar impulsant, d’acord amb els ajunta-
ments, la creació de places públiques d’Educació
Infantil de 0 a 3 anys a Catalunya, preferentment en
aquelles zones territorials més desfavorides social-
ment.»

AL PUNT 2

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

De modificació al punt 2

«Incrementar progressivament les subvencions per
al sosteniment de les places de primer cicle d’edu-
cació infantil, fins a un màxim de 150.000 ptes.
anuals.»
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AL PUNT 5

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

De modificació al punt 5

«Destinar els 2.200 milions de pessetes de la parti-
da 20.01.480.02 del Departament de Benestar Soci-
al per a ajuts de suport a famílies amb infants me-
nors de 3 anys.»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 22985)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre les polítiques de suport a la família (NT 302-
00112/06).

DEL PUNT 1

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

Del punt 1 de la Moció

«1. Impulsar en coordinació amb els Ajuntaments,
la creació de places públiques d’educació infantil,
prioritzant aquells municipis en els què l’oferta es-
tigui per sota de la demanda existent, tenint en
compte els increments de població, atenent als
principis d’equilibri territorial i prioritzant aquells
municipis socialment més desfavorits.»

DEL PUNT 2

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

Del punt 2 de la Moció

«2. Fer una aportació progressiva, en els propers
exercicis pressupostaris, de fins a un terç de cost de
funcionament de les places existents de primer ci-
cle d’educació infantil, garantint així la sosteni-
bilitat econòmica de les què es creïn en un futur.»

DEL PUNT 3

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

Del punt 3 de la Moció

DEL PUNT 4

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. Popular

Del punt 4 de la Moció

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les prestaci-
ons dels serveis socials a Catalunya
Tram. 302-00113/06

Esmenes presentades
Reg. 22863, 22946, 22981, 22984 / Admissió a trà-
mit: Mesa del Parlament, 17.04.2001 i Presidència
del Parlament, 18.04.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 22863)

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 les prestacions de serveis
socials (Tram. 302-00113/06).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

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

De modificació del punt 1 de la Moció:

«1. Realitzar un estudi de les necessitats de serveis
socials emergents mitjançant indicadors objectius i
fiables, amb criteris de prioritat, que siguin la base
del proper Pla d’actuació social a quatre i vuit
anys.»
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2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 2 de la Moció:

«2. Establir convenis o contractes programa amb el
tercer sector (entitats, empreses, associacions, orga-
nitzacions no governamentals) que sigui proveïdor
de prestacions socials de responsabilitat pública,
tot definint…»

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

D’addició al punt 3 de la Moció. Afegir al final del
punt:

«…d’elecció dels usuaris i fer un seguiment centra-
litzat de les demandes no cobertes.»

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició al punt 5 de la Moció. Afegir al final del
punt:

«…d’atenció i prioritats, a quatre i a vuit anys».

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició al punt 6 de la Moció:

«…sistema transparent centralitzat d’actualització
de llistes d’espera per residències, centres de dia i
habitatges amb suport, amb criteris…»

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 8 de la Moció:

«…amb els Ajuntaments, consells comarcals i ter-
cer sector, tenint en compte les situacions…»

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 9 de la Moció:

«9. Incrementar el suport als serveis d’atenció pri-
mària, d’acord amb els ajuntaments, consells co-
marcals i tercer sector, tenint en compte…»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 22946)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre les prestacions dels serveis socials (Tram.
302-00113/06).

Presentació d’esmenes.

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

DEL PUNT 1

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

De modificació del punt 1

«Realitzar un estudi de les noves necessitats emer-
gents en el camp de la gent gran i persones amb
discapacitats mitjançant indicadors...»

DEL PUNT 3

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

De modificació del punt 3

«Potenciar la unitat administrativa integral d’infor-
mació permanent existent dels recursos públics...»

DEL PUNT 4

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

D’addició del punt 4

«Avaluar la demanda de prestacions socials de les
persones grans i persones amb discapacitats amb
dependència així...»

DEL PUNT 6

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

De modificació del punt 6

«Establir un sistema eficaç d’actualització de llis-
tes...»
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DEL PUNT 7

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

De modificació del punt 7

«Unificar criteris mitjançant els instruments...»

DEL PUNT 10

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

De modificació del punt 10

«Elaborar un informe sobre la situació de la famí-
lia a Catalunya»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 22981)

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 les prestacions dels serveis socials a Catalu-
nya (tram. 302-00113/06).

DEL PUNT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt 1.

1. Analitzar les diferents situacions i graus de de-
pendència existents, moltes de les quals són fruit de
noves realitats emergents, i objectivar-les amb indi-
cadors clars i fiables i amb criteris de prioritat.

DEL PUNT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt 2.

2. Establir el marc necessari per tal que les institu-
cions públiques siguin l’eix estructurador dels ser-

veis i prestacions socials, amb una revisió a fons de
la política actual de concerts i subvencions al sec-
tor privat, i l’establiment de línies de col·laboració
i complementarietat amb l’anomenat tercer sector,
per tal d’incrementar l’oferta i millorar les presta-
cions de les persones amb dependència.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 22984)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre les prestacions del servei social (Tram. 302-
00113/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Carme Porta i Abad, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

APARTAT NÚMERO 2

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

Apartat número 2

Substitució de tot el text de l’apartat 2 per el se-
güent text:

«2. Donar suport a les entitats e tercer sector per
tal que puguin incrementar la seva oferta i millorar
les prestacions de les persones amb dependència,
tot decidint el cost real i redissenyant les funcions
dels serveis que ofereixen en col·laboració amb el
sector públic»

PUNT NÚMERO 4

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt número 4

«4. Identificar les necessitats i demanda de presta-
cions socials de les persones amb dependència, així
com (...)»

PUNT NÚMERO 6

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt número 6

«6. Establir un sistema transparent d’actualització
de llistes d’espera i persones pendents d’adjudica-
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ció de plaça per residència, amb criteris d’inclusió
en funció dels graus de dependència mitjançant sis-
temes d’avaluació que disposin de capacitat
predictiva»

PUNT NÚMERO 7

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt número 7

«7. Revisar, mitjançant els instruments jurídics cor-
responents, (...)»

PUNT NÚMERO 10

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió
G. P. Popular

Punt número 10

Supressió de tot el punt número 10

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2001

Carme Porta i Abad Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’aplicació dels decrets d’ensenya-
ments mínims aprovats pel Govern de
l’Estat
Tram. 300-00461/06

Presentació: Sra. M. Caridad Mejías Sán-
chez, del Grup Parlamentari Popular
 Reg. 22603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carina Mejías Sánchez, Diputada del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que preveu l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent interpel·lació.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a l’aplicació dels Decrets d’en-
senyaments mínims aprovats pel Govern de l’Estat?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2001

Carina Mejías Sánchez

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el turisme cultural
Tram. 300-00462/06

Presentació: Sra. M. Caridad Mejías Sán-
chez, del Grup Parlamentari Popular
 Reg. 22604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carina Mejías Sánchez, Diputada del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que preveu l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu pel que fa al turisme cultural?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2001
Carina Mejías Sánchez
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el turisme rural i el seu desenvolu-
pament
Tram. 300-00463/06

Presentació: Sra. M. Caridad Mejías Sán-
chez, del Grup Parlamentari Popular
 Reg. 22605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carina Mejías Sánchez, Diputada del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que preveu l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu pel que fa al turisme rural i al seu des-
envolupament?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2001
Carina Mejías Sánchez

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de turisme
Tram. 300-00464/06

Presentació: Sra. M. Caridad Mejías Sán-
chez, del Grup Parlamentari Popular
 Reg. 22606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carina Mejías Sánchez, Diputada del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que preveu l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu pel que fa a la política de turisme?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2001

Carina Mejías Sánchez

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el seu capteniment en matèria de
comerç
Tram. 300-00465/06

Presentació: Sra. M. Caridad Mejías Sán-
chez, del Grup Parlamentari Popular
 Reg. 22607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carina Mejías Sánchez, Diputada del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que preveu l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu en matèria de comerç?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2001

Carina Mejías Sánchez

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el seu capteniment en matèria de
consum
Tram. 300-00466/06

Presentació: Sra. M. Caridad Mejías Sán-
chez, del Grup Parlamentari Popular
 Reg. 22608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carina Mejías Sánchez, Diputada del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que preveu l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu en matèria de consum?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2001

Carina Mejías Sánchez
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4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
29/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la política educativa
Tram. 340-00030/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 22488 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Com a continuació del control de compliment de la
Moció 29/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
política educativa, de data 12 de desembre de 2000
(BOPC núm. 135, de 29 de desembre de 2000), em
correspon informar el Ple del Parlament del punt f)
de la moció esmentada:

f) Elaborar i presentar davant la Comissió de Políti-
ca Cultural, en el termini de sis mesos, un informe
sobre les accions fetes per a atendre els alumnes
amb dificultats d’aprenentatge i els alumnes amb
desajustaments greus de conducta.

1. Alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

L’atenció als alumnes amb dificultats d’aprenentat-
ge és competència de tot el personal docent amb
destinació als centres escolars. Les plantilles dels
centres estan degudament dimensionades per aten-
dre la totalitat dels alumnes i llurs necessitats edu-
catives. Dit això, cal assenyalar el següent:

1.a. Els centres d’educació infantil i primària dispo-
sen del suport proporcionat pels mestres d’educa-
ció especial per a l’atenció específica de l’alumnat
amb necessitats educatives especials o amb greus
dificultats d’aprenentatge. Actualment tots els cen-
tres disposen d‘un mestre d’educació especial per
cada línia.

Durant el curs 2000-2001 hi ha 1457 mestres
d’educació especial en centres ordinaris.

1.b. Els instituts d’educació secundària disposen de
tota una gradació de recursos per atendre la diversi-
tat de necessitats educatives dels alumnes, d’entre
els quals cal destacar els següents:

Tots els instituts d’educació secundària disposen,
com a mínim, d’un increment de tres hores setma-
nals per grup. Aquestes hores permeten l’augment
d’un o més professors a la plantilla necessària per
desenvolupar el currículum. En funció de les seves
necessitats, el centre pot concretar aquest incre-
ment, entre d’altres possibilitats, en el professor de

l’especialitat de Psicologia i Pedagogia i/o en el
mestre de Pedagogia terapèutica. A aquestes hores
cal afegir-li un increment d’hores d’atenció a la di-
versitat en funció de les línies del centre, circums-
tància que es tradueix en un professor encarregat,
específicament, de l’atenció a la diversitat.

En l’actualitat hi ha 509 instituts d’educació
secundària amb 311 mestres de Pedagogia Terapèu-
tica, 337 Psicopedagogs i 1.282 professors encarre-
gats específicament de l’atenció a la diversitat.

1.c. Els centres educatius, públics o privats sostin-
guts amb fons públics, que escolaritzen un percen-
tatge elevat d’alumnes amb dificultats d’aprenen-
tatge o necessitats educatives derivades de situaci-
ons socials i econòmiques desafavorides, poden
acollir-se a la qualificació de centres d’atenció edu-
cativa preferent (CAEP). Aquests centres disposen
de recursos humans i econòmics superiors als de la
resta de centres, per tal de garantir l’atenció als
seus alumnes.

1.d. Per a l’atenció dels alumnes amb dificultats
d’aprenentatge, els centres educatius compten amb
el suport de diferents serveis i programes educa-
tius. Cal destacar en aquest sentit la tasca desenvo-
lupada pels Equips d’Assessorament i Orientació
Psicopedagògica (EAP), els Centres de Recursos
Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), el
Programa d’Educació Compensatòria (PEC) i el
Centre de Recursos Educatius per a la Ceguesa
(CREC) Joan Amades.

1.d.1. Els Equips d’Assessorament i Orientació Psi-
copedagògica col·laboren amb els centres educatius
en els aspectes següents:

– L’avaluació de l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials.

– La realització de dictàmens d’escolarització.

– La participació en el procés d’orientació personal,
acadèmica i professional d’aquest alumnat.

– La informació i orientació a llurs famílies.

– L’assessorament als docents en la planificació i
l’aplicació de les mesures d’atenció a la diversitat
de l’alumnat als centres. En el cas de l’educació se-
cundària obligatòria, aquesta col·laboració es desen-
volupa en el marc de la comissió d’atenció a la di-
versitat.

– L’impuls a la coordinació i coherència curricular
entre els centres d’educació infantil i primària i els
instituts d’educació secundària del sector.

– La col·laboració en el procés de transició de
l’alumnat d’educació primària a l’educació secun-
dària obligatòria.

– La col·laboració en el disseny del pla d’acció
tutorial dels centres.

En l’actualitat, hi ha 79 Equips d’Assessorament i
Orientació Psicopedagògica, amb un total de 455
professionals (419 psicopedagogs i 36 treballadores
socials).
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1.d.2. Els Centres de Recursos Educatius per a Defi-
cients Auditius avaluen les necessitats educatives
derivades de sordeses o altres trastorns de la parla,
el llenguatge i la comunicació, i ofereixen suport al
professorat d’aquests alumnes, atenció logopèdica
personalitzada en els mateixos centres educatius i
orientació a les famílies.

En l’actualitat hi ha 8 Centres de Recursos Educa-
tius per a Deficients Auditius amb 279 professionals
(12 Psicopedagogs, 9 Audioprotesistes i 258
logopedes).

1.d.3. El Programa d’Educació Compensatòria dóna
suport a la tasca docent amb la finalitat d’oferir una
atenció educativa adequada des dels centres d’edu-
cació infantil i primària i els instituts d’educació
secundària a l’alumnat amb necessitats educatives
especials derivades de situacions socials i econòmi-
ques desafavorides. Aquesta activitat es concreta
en actuacions com el suport als centres en l’elabo-
ració del pla d’acollida i escolarització d’aquest
alumnat, la gestió de beques i ajuts, el seguiment de
casos individuals d’absentisme escolar, etc.

El Programa d’Educació Compensatòria compta
amb 85 professionals (80 mestres itinerants i 5 tre-
balladores socials).

1.d.4. El Centre de Recursos Educatius per a la Ce-
guesa Joan Amades avalua les necessitats educati-
ves especials derivades de deficiències visuals, ofe-
reix atenció personalitzada a aquests alumnes en
els propis centres educatius, proporciona suport tèc-
nic al professorat i orientació als alumnes i llurs fa-
mílies. El Centre de Recursos Educatius per a la
Ceguesa Joan Amades compta amb 33 professionals
del Departament d’Ensenyament (1 Equip d’Asses-
sorament i Orientació Psicopedagògica específic,
amb 4 professionals, i un equip de 29 mestres itine-
rants).

2. Alumnes amb desajustaments greus de conducta.

Els alumnes amb desajustaments greus de conducta,
en tant que alumnes, participen i gaudeixen dels re-
cursos esmentats anteriorment. Tot i les estratègies
d’adaptació curricular, metodològica i organitzati-
va, hi ha alumnes que presenten de forma reiterada
i contínua desajustaments conductuals greus, ab-
sentisme injustificat o fort rebuig escolar de manera
que impossibiliten la convivència en el centre.
Aquests alumnes poden seguir una part dels ense-
nyaments corresponents a l’etapa de l’Educació
Secundària Obligatòria en Unitats d’Escolarització
Compartida (UEC), en les quals es desenvolupen
activitats específiques adaptades a les seves neces-
sitats.

L’escolarització en aquestes unitats suposa una es-
colarització compartida amb el centre educatiu on
és matriculat, del qual continua depenent als efectes
acadèmics i administratius. L’escolarització en
aquestes unitats té sempre un caràcter temporal i
revisable al llarg del curs. A les Unitats d’Escolarit-
zació Compartida es duu a terme una modalitat
d’ensenyaments específics amb un caràcter prefe-

rentment globalitzador i d’aplicació pràctica, tenint
en compte la promoció i la concreció de les compe-
tències bàsiques que facilitin la inserció social i la-
boral. Així mateix, es prioritzen les activitats que
promouen l’adquisició de les competències neces-
sàries per a la readaptació dels alumnes al medi es-
colar ordinari.

Les propostes dels instituts d’educació secundària
per a l’escolarització compartida d’algun alumne es
fan des del mateix centre, acompanyades de l’auto-
rització dels pares i dels informes i propostes de la
Inspecció i de l’Equip d’Assessorament i Orientació
Psicopedagògica corresponent, i s’adrecen al dele-
gat o delegada territorial corresponent, que les estu-
dia i les resol.

Actualment hi ha 60 Unitats d’Escolarització Com-
partida (UEC) amb una oferta de 888 places.

Barcelona, 4 d’abril de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció
57/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre el capteniment en matèria de tràn-
sit i de seguretat viària
Tram. 340-00223/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 22732 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I

SEGURETAT CIUTADANA

En compliment del que disposa la Moció 57/VI del
Parlament de Catalunya, sobre el capteniment en
matèria de trànsit i seguretat viària, aprovada pel
Ple del Parlament en la sessió núm. 27.2, de
8.2.2001 (BOPC núm. 151), em plau informar-vos
del següent:

Pel que fa a la intervenció del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya en l’anàlisi i control dels con-
tinguts dels missatges publicitaris emesos a TV per
tal de garantir que fomenten valors associats a la
seguretat vial i a l’ús adequat i racional de les po-
tencialitats del vehicle, em plau informar que a pe-
tició del conseller sotasignat i de comú acord amb
el President del CAC, es va constituir un grup de
treball entre aquell organisme, el Servei Català del
Trànsit i el departament d’Interior. Aquestes reuni-
ons, que tenien per objecte traslladar la petició del
Parlament de Catalunya així com l’opinió del propi
departament i del SCT pel que fa a la necessitat
d’eradicar missatges que facin apologia de la velo-
citat o d’actituds imprudents al volant, van suposar
l’anàlisi del marc jurídic i de les possibilitats en
l’àmbit sancionador que ofereix l’actual marc regu-
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lador tant de la seguretat viària com dels mitjans
audiovisuals.

En aquest sentit, em plau informar que el President
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya m’ha in-
format que aquesta entitat, a partir de l’informe ju-
rídic elaborat pel Servei Català de Trànsit i lliurat
als representants del CAC, inicia un estudi les con-
clusions del qual debatrem conjuntament.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Xavier Pomés i Abella
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció
59/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la prevenció i l’eradicació de malal-
ties de la cabana ramadera
Tram. 340-00235/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 22736 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

En compliment del punt b) de la Moció 59/VI del
Parlament de Catalunya, sobre la prevenció i l’era-
dicació de malalties de la cabana ramadera adopta-
da pel Ple del Parlament en la sessió del 21 de fe-
brer de 2001 (BOPC núm. 156 de 5 de març de
2001), i d’acord amb el que disposen els articles
130 i concordants del Reglament del Parlament de
Catalunya, en nom del Consell Executiu em plau
d’informar-vos del següent:

1. En virtut del Reial Decret 3454/2000, de 22 de
desembre, que regula el Programa Integrat coordi-
nat de vigilància i control de les encefalopaties es-
pongiformes transmissibles dels animals, des de l’1
de gener fins el 6 d’abril de 2001 el Govern de la
Generalitat ha realitzat un total de 2.171 tests.

D’aquests, el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca ha realitzat un total de 512 tests a animals
morts en l’explotació ramadera, dels quals un ha
estat conformitat com a positiu com es va fer públic
immediatament després de ser confirmat.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha
analitzat un total de 1.659 mostres de bovins, sacri-
ficats a escorxadors, majors de 30 mesos objecte de
sacrifici d’urgència, de més de 20 mesos originaris
o procedents de França, Irlanda, Suïssa i Portugal i
els de més de 30 mesos objecte de sacrifici normal i
tots els resultants dels anàlisis han donat negatiu.
Des del 6 de febrer, en virtut del Decret 40/2001,
aprovat pel Govern de la Generalitat, s’han estès els
controls a tots aquells animals de més de 24 mesos
que siguin sacrificats en l’escorxador per al con-
sum.

2. Des de l’1 de gener fins a l’1 d’abril de 2001 han
estat dipositades un total de 1.855,08 tones de fari-
nes procedents de materials específics de risc
(MER) en abocadors controlats.

3. En el marc del pla d’adquisició de bovins de més
de 30 mesos que es destinen a destrucció, han estat
sacrificats, fins al 6 d’abril de 2001, un total de
2.442 caps de bestiar boví.

4. Dins del Programa de control de substàncies uti-
litzades en l’alimentació dels animals, s’han inspec-
cionat un total de 80 explotacions ramaderes i s’han
pres diferents mostres de pinso per a la detecció de
farines animals.

D’altra banda, Catalunya compta amb 41 escorxa-
dors frigorífics que sacrifiquen boví i 40 escorxa-
dors que sacrifiquen oví i cabrum. A tots aquest s
escorxadors el Departament de Sanitat i Seguretat
Social hi té destinats veterinaris oficials que realit-
zen la inspecció ante i post-mortem de tots els ani-
mals sacrificats, així com el control sanitari de les
instal·lacions i manipulacions higièniques. Aquests
veterinaris realitzen la vigilància de l’Encefalopatia
Espongiforme Bovina mitjançant el control de la
documentació del bestiar, la supervisió de la cor-
recta retirada dels materials específics de risc i la
presa de mostres a tots els bovins majors de 24 me-
sos i el bovins majors de 20 mesos d’origen irlan-
dès, francès, portuguès i suís.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 275/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el reagrupament familiar en els
termes establerts per la Unió Europea
Tram. 340-00281/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22597 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 275/VI, en què
s’insta al Govern de la Generalitat a portar a terme
les gestions necessàries perquè el Govern de l’Estat,
un cop aprovada la Directiva del Consell de la Unió
Europea sobre reagrupament familiar, procedeixi ha
fer-ne la transposició, us informo del següent:

En data d’avui la Directiva esmentada encara no ha
estat aprovada.

El passat dia 27 de març es va publicar en el Diari
Oficial de les Comunitats Europees una proposta
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modificada d’aquesta Directiva, la qual s’adjunta
en document annex.

Barcelona, 5 d’abril de 2001

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

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 276/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la creació d’un grup de treball
per a estudiar el marc legal relatiu a la
seguretat viària
Tram. 340-00282/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22730 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I

SEGURETAT CIUTADANA

En compliment de la Resolució 276/VI sobre la cre-
ació d’un grup de treball per a estudiar el marc legal
relatiu a la seguretat viària, i Resolució 277/VI so-
bre la reforma de la legislació relativa a la seguretat
viària, aprovades per la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya en
la seva sessió número 9, de 19 d’octubre de 2000 i
publicades al Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya núm. 105, tinc l’honor d’informar el següent:

El Servei Català de Trànsit, en compliment de la
Resolució abans esmentada, ha creat el Grup de Tre-
ball GT4 per a l’Estudi del Marc Legal relatiu a la
Seguretat Viària, sinó directament de la pròpia Co-
missió.

Els seus objectius són estudiar l’actual marc legal i
reglamentari que incideix en la seguretat viària,
com ara el relatiu a les infraestructures, les assegu-
rances que cobreixen la circulació dels vehicles de
motor, la circulació viària, el funcionament de l’Ad-
ministració de Justícia o la imprudència punible, i
també les altres normes que s’hi relacionen, i pro-
posar-ne la modificació al Parlament de Catalunya,
si escau.

En la seva sessió constituent de 5 d’abril de 2001,
van ser convocades per designació expressa de les
entitats que representaven les persones següents:

– Sr. Joan Delort i Menal, director del Servei Català
de Trànsit i president del grup de treball.

– En representació de la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya, els
diputats Josep Micaló i Aliu (CiU), Roberto Laban-
dera i Ganachipi (PSC-CpC), Daniel Sirera i Bellés
(GPP), Carles Bonet i Revés (ERC) i excusa la seva
assistència el senyor Rafael Ribó i Massó (IC-V).

– Sr. Rafael Olmos i Salaver, responsable de Segure-
tat Viària del Servei Català de Trànsit.

– Sr. Josep Milan i Sánchez, inspector en cap de la
Divisió Central de Trànsit de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra.

– Sra. Marta Gordi i Aguilar, cap de l’Assessoria ju-
rídica del Departament d’Interior.

– Sr. Alfons Perona i Gómez, secretari Executiu del
Reial Automòbil Club de Catalunya.

– Dr. Antoni Bayona i Rocamora, professor de Dret
Administratiu de la Facultat de Dret de la Universi-
tat Pompeu Fabra.

– Sra. Mònica Gual i de Diego, de l’Associació de
Familiars de Víctimes de Trànsit (AFAVIT).

– Sra. Mònica Bernal i de Barberà, tècnica de Ser-
veis Jurídics de l’associació Catalana de Municipis
i Comarques.

– Sra. M. Eugènia Domènech, secretària de la Junta
de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT).

– Sr. Xavier Oller i Adam, director general d’Assis-
tencial Club. Conductors de Catalunya.

– Sra. Mònica Ruíz i Aguirre, lletrada de la Federa-
ció de Municipis (FMC).

– Sr. Ferran Almeida i Villanueva, vocal de la Co-
missió d’Assegurances d’Automòbils Unió Catala-
na d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores.

– Sr. Clemente Murillo i Benítez, regidor de l’Ajun-
tament de l’Hospitalet de Llobregat, en representa-
ció de la Federació de Municipis de Catalunya.

– Sr. Júlio Velàzquez i Velàzquez, responsable de
Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció Ge-
neral de Carreteres del Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques.

– Sr. Albert Jarné i Perujo, secretari de la Comissió
Catalana de Trànsit i Seguretat viària i secretari del
grup de treball.

Per tal d’impulsar els seus treballs pel que fa a l’es-
tudi del marc legal de seguretat viària, el Servei
Català de Trànsit va lliurar a tots els membres del
GT4 un informe que contenia propostes al projecte
de llei de reforma del text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària que es tramita al Congrés dels Diputats, per
tal que servís de base per a l’estudi i debat amb tots
els seus membres.

Finalment, destacar que en aquest grup de treball, tal
i com es desprèn de la relació d’assistents amunt
transcrita, hi participen entitats que treballen en fa-
vor dels afectats per accidents de trànsit (tal i com
interessa l’apartat b) de la Resolució 277/VI), així
com la resta d’organismes, institucions i entitats in-
teressades per la Resolució 276/VI.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Xavier Pomés i Abella
Conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolu-
ció 277/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la reforma de la legislació relati-
va a la seguretat viària
Tram. 340-00283/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22730 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

N. de la R.: L’Informe relatiu al compliment de la
Resolució 277/VI, del Parlament de Catalunya, so-
bre la reforma de la legislació relativa a la segure-
tat viària, es reprodueix dins el Control del compli-
ment de la Resolució 276/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la creació d’un grup de treball per a
estudiar el marc legal relatiu a la seguretat viària
(tram. 340-00282/06).

Control del compliment de la Resolu-
ció 278/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la seguretat viària
Tram. 340-00284/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22731 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I

SEGURETAT CIUTADANA

En compliment del que disposa la Resolució 278/VI
del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat vià-
ria, aprovada per la Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana en la sessió núm. 9, de
19.10.2000 (BOPC núm. 105), em plau informar-
vos de les actuacions que el Govern de Catalunya,
en compliment del seu contingut, ha dut a terme:

Tal i com ja va informar el Conseller sotasignat a la
Mateixa Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciu-
tadana en la sessió informativa sobre la seguretat
viària que va mantenir el dia 15 de febrer d’en-
guany (355-00028/06, DSPC-C133), el Govern té
previst continuar amb les campanyes de conscien-
ciació als mitjans de comunicació que al voltant de
la figura del Dami focalitzen cada any el centre
d’atenció cap a algun dels perills en la conducció:
així, l’any 2000 es va destinar a la ingesta d’alco-
hol, i enguany es centrarà en la velocitat.

Aquestes campanyes de conscienciació i divulgació
mediàtiques s’afegeixen a altres iniciatives divul-
gatives de seguretat viària, d’entre les que desta-
quem l’adreçada a l’ensenyament primari, amb un

vídeo de dibuixos animats de les tres bessones que
difon consells als infants sobre hàbits segurs com a
vianants i com a usuaris de vehicles; i l’adreçada a
l’ensenyament secundari, consistent en un crèdit
escolar que pretén la difusió de continguts pedagò-
gics al voltant de la seguretat en la conducció dels
ciclomotors.

Pel que fa a la intervenció del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya en l’anàlisi i control dels con-
tinguts dels missatges publicitaris emesos a TV per
tal de garantir que fomenten valors associats a la
seguretat vial i a l’ús adequat i racional de les po-
tencialitats del vehicle, em plau informar que a pe-
tició del conseller sotasignat i de comú acord amb
el President del CAC, es va constituir un grup de
treball entre aquell organisme, el Servei Català de
Trànsit i el departament d’Interior. Aquestes reuni-
ons, que tenien per objecte traslladar la petició del
Parlament de Catalunya així com l’opinió del propi
departament i del SCT pel que fa a la necessitat
d’eradicar missatges que facin apologia de la velo-
citat o d’actituds imprudents al volant, van suposar
l’anàlisi del marc jurídic i de les possibilitats en
l’àmbit sancionador que ofereix l’actual marc regu-
lador tant de la seguretat viària com dels mitjans
audiovisuals.

En aquest sentit, em plau informar que el President
del consell de l’Audiovisual de Catalunya m’ha in-
format que aquesta entitat, a partir de l’informe ju-
rídic elaborat pel Servei Català de Trànsit i lliurat
als representants del CAC, inicia un estudi les con-
clusions del qual debatrem conjuntament.

Al mateix temps, el Director del Servei Català de
Trànsit ha fet arribar el contingut de la Resolució
278/VI del Parlament de Catalunya a representants
de la indústria de l’automòbil, instant-los a corres-
ponsabilitzar-se en l’objectiu de difondre valors de
seguretat viària en les seves campanyes publicitàri-
es: conducció responsable, la prudència i el civisme
en la conducció.

Quant a l’estudi d’interrelació entre el factor de la
intensitat del trànsit i el de l’índex de sinistralitat,
em plau informar que al sí del Servei Català de
Trànsit, concretament a la Subcomissió d’Infra-
estructura Viària de la Comissió de Trànsit i Segure-
tat Viària, ja funciona un Grup de Treball (GT36)
dedicat a la definició dels criteris dels estudis de
mobilitat viària, el qual analitza les dades d’afora-
ment que faciliten els titulars de les vies i les relaci-
ona amb les dades d’accidentalitat conegudes.

Pel que fa a la intensificació dels controls policíacs
en la conducció sota els efectes de l’alcohol, em
plau informar que el cos de Mossos d’Esquadra
conjuntament amb 57 cossos de les Policies Locals
d’arreu de Catalunya ja han endegat el proppassat
cap de setmana del 30 al 31 de març la primera de
les ofensives contra l’alcohol a la conducció, que ha
permès realitzar un total de 8.824 lectures d’alcoho-
lèmia en el decurs d’una operació conjunta destina-
da a conscienciar la població del perill de combinar
alcohol i conducció, i reduir així les conductes de
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risc associades al consum de l’alcohol en la conduc-
ció. Aquesta campanya de sensibilització ha conti-
nuat durant el cap de setmana del 6 i 7 d’abril, i te
vocació de perllongar-se en futures edicions durat
els propers mesos.

Finalment, i pel que fa al Pla d’Inversions per a la
millora dels trams de concentració d’accidents a la
xarxa viària catalana, em remeto a la informació
detallada facilitada a aquesta mateixa Comissió du-
rant la sessió informativa abans esmentada (DSPC-
C núm. 133, de 14.2.2001).

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Xavier Pomés i Abella

Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolu-
ció 339/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la situació laboral del personal
contractat de les confraries de pesca-
dors
Tram. 340-00285/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22750 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Iniciativa: 290-00339/06

Títol: sobre la situació laboral del personal contrac-
tat de les confraries de pescadors

En compliment de la Resolució 339/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la situació laboral del per-
sonal contractat de les confraries de pescadors a la
Comissió d’agricultura, Ramaderia i Pesca del 6 de
novembre de 2000 (BOPC núm. 117 de 27 de no-
vembre de 2000), i d’acord amb el que disposen els
articles 131 i 135 del reglament del Parlament de
Catalunya, em correspon informar, en nom del Con-
sell Executiu, en els termes següents:

El Govern de la Generalitat té previst contemplar la
situació laboral del personal de les confraries de
pescadors en el procés de desenvolupament del
projecte de llei de confraries de pescadors de Cata-
lunya que és previst presentar al Parlament de Cata-
lunya abans de l’1 de juliol de 2001.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Josep Grau i Seris

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 216/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la comunicació per
carretera entre els nuclis de Sant
Llorenç d’Hortons i de Sant Joan
Samora (Alt Penedès)
Tram. 340-00286/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22792 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT,

En compliment de la Resolució 216/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la millora de la comunica-
ció per carretera entre els nuclis de Sant Llorenç
d’Hortons i de Sant Joan Samora, (B.O.P.C. núm.
107, del 7 de novembre de 2000 ) us informo del
següent:

La Direcció General de Carreteres d’aquest Depar-
tament ha elaborat un estudi previ de connexió dels
nuclis urbans esmentats i s’ha adreçat a l’ajunta-
ment de Sant Llorenç d’Hortons i a la Diputació de
Barcelona, a fi de demanar la seva col·laboració per
tal de dur a terme aquesta millora.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 217/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la renegociació del traspàs de
les carreteres i les autopistes de titula-
ritat estatal
Tram. 340-00287/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22793 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT,

En compliment de la Resolució 217/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la renegociació del tras-
pàs de les carreteres i les autopistes de titularitat
estatal, (B.O.P.C. núm. 107, del 7 de novembre de
2000 ) us informo del següent:

Segons ens informa la Comissió mixta de transfe-
rències Estat-Generalitat, el Ministerio de Fomento
admetria, exclusivament, una negociació en relació
a determinades carreteres, no una negociació de
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caràcter global. Per tant, s’intentarà assolir un acord
parcial sobre aquesta matèria.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 218/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la mobilitat viària a
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 340-00288/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22794 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT,

En compliment de la Resolució 218/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la millora de la mobilitat
viària a Montcada i Reixac, (B.O.P.C. núm. 107, del
7 de novembre de 2000) us informo del següent:

a) Cal deixar constància que per les seves caracte-
rístiques tècniques i el sistema de peatge obert esta-
blert i els seus plecs i decrets d’adjudicació, l’auto-
pista A-17 forma part del recorregut Barcelona-Gra-
nollers.

En raó d’aquesta situació no es pot suprimir el peat-
ge de l’A-17 sense comptar amb la decisió del Go-
vern de l’Estat, titular del tram Montmeló-Grano-
llers, per la qual cosa els hi vàrem donar trasllat d’a-
questa Resolució aprovada .

Paral·lelament, amb ocasió de l’establiment del
Grup de Treball per a la Reordenació dels Peatges
(Resolució 172/VI) es va decidir analitzar la pro-
blemàtica existent dins del nou model de peatges a
Catalunya, tenint en compte la gestió de la mobilitat
sostenible.

La contemplació amb caràcter provisional, d’una
sortida a l’altura de la Llagosta no pot ser aliena
d’aquestes circumstàncies, ja que de fet comporta
(ja sigui per la construcció d’una nova sortida, com
mitjançant la prolongació dels seus ramals) un re-
sultat equivalent a l’objecte principal de la Resolu-
ció, i en conseqüència afecta directament a l’equili-
bri econòmic i financer de la concessió i els termes
establerts en el seu contracte concessional.

Des de que la Generalitat és l’Administració titular
d’aquesta autopista (1995) s’han pres un conjunt de
mesures per resoldre la problemàtica històrica en
aquesta autopista, ha passat el peatge de 265 ptes.
(1997) a 165 ptes (2001), peatge que des del mes de
setembre de 1999 és de 100 ptes. per aquells usua-
ris que fan el recorregut Barcelona-Mollet del
Vallès, en aplicació d’un sistema de descompte, si-

milar a l’aplicat a l’A-7 en l’accés de Sant Sadurní,
i que possibilita que es pagui en raó dels quilòme-
tres reals, objectiu que es recollia en les conclusi-
ons del Grup de Treball.

Com es pot veure, el millor rescat es aquell que pos-
sibilita la reducció del peatge de forma econòmica-
ment viable, tot respectant els drets i contracte ad-
ministratiu en compliment de la legislació vigent.

b) La Direcció General de Carreteres d’aquest De-
partament està estudiant la millora de la connec-
tivitat interna d’aquest municipi, mitjançant un en-
llaç que permeti la comunicació d’ambdós costats
de la C-17, així com millorar la fluïdesa d’aquesta
carretera.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 221/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’execució del Pla de millora de
la qualitat del servei a la línia ferrovià-
ria Barcelona - Puigcerdà - la Tor de
Querol
Tram. 340-00289/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22795 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT,

En compliment de la Resolució 221/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’execució del Pla de mi-
llora de la qualitat del servei a la línia ferroviària
Barcelona-Puigcerdà-La Tor de Querol, (B.O.P.C.
núm. 107, del 7 de novembre de 2000) us informo
del següent:

En el temps transcorregut des de l’aprovació de la
resolució, el Govern de la Generalitat ha dut a terme
una actualització dels objectius del Pla de millora
de la qualitat del servei a la línia Barcelona-Puig-
cerdà-la Tor de Querol. Aquests objectius actualit-
zats han estat incorporats al Pla de Transports de
Viatgers de Catalunya (d’ara endavant, PTV) elabo-
rat per la Direcció General de Ports i Transports. El
PTV és una figura de planejament territorial secto-
rial prevista a l’article 4 de la llei 12/87, i serà apro-
vat properament pel Consell Executiu. L’horitzó del
PTV és l’any 2005 i contempla una inversió total de
més de 180.000 MPTA a càrrec de diverses adminis-
tracions.

El PTV quantifica els objectius de temps de viatge
per als serveis regionals Barcelona-Ripoll i Barce-
lona-Puigcerdà en 1h 20’ i 2h 15’, respectivament.
Aquest darrer objectiu de 2h 15’ és el millor que es
pot assolir per a la relació Barcelona-Puigcerdà sen-
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se rectificar el traçat de la línia, operació que resul-
taria costosíssima; d’altra banda, és suficient per a
que el ferrocarril pugui ser una alternativa competi-
tiva a aquest corredor en front els altres modes de
transport. Quant als serveis de rodalies, el PTV esta-
bleix com a objectiu pel 2005 una freqüència base
de 20’ entre Barcelona i la Garriga, i una freqüèn-
cia de 10’ en hora punta. Pel que fa a les inversions
que caldrà dur a la línia per tal d’assolir aquests
objectius, el pla estableix la necessitat que l’Admi-
nistració General de l’Estat, ens titular de la línia en
l’actualitat, realitzi les següents inversions abans
del 2005:

– Desdoblament de la línia entre Montcada i la Gar-
riga: 16.000 MPTA

– Soterrament de la travessera ferroviària de Vic
(actuació ja en curs actualment): 4.000 MPTA

– Renovació de via i modificació del sistema de se-
nyalització al tram Vic-Ripoll: 2.000 MPTA

– Rehabilitació de la infraestructura i renovació de
via al tram Ribes de Fresser-Alp: 2.500 MPTA

Tal com contemplava el Pla de millora de 1999, el
desdoblament de la línia al tram Montcada-la Garri-
ga i la renovació de via a la resta de la línia s’hauri-
en de fer emprant travesses polivalents.

En un altre ordre de coses, la Direcció General de
Ports i Transports ha dut a terme un estudi específic
sobre la millora de la coordinació horària entre els
serveis de transport interurbà per carretera i els ser-
veis ferroviaris de la línia de Puigcerdà. Aquest es-
tudi ha identificat un seguit de possibles millores
que els Serveis Territorials de Ports i Transports es-
tan perfilant en aquests moments amb els concessi-
onaris afectats per tal d’implantar-les al més aviat
possible. A més, i en col·laboració amb el Consell
Comarcal de la Cerdanya, la DGPT ha elaborat una
proposta d’un nou servei interurbà local d’aporta-
ció a l’estació de Puigcerdà, amb freqüència horària
i coordinat amb el ferrocarril.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 222/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el foment del transport públic
Tram. 340-00290/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22796 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT,

En compliment de la Resolució 222/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el foment del transport
públic, (B.O.P.C. núm. 107, del 7 de novembre de
2000 ) us informo del següent:

En el temps transcorregut des de l’aprovació de la
resolució, hem debatut al si de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità la proposta del Pla Director d’In-
fraestructures 2001-2010. El PDI preveu inversions
en la xarxa de transports durant el quinquenni
2001-2005 per un import total aproximat de
373.000 MPTA. Pel que fa al finançament d’aques-
tes inversions, el PDI contempla aplicar-hi recursos
procedents dels pressupostos ordinaris de la Gene-
ralitat, fons aportats per l’Administració General de
l’Estat en el marc dels contractes-programa amb
FGC i TMB i del Tercer Conveni de Finançament
d’Infraestructures i ajuts procedents del Fons de
Cohesió de la Unió Europea.

En aquests moments, la Direcció General de Ports i
Transports està negociant amb l’Administració Ge-
neral de l’Estat la concreció pressupostària del Ter-
cer Conveni de Finançament d’Infraestructures pel
període 2001-2005. A hores d’ara, el muntant glo-
bal previst de les obres del Tercer Conveni és de
99.500 MPTA, del qual l’AGE aportaria 1/3 parts i
la Generalitat la resta.

L’ATM continua amb la redacció del Pla de Serveis
de la RMB, el qual es desplegarà per comarques. Es
preveu que la primera comarca metropolitana per a
la qual es concretaran les determinacions del Pla
serà el Maresme.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 223/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora i el traspàs a la Gene-
ralitat de la línia de ferrocarril Lleida -
La Pobla de Segur
Tram. 340-00291/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22797 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 223/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la millora i el traspàs a la
Generalitat de la línia de ferrocarril Lleida-La Pobla
de Segur, (B.O.P.C. núm. 107, del 7 de novembre de
2000 ) us informo del següent:

La Direcció General de Ports i Transports ha vetllat,
realitzant nombrosos contactes amb el MIFO i di-
verses visites d’obra, per tal que la inversió en curs
per a la modernització de la línia Lleida-la Pobla de
Segur, de 1.300 MPTA, serveixi per eliminar tots els
colls d’ampolla existents i millorar els temps de
viatge d’una manera apreciable.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat ha
pressionat l’Administració de l’Estat amb tots els
mitjans al seu abast per tal que l’acord de transfe-
rència de la titularitat de la línia es materialitzi al
més aviat possible. En aquest sentit, el Govern ha
condicionat enguany el lliurament de l’aportació
econòmica necessària per equilibrar el balanç fi-
nancer de l’explotació a la signatura de l’acord de
traspàs.

Quant a la millora de la gestió i l’explotació del ser-
vei, el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya
2001-2005 (PTV), que aviat serà aprovat pel Con-
sell Executiu de la Generalitat, proposa un nou es-
quema de serveis ferroviaris a la línia Lleida-la Po-
bla de Segur. L’oferta bàsica que preveu el PTV és
de 5 trens per sentit i dia, i el temps de recorregut
entre la Pobla de Segur i Lleida, de 90 minuts. Els
serveis estarien coordinats horàriament amb els fu-
turs trens regionals d’altes prestacions que circula-
ran damunt la nova línia d’alta velocitat i amplada
internacional a partir del 2004, la qual cosa perme-
trà la realització de viatges entre la Pobla de Segur i
el centre de Barcelona (i viceversa) amb una dura-
da de dues hores i mitja.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Pere Macias i Arau

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 229/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els efectes del trànsit pesant en
les rutes pirinenques
Tram. 340-00292/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22798 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT,

En compliment de la Resolució 229/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre els efectes del trànsit pe-
sant en les rutes pirinenques, (B.O.P.C. núm. 107,
del 7 de novembre de 2000) us informo del següent:

a) i b) La darrera actualització dels punts de vista
de la comunitat de Treball del Pirineus envers l’ava-
luació d’estratègies comunes que puguin minimit-
zar els efectes del trànsit pesant en les rutes piri-
nenques, i la definició de grans eixos viaris i ferro-
viaris de connexió interpirinenca i l’emplaçament
dels túnels pertinents, està dins del document «In-
fraestructures i transport, un repte per als Pirineus».

Aquest document inclou la posició comuna sobre
les qüestions esmentades aprovades per unanimitat
pel Consell Plenari dels dies 7 i 8 de juny del 2000,
a Pau, i per la Comissió I: Infraestructures i Comu-
nicacions de 27 de setembre de 2000, a Larrau.

El 31 de gener es va convocar una reunió de la Co-
missió I, a Bielsa, per tal de realitzar les darreres
correccions del document esmentat.

c) La direcció General de Carreteres d’aquest De-
partament a fi de garantir la seguretat viària en les
carreteres i travessies urbanes està realitzant inver-
sions per l’execució de variants i millores de segu-
retat viària.

d) D’acord amb la resolució adoptada per la Comis-
sió de Política Territorial del Parlament, la Direcció
General de Ports i Transports ha demanat a la Se-
cretaria de la Comissió d’Infraestructures i Comuni-
cacions de la Comunitat de Treball dels Pirineus que
la dita Comissió abordi l’organització de la confe-
rència proposada. Es previst que aquest punt figuri
a l’agenda de la propera reunió de la Comissió, la
qual es celebrarà el proper dia 16 de maig.

Per altra banda, la Comissió d’Infraestructures i
Comunicacions de la Comunitat de Treball dels
Pirineus ha publicat recentment el document «Infra-
estructures i transport, un repte per als Pirineus».
En l’elaboració d’aquest document, veritable
position paper de la CTP quant a la definició dels
grans eixos viaris i ferroviaris actuals i futurs a la
regió pirinenca, els representants catalans hi han
contribuït d’una manera destacada. El document
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recull íntegrament la posició del Govern de la Gene-
ralitat en aquesta matèria.

Per últim, la Direcció General de Ports i Transports
ha continuat treballant en el marc de la xarxa temà-
tica europea «Freight: from road to rail» per tal de
definir polítiques sectorial que permetin incentivar
el desviament de fluxos de mercaderies de la carre-
tera cap al ferrocarril. Al projecte esmentat partici-
pen, a més de l’administració catalana de transports,
la del País Basc, el Ministeri de Transports del go-
vern suís i l’Autoritat Ferroviària sueca.

S’adjunten, com a annex 7 exemplars de l’informe:
infraestructures i transport, un repte per als Pirineus

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 231/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les mesures de millora del ser-
vei ferroviari de les Terres de l’Ebre
Tram. 340-00293/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22799 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 231/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre les mesures de millora del
servei ferroviari de les Terres de l’Ebre, (B.O.P.C.
núm. 107, del 7 de novembre de 2000 ) us informo
del següent:

D’acord amb la resolució adoptada per la Comissió
de Política Territorial del Parlament, la Direcció
General de Ports i Transports ha demanat per escrit
a la presidència de RENFE que la companyia intro-
dueixi les següents modificacions a la seva oferta de
serveis ferroviaris a les Terres de l’Ebre:

– que tots els trens Euromed tinguin parada a l’Al-
dea;

– que es perllonguin els serveis regionals que mo-
ren a Reus fins a Riba-roja d’Ebre;

– que s’introdueixi un nou servei regional entre
Tortosa i Barcelona dins la franja horària compresa
entre les 10h i les 13h;

– que s’implanti un nou tren Delta diari entre Barce-
lona i Tortosa amb arribada a la capital del Baix
Ebre vers les 23h.

D’altra banda, el Servei Territorial de Ports i Trans-
ports de Tarragona està negociant amb l’empresa la
Hispano de Fuente en Segures SA l’establiment
d’un nou servei regular per carretera Amposta-l’Al-
dea-Tortosa d’horari coordinat amb tots els serveis
regionals i de llarg recorregut que tenen parada a
l’estació de l’Aldea. Aquesta nova línia substituiria
l’actual servei d’aportació a l’Aldea des de Tortosa,
el qual es ve prestant des de 1995 amb una subven-
ció pública per al seu manteniment d’uns 9 MPTA/
any.

La Direcció General de ha sol·licitat al Ministerio
de Fomento la construcció de la variant de la carre-
tera N-340 a l’Aldea, prevista en el Pla d’infrastruc-
tures del Ministerio de Fomento, per a millorar el
trànsit viari a l’esmentada població i facilitar l’ac-
cés automobilístic a l’estació de RENFE.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 224/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora i el traspàs a la Gene-
ralitat de la línia de ferrocarril Lleida -
Manresa
Tram. 340-00294/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22800 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 224/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la millora i el traspàs a la
Generalitat de la línia de ferrocarril Lleida-Manresa,
(B.O.P.C. núm. 107, del 7 de novembre de 2000 ) us
informo del següent:

La resolució determina que el govern de la Genera-
litat:

– Insti el MIFO a que continuï les obres de rehabili-
tació de la línia, fins ara concentrades al tram
Tàrrega-Mollerussa.

– Comenci les converses per a materialitzar el seu
traspàs a la Generalitat.

– Faci un estudi de la demanda per a adaptar el ser-
vei a les necessitats dels viatgers

– Insti a RENFE per a establir un pla d’aprofitament
de les estacions i terrenys ferroviaris en desús
d’acord amb els ajuntaments corresponents.

Pel que fa al primer punt, la Generalitat ha manifes-
tat al MIFO la necessitat de procedir a operacions
de manteniment de totes les línies ferroviàries que
gestiona RENFE amb l’objectiu de que l’única limi-
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tació de la velocitat a la que circulen els trens de
viatgers vingui determinada pel traçat i no per l’es-
tat de conservació de la línia. Aquest objectiu signi-
ficaria estalvis de temps de viatge molt importants a
la línia Manresa-Lleida, i molt especialment al tram
Cervera-Lleida que té bones característiques de tra-
çat.

Pel que fa al segon punt, convindria conèixer les
gestions realitzades per la Comissió de Traspassos,
però la Generalitat ha manifestat la seva voluntat de
fer efectiu el que determina l’Estatut i la Constitució
pel que fa a les competències en serveis ferroviaris.

L’estudi de mercat ha estat realitzat i les seves de-
terminacions han estat recollides al Pla de Transport
de Viatgers de Catalunya, actualment preparat per a
la seva aprovació inicial.

La Generalitat ha manifestat a RENFE la necessitat
de procedir a l’establiment d’un pla d’actuació que
permeti treure profit dels edificis ferroviaris que
estan en desús, per tal de que puguin ser mantinguts
i no arribin a la situació de ruïna en que es troben
actualment.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Pere Macias i Arau

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 228/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el finançament del transport de
persones amb mobilitat reduïda seve-
ra

Tram. 340-00295/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució

Reg. 22801 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
17.04.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 228/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el finançament del trans-
port de persones amb mobilitat reduïda severa,
(BOPC núm. 107, del 7 de novembre de 2000) us
informo del següent:

Amb motiu de l’aprovació d’aquesta resolució, a la
propera reunió del Ple del Consell per a la promoció
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectò-
niques, els representants del Departament proposa-
ran la realització de l’estudi al qual es refereix el
text de la resolució. A la propera reunió ordinària

del Consell (la darrera es va celebrar el dia 20 de
setembre, és a dir, abans de la publicació de la reso-
lució), es procedirà en la forma descrita.

Per completar aquesta informació cal indicar també
que des del dia 13 de desembre es troba en funcio-
nament, per iniciativa dels diferents departaments
implicats, i com a resultat de la reunió celebrada el
dia 22 de novembre de 2000 entre els Secretaris
Generals d’aquests Departaments, un grup de treball
en què participen amb aquest Departament, també
els departaments, Benestar Social, Sanitat i Ense-
nyament, amb la missió de millorar la coordinació
entre els diferents àmbits en el tractament del trans-
port específic per a disminuïts i de promoure acci-
ons d’estructuració del sistema i resolució de pro-
blemàtiques específiques.

Barcelona, 9 d’abril de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

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 directius de l’Associació
Catalana de Traumàtics Cranio-
encefàlics (TRACE) davant la Comis-
sió de Política Social perquè informin
sobre la situació del col·lectiu de per-
sones que pateixen seqüeles de trau-
matisme cranioencefàlic i de les activi-
tats de suport que els presta aquesta
associació
Tram. 356-00306/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Roberto Labandera i Ganachipi, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (reg. 22188).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Social, sessió del 18.04.2001.

4.53.05.

4. INFORMACIÓ



23 d’abril de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 175

80

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants directius de l’Associació Es-
panyola de Malalties Musculars
(Asem Catalunya) davant la Comissió
de Política Social perquè informin so-
bre la situació del col·lectiu de perso-
nes amb malalties neuromusculars i
de les activitats de suport que els
presta aquesta associació
Tram. 356-00307/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Roberto Labandera i Ganachipi, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (reg. 22189).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Social, sessió del 18.04.2001.

Sol·licitud de compareixença del Con-
sorci de Recursos i Documentació
per l’Autonomia Personal (CRID) da-
vant la Comissió de Política Social
Tram. 356-00310/06

Sol·licitud

Sol·licitud: tots els grups parlamentaris (reg.
23026).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Social, sessió del 18.04.2001.

4.70 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Avals d’operacions amb venciment
posterior a l’1 de gener de 2000, situa-
ció al 31 de desembre de 2000
Tram. 334-00050/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 22629 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 17.04.2001.

Per al seu retiment a la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost del Parlament, us trameto la in-
formació a la qual es refereix l’article 61.3 del De-
cret Legislatiu 9/94, de 13 de juliol, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya

Barcelona, 4 d’abril de 2001

Francesc Homs i Ferret
Conseller d’Economia i Finances

SR. PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I
PRESSUPOST. PARLAMENT DE CATALUNYA

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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