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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei d’arxius i documents (tram. 200-
00023/06). Aprovació. 7

Llei de creació del Col·legi de Joiers,
Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya
(tram. 200-00038/06). Aprovació. 18

Llei d’acolliment familiar per a persones
grans (tram. 202-00083/06). Aprovació. 19

Llei de modificació de la Llei 3/1998,
del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Admi-
nistració ambiental (tram. 202-00117/06). Aprovació. 20

1.10. Resolucions

Resolució 417/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la limitació de l’emissió en determi-
nats horaris de la programació televisiva de contin-
guts amb escenes violentes (tram. 250-01140/06).
Adopció en comissió. 21

Resolució 749/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el foment de la lectura (tram. 250-
00861/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 750/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla pilot de parc
cultural entre el baix Ter i el baix Fluvià, a l’Empordà
(tram. 250-01051/06). Adopció en comissió. 22

Resolució 751/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’anàlisi de les necessitats de pla-
ces escolars per a infants de zero a tres anys a la
regió del Pirineu (tram. 250-01052/06). Adopció en
comissió. 22

Resolució 752/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la subvenció de la construcció del
centre cultural d’Almacelles (Segrià) (tram. 250-
01054/06). Adopció en comissió. 23

Resolució 753/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració del Mapa de lectura
pública de Catalunya i de l’estudi econòmic correspo-
nent (tram. 250-01062/06). Adopció en comissió. 23

Resolució 754/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adscripció d’un professor més a

l’escola Sant Salvador, de Godall (Montsià) (tram.
250-01068/06). Adopció en comissió. 23

Resolució 755/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de reparació i les refor-
mes de l’institut d’ensenyament secundari Ferran
Casablancas, de Sabadell (Vallès Occidental) (tram.
250-01103/06, 250-01159/06, 250-01318/06). Adopció
en comissió. 24

Resolució 756/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la declaració de Catalunya com a
comunitat refugi per a escriptors perseguits en els
països d’origen per raó de llur obra i llur pensament
(tram. 250-01114/06). Adopció en comissió. 24

Resolució 757/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’admissió com a alumnes en els
centres de normalització lingüística de les persones
més grans de setze anys que acreditin que no han
cursat oficialment la matèria de llengua catalana
(tram. 250-01128/06). Adopció en comissió. 25

Resolució 758/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’estudi d’un programa escolar so-
bre mitjans audiovisuals per a ensenyar els alumnes
d’ensenyament secundari obligatori a gaudir dels as-
pectes positius dels mitjans audiovisuals (tram. 250-
01147/06). Adopció en comissió. 25

Resolució 759/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el projecte d’ampliació del centre
d’educació infantil i primària La Closa, d’Esterri
d’Àneu (Pallars Sobirà) (tram. 250-01169/06). Adop-
ció en comissió. 25

Resolució 760/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el projecte de restauració de l’esglé-
sia romànica de Sant Llorenç d’Isavarre, al municipi
d’Alt Àneu (Pallars Sobirà) (tram. 250-01170/06).
Adopció en comissió. 26

Resolució 761/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació del centre d’educació
infantil i primària Catalunya, de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès) (tram. 250-01177/06). Adopció en co-
missió. 26

Resolució 808/VI, del Parlament de
Catalunya, sobre la rehabilitació, la conservació i la
restauració de les colònies industrials (tram. 250-
00725/06, 250-00932/06). Adopció en comissió. 26

Resolució 809/VI, del Parlament de
Catalunya, per la qual s’encomana al Govern d’elabo-
rar un pla d’avaluació de les necessitats dels instituts
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d’ensenyament secundari (tram. 250-01339/06).
Adopció en comissió. 27

Resolució 810/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de la nova escola
de Figaró-Montmany (Vallès Oriental) i l’establiment
de mesures de seguretat per a evitar el perill inherent
a la proximitat de la carretera C-17 (tram. 250-01126/
06). Adopció en comissió. 27

Resolució 811/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció dels fons cinematogrà-
fics dels antics laboratoris Cinematiratges Riera i
Fotofilm (tram. 250-01151/06). Adopció en comissió. 27

Resolució 812/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els cicles formatius de grau supe-
rior d’administració de sistemes informàtics i desen-
volupament d’aplicacions informàtiquesa Amposta
(Montsià), Reus (Baix Camp) i Tarragona (tram. 250-
01179/06). Adopció en comissió. 28

Resolució 813/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la recuperació del conjunt monu-
mental del castell de Mediona i l’església de Santa
Maria, al municipi de Mediona (Alt Penedès) (tram.
250-01187/06). Adopció en comissió. 28

Resolució 814/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adhesió als actes d’homenatge al
cantant i actor Ovidi Montllor (tram. 250-01208/06).
Adopció en comissió. 29

Resolució 815/VI del Parlament de
Catalunya sobre la construcció de l’institut d’ense-
nyament secundari Sant Pere i Sant Pau, de
Tarragona (tram. 250-01233/06, 250-01381/06, 250-
01438/06). Adopció en comissió. 29

Resolució 816/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’avaluació de la necessitat d’un
nou institut d’ensenyament secundari a Santa Perpè-
tua de Mogoda (Vallès Occidental) (tram. 250-01251/
06). Adopció en comissió. 29

Resolució 817/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la recuperació del nom «República
Argentina» per a un centre d’ensenyament públic
(tram. 250-01302/06). Adopció en comissió. 30

Resolució 818/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la recuperació del nom «Uruguai»
per a un centre d’ensenyament públic (tram. 250-
01303/06). Adopció en comissió. 30

Resolució 819/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la commemoració del centenari de
la mort del poeta Jacint Verdaguer (tram. 250-
01579/06). Adopció en comissió. 30

Resolució 820/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció i la difusió de l’obra de
l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet (tram. 250-
01599/06). Adopció en comissió. 31

Resolució 822/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la situació de la dona a les comar-
ques de muntanya i al món rural (tram. 250-01313/
06). Adopció en comissió. 31

Resolució 823/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la millora dels serveis públics als
pobles de menys de cinc-cents habitants i l’equipara-
ció dona - home en el món rural (tram. 250-01543/06).
Adopció en comissió. 32

Resolució 824/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’atenció a les víctimes de la vio-
lència de gènere (tram. 250-01618/06). Adopció en
comissió. 32

Resolució 827/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a les iniciatives de cons-
trucció d’una Europa federal (tram. 250-01655/06).
Adopció en comissió. 33

Resolució 828/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’atenció de les persones que patei-
xen malalties neuromusculars (tram. 250-01538/06).
Adopció en comissió. 33

Resolució 829/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’atenció a les persones amb dismi-
nucions neuromusculars (tram. 250-01622/06).
Adopció en comissió. 33

Resolució 830/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un centre d’atenció
primària a Puig-reig (Berguedà) (tram. 250-01639/06).
Adopció en comissió. 34

Resolució 831/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el garantiment del transport sanitari
a Molins de Rei (Baix Llobregat) i els municipis petits
del seu entorn (tram. 250-01658/06). Adopció en co-
missió. 34

Resolució 832/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adopció de mesures contra la
pràctica de mutilacions rituals genitals femenines
(tram. 250-01785/06). Adopció en comissió. 34

Resolució 844/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la reversió gratuïta dels terrenys
municipals cedits per a la construcció de casernes
de la Guàrdia Civil (tram. 250-00797/06). Adopció en
comissió. 35

Resolució 858/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova el Document de la
Comissió d’Estudi sobre la Política d’Immigració a
Catalunya (tram. 260-00001/06). Adopció en el Ple. 35

1.15. Mocions

Moció 100/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la regulació i la potenciació de l’exercici
professional de la psicooncologia en els centres hos-
pitalaris (tram. 302-00133/06). Aprovació. 36

Moció 101/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre promoció industrial (tram. 302-00134/
06). Aprovació. 36

Moció 102/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la dinamització del sector pesquer
(tram. 302-00135/06). Aprovació. 37

Moció 103/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre mesures de millorament de la prestació
sanitària pública (tram. 302-00136/06). Aprovació. 38

Moció 104/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el nou impuls del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística (tram. 302-00137/06). Aprova-
ció. 38

Moció 105/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la planificació dels serveis, els equipa-
ments i les ajudes per a gent gran (tram. 302-00139/
06). Aprovació. 39
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Moció 106/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la gestió sostenible dels recursos pes-
quers i de l’extracció del corall vermell (tram. 302-
00141/06). Aprovació. 39

Moció 107/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’atenció sanitària de les dones (tram.
302-00142/06). Aprovació. 40

Moció 108/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la política de salut pública, pel que fa a
l’ús de l’amiant (tram. 302-00143/06). Aprovació. 41

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’impuls de la recerca R+D a Catalunya (tram. 300-
00075/06). Substanciació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la prevenció d’incendis forestals (tram. 300-00097/
06). Substanciació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques d’intermediació, especialment pel que
fa al servei públic de col·locació (tram. 300-00196/
06). Substanciació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els espais naturals (tram. 300-00210/06). Substanci-
ació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment en matèria de trànsit i seguretat
viària (tram. 300-00266/06). Substanciació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el foment de la societat de la informació (tram. 300-
00380/06). Substanciació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política mediambiental, especialment pel que fa a
la gestió del litoral (tram. 300-00459/06). Substanci-
ació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la globalització (tram. 300-00505/06). Substanciació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de prevenció i extinció d’incendis
(tram. 300-00564/06). Substanciació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat, la governabilitat i l’estabilitat política
(tram. 300-00567/06). Substanciació. 43

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de l’Agèn-
cia Catalana de Seguretat en l’Alimentació (tram.
202-00088/06). Decaïment. 43

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la gestió de
les actuacions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat per a impulsar els aspectes regulats per la Llei
de l’Estat 41/1995, del 22 de desembre, de televisió
local per ones terrestres, especialment pel que fa al
Pla director de freqüències (tram. 250-01148/06).
Rebuig. 43

2.10.65. 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). Decaï-
ment. 44

2.15. Mocions subsegüents a interpel-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la situació social a les Ter-
res de l’Ebre, especialment pel que fa al Pla hidrolò-
gic nacional (tram. 302-00148/06). Rebuig. 44

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment en matè-
ria d’organització de l’Administració de la Generalitat
(tram. 302-00154/06). Retirada. 44

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

tres propostes de normes
3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
Llei 12/1993, del 4 de novembre, de creació de l’Ins-
titut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre, i de la Llei 4/1996, del 2 d’abril, de reforma de
la Llei 12/1993 (tram. 202-00099/06). Presa en con-
sideració. 44

Proposicxió de llei de modificació de la
Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció inte-
gral de l’Administració ambiental (tram. 202-00117/
06). Tramitació en lectura única davant el Ple. 44

3.01.05. Propostes de modificació del Re-
glament del Parlament

Proposta de modificació del Reglament
del Parlament (tram. 211-00001/06). Ponència per a
elaborar la Proposta. 45

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la remo-
delació de la Gran Via en el tram comprès entre la
plaça de les Glòries, de Barcelona i el carrer Extre-
madura, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (tram.
250-01455/06). Esmenes presentades. 45

Proposició no de llei sobre la seguretat
marítima i la prevenció de la contaminació al Medi-
terrani (tram. 250-01456/06). Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Mapa eòlic de Catalunya (tram. 250-01458/06).
Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció d’un pla d’aparcaments per a vehicles pesants
de servei públic a Catalunya (tram. 250-01467/06).
Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre els usos del
Port de Vallcarca, de Sitges (Garraf) i la millora dels
seus accessos (tram. 250-01479/06). Esmenes pre-
sentades. 47

Proposició no de llei sobre la millora i
l’adequació de la carretera C-221 al pas per la Terra
Alta (tram. 250-01483/06). Esmenes presentades. 47
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Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’accessos al nucli de Dorve, de la Guingueta
d’Àneu (Pallars Sobirà) (tram. 250-01486/06). Esme-
nes presentades. 47

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’Eix Empordà - Garrotxa (C-66) en el
tram comprès entre Besalú (Garrotxa) i Banyoles
(Pla de l’Estany) (tram. 250-01491/06). Esmenes
presentades. 48

Proposició no de llei sobre el desdobla-
ment de l’Eix del Congost (C-17) en el tram comprès
entre Vic (Osona) i Ripoll (Ripollès) (tram. 250-
01493/06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre la tramitació
del Pla director territorial de l’àrea urbana d’Olot (Gar-
rotxa) (tram. 250-01494/06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una autovia al marge esquerre del riu Besòs
(tram. 250-01498/06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre el desdobla-
ment de l’Eix Transversal (C-25) (tram. 250-01500/
06). Esmenes presentades. 49

Proposició no de llei sobre la protecció
de la zona de l’aiguabarreig dels rius Segre, Cinca i
Ebre (tram. 250-01501/06). Esmenes presentades. 49

Proposició no de llei sobre el foment
del transport públic als centres de treball (tram. 250-
01505/06). Esmenes presentades. 50

Proposició no de llei sobre l’eliminació
de les pudors causades per purins a determinades
comarques (tram. 250-01508/06). Esmenes presen-
tades. 50

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una variant de la carretera BV-2421 a la Palma
de Cervelló (Baix Llobregat) (tram. 250-01509/06).
Esmenes presentades.

Proposició no de llei sobre la construc-
ció i la millora de la carretera T-313 en el tram com-
près entre Montbrió del Camp i Duesaigües (Baix
Camp) (tram. 250-01510/06). Esmenes presentades. 50

Proposició no de llei sobre la preserva-
ció de l’espai natural del riu Segre al pas per
Balaguer, Vallfogona de Balaguer i Térmens (Nogue-
ra) (tram. 250-01511/06). Esmenes presentades. 51

Proposició no de llei sobre l’estalvi i
l’eficiència en la utilització de l’aigua (tram. 250-
01512/06). Esmenes presentades. 51

Proposició no de llei sobre la constitu-
ció d’un consorci de les comarques del Camp de
Tarragona i la seva àrea d’influència per a coordinar
les actuacions en infraestructures i la gestió dels
serveis propis (tram. 250-01515/06). Esmenes pre-
sentades. 52

Proposició no de llei sobre la retirada
del projecte de construcció d’una bassa artificial a
Capellades (Anoia) i la clausura d’un pou il·legal
(tram. 250-01517/06). Esmenes presentades. 52

Proposició no de llei sobre l’elaboració
de l’Estratègia catalana per a la conservació i l’ús
sostenible de la biodiversitat (tram. 250-01546/06).
Esmenes presentades. 52

Proposició no de llei sobre la creació
d’una xarxa de transport col·lectiu adequada a les
necessitats del territori del Camp de Tarragona
(tram. 250-01551/06). Esmenes presentades. 52

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). Esmenes presenta-
des. 53

Proposició no de llei sobre la rehabilita-
ció d’edificis amb aluminosi i altres patologies estruc-
turals (tram. 250-01571/06). Esmenes presentades. 53

Proposició no de llei sobre l’actuació de
les fases segona, tercera i quarta del projecte de
renovació de l’enllumenat públic de Riba-roja d’Ebre
(Ribera d’Ebre) (tram. 250-01577/06). Esmenes pre-
sentades. 53

Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un pla de desenvolupament integral per a les zo-
nes rurals de muntanya i desfavorides (tram. 250-
01578/06). Esmenes presentades. 53

Proposició no de llei sobre la reconver-
sió del moll de la Tèrmica de Cubelles (Garraf) en un
port esportiu (tram. 250-01584/06). Esmenes presen-
tades. 54

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres d’accés a Freixe, de Soriguera (Pallars
Sobirà) (tram. 250-01601/06). Esmenes presenta-
des. 54

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una carretera d’accés a Tírvia (Pallars Sobirà)
(tram. 250-01602/06). Esmenes presentades. 54

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la segona escola de sobreestants de Catalu-
nya a Olot (Garrotxa) (tram. 250-01610/06). Esmenes
presentades. 54

Proposició no de llei sobre el projecte
de regadiu de Freginals (Montsià) (tram. 250-01612/
06). Esmenes presentades. 55

Proposició no de llei sobre el projecte
de regadiu de Mas de Barberans (Montsià) (tram.
250-01613/06). Esmenes presentades. 55

Proposició no de llei sobre la reforma
urbanística i socioeconòmica del barri de la Mina, de
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (tram. 250-01657/
06). Esmenes presentades. 55

Proposició no de llei sobre la gestió i la
recaptació de la llicència de pesca esportiva (tram.
250-01662/06). Esmenes presentades. 56

Proposició no de llei sobre la gestió
dels residus municipals de la regió metropolitana de
Barcelona i el tancament de l’abocador del Garraf, a
la Vall d’en Joan (Baix Llobregat) (tram. 250-01666/
06). Esmenes presentades. 56

Proposició no de llei sobre la seguretat
en el transport escolar i de menors (tram. 250-01668/
06). Esmenes presentades. 57

Proposició no de llei sobre els ajuts
atorgats a les agrupacions de defensa forestal en el
període 1998-2000 (tram. 250-01677/06). Esmenes
presentades. 57
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Proposició no de llei sobre l’acceleració
del procés d’adaptació de les empreses a l’euro,
especialment pel que fa referència a les petites i
mitjanes empreses (pime) (tram. 250-01680/06).
Esmenes presentades. 57

Proposició no de llei sobre la canalitza-
ció de la riera de Targa, a Vilassar de Dalt (Mares-
me) (tram. 250-01684/06). Esmenes presentades. 58

Proposició no de llei sobre la publicitat
de les relacions de llocs de treball de personal al
servei de l’Administració de la Generalitat (tram. 250-
01687/06). Esmenes presentades. 58

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures contra l’assetjament moral en el treball
(tram. 250-01688/06). Esmenes presentades. 58

Proposició no de llei sobre l’indult per
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei d’arxius i documents
Tram. 200-00023/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 39, 27.06.2001, DSPC-P 58

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
juny de 2001, ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió de Política Cultural referent al Projecte de llei
d’arxius i documents (tram. 200-00023/06) i les es-
menes reservades pels grups parlamentaris.

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

LLEI D’ARXIUS I DOCUMENTS

TRAM. 200-00023/06

PREÀMBUL

L’any 1985 el Parlament de Catalunya va aprovar la
Llei 6/1985, del 26 d’abril, d’arxius, que desenvolu-
pava les competències que en matèria de patrimoni
documental i d’arxius reconeix l’article 9.5 i 6 de
l’Estatut d’autonomia a la Generalitat de Catalunya.
L’esmentada Llei es proposava conservar, inventari-
ar i difondre el patrimoni documental de Catalunya
i fer compatible, quant a la documentació privada,
el dret de propietat reconegut per la Constitució
amb les exigències de l’interès general.

Quan fou aprovada la Llei d’arxius, la situació dels
arxius i del patrimoni documental català posava de
manifest uns dèficits crònics derivats de l’actuació
insuficient de l’Estat en aquesta matèria i de la ine-
xistència, durant molts anys, d’unes institucions de
govern catalanes i, per tant, d’una política pròpia en
aquest àmbit. És un fet reconegut fora de Catalunya
que aquesta compta avui dia amb un bon desplega-
ment normatiu en aquesta matèria i que s’ha dotat
d’un sistema genuí i innovador.

En el decurs dels quinze anys de vigència de la
Llei 6/1985, d’arxius, el país ha evolucionat institu-
cionalment i s’ha dotat de nous organismes i d’in-
fraestructures culturals. En aquests anys gairebé
s’ha multiplicat per deu el nombre d’arxius exis-
tents a Catalunya, fonamentalment mitjançant l’ac-
tuació de la Generalitat i l’Administració local. La

Generalitat ha creat els arxius centrals dels seus de-
partaments i organismes, ha rebut el traspàs dels
arxius provincials i ha desplegat pel territori la Xar-
xa d’Arxius Històrics Comarcals. Al mateix temps,
les administracions locals han fet un esforç impor-
tant de creació d’arxius en els àmbits territorials i
competencials corresponents. L’Arxiu Nacional de
Catalunya, creat l’any 1980, ha esdevingut la infra-
estructura arxivística principal del país. Encara res-
ta pendent, però, adaptar al marc estatutari el règim
jurídic de l’anomenat Arxiu de la Corona d’Aragó,
que conté els fons més importants per a la història
de la Catalunya medieval i moderna. Igualment, en-
cara resta pendent el retorn a Catalunya de fons do-
cumentals extrets i espoliats després de la guerra de
1936-1939, a l’empara de la legislació o l’actuació
de governs no democràtics i de les institucions que
en depenien.

Altres factors importants en la transformació del
panorama arxivístic català dels darrers anys han
estat la implantació progressiva d’una política cata-
lana de patrimoni cultural, la renovació radical de
l’arxivística catalana i la configuració d’una admi-
nistració pública transparent i democràtica al servei
dels ciutadans. En aquest període les administraci-
ons públiques han adquirit consciència plena de la
importància de la gestió documental i de la correc-
ta organització dels arxius com a elements clau de
la gestió administrativa, dels serveis que presten als
ciutadans i de la conservació i la utilització social
del patrimoni documental. Les administracions han
assumit l’existència dels arxius com un òrgan més
de llur organització i com un ressort bàsic dels di-
versos serveis culturals que ofereixen als ciutadans.
Tampoc no es pot obviar, en aquest mateix període,
el desenvolupament constant i progressiu de les tec-
nologies de la informació i la comunicació (TIC)
que han tingut i continuaran tenint llur influència en
la gestió documental i els arxius.

Les necessitats de l’Administració i les demandes
provinents de la societat, del món de la investigació
i dels mateixos professionals dels arxius exigeixen
l’aprovació d’un nou text legal que, tot reconeixent
les aportacions principals de la Llei precedent, l’en-
riqueixi i creï un marc jurídic adequat a la realitat
actual. Aquesta necessitat s’ha manifestat d’una
manera especial a partir de la promulgació de la
Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cul-
tural català, concebuda com a marc de referència de
les diverses normes sectorials d’ordenació de cada
àmbit específic de la cultura catalana. En aquest
sentit, els arxius no tan sols són una de les fonts pri-
màries i primordials d’informació per a preservar la
memòria històrica de Catalunya, sinó que també
són la base que ha de fer possible un sistema de ges-
tió dels documents i de la informació de les admi-
nistracions públiques, el qual sistema també ha de
servir de model per a les institucions i les empreses
privades. Cal tenir present que els documents que
es creen avui són la informació del demà; per tant,
l’arxiu ha d’incidir en tots els àmbits dels processos
que concerneixen els documents, des que s’han
concebut fins que s’eliminen o es decideix conser-
var-los permanentment.

1.01.01.
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Aquesta Llei es proposa assegurar que la documen-
tació de Catalunya compleixi les funcions i els ob-
jectius que interessen a la societat. Considera els do-
cuments com a font d’informació. Molts d’aquests
integren, o passaran a integrar, el patrimoni docu-
mental català i constitueixen, o constituiran, la me-
mòria de la nació. La Llei entén també que molts
documents acrediten drets i deures dels ciutadans,
de les entitats i de les administracions públiques i
que, en aquest sentit, tenen un paper rellevant en
llurs relacions. Reconeix que l’accés als documents
públics és un dret que té tota persona, independent-
ment de la nacionalitat, de la condició o de la fun-
ció que tingui, dret que tan sols es pot denegar en
aplicació de les limitacions establertes legalment.
Així mateix, la Llei considera que per a les adminis-
tracions públiques la gestió correcta dels documents
és essencial pel que fa a la seguretat jurídica i a
l’actuació eficaç i transparent i amb obertura a la
participació ciutadana.

Els preceptes d’aquesta Llei relatius al patrimoni do-
cumental s’han d’emmarcar en la regulació general
establerta per la Llei 9/1993, del patrimoni cultural
català. Igualment, la regulació del dret d’accés als
documents s’inscriu en el marc general que sobre
aquesta matèria estableix la Llei de l’Estat 30/1992,
del 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

Els eixos principals d’aquesta Llei són els següents:

a) La contribució a l’establiment del règim jurídic
aplicable als documents públics i als documents pri-
vats.

b) El reconeixement de les actuacions de les admi-
nistracions catalanes en matèria d’arxius. Tot res-
pectant la competència superior que correspon a
l’Administració de la Generalitat, constitueix un
objectiu fonamental d’aquest nou text legal la in-
corporació de les diverses administracions públi-
ques perquè col·laborin en les tasques de protecció i
difusió del patrimoni documental i se’n responsabi-
litzin.

c) La regulació dels arxius existents a Catalunya,
especialment dels arxius de les administracions pú-
bliques.

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

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

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

L’objecte d’aquesta Llei és impulsar la gestió i ga-
rantir la preservació de la documentació de
Catalunya, tant pública com privada, d’acord amb
els seus valors, per a posar-la al servei dels interes-

sos generals; establir els drets i deures dels qui en
són titulars, i també dels ciutadans en relació amb
l’esmentada documentació, i regular el Sistema
d’Arxius de Catalunya.

ARTICLE 2. CONCEPTES

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:

a) Document: els béns definits per l’article 19.1 de
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni
cultural català.

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

c) Col·lecció documental: el conjunt no orgànic de
documents que es reuneixen i s’ordenen en funció
de criteris subjectius o de conservació.

d) Arxiu: l’organisme o la institució des d’on es fan
específicament funcions d’organització, de tutela,
de gestió, de descripció, de conservació i de difusió
de documents i fons documentals. També s’entén
per arxiu el fons o el conjunt de fons documentals.

e) Sistema de gestió documental: el conjunt d’ope-
racions i de tècniques, integrades en la gestió admi-
nistrativa general, basades en l’anàlisi de la produc-
ció, la tramitació i els valors dels documents, que es
destinen a la planificació, el control, l’ús, la conser-
vació i l’eliminació o la transferència dels docu-
ments a un arxiu, amb l’objectiu de racionalitzar-ne
i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una ges-
tió eficaç i rendible.

f) Documentació de Catalunya: els documents pro-
duïts o rebuts a Catalunya per qualsevol persona o
entitat, pública o privada.

g) Patrimoni documental: el conjunt integrat pels
documents esmentats per l’article 19.2, 3 i 4 de la
Llei 9/1993, del patrimoni cultural català. Ho són
també els documents de les institucions catalanes
medievals i de l’antic règim vinculades a la Corona
i els de les administracions de caràcter senyorial i
jurisdiccional, singularment els documents inclosos
en els fons que pels processos de desamortització
són de propietat pública.

h) Documentació en fase activa: la documentació
administrativa que una unitat tramita o utilitza habi-
tualment en les seves activitats.

i) Documentació en fase semiactiva: la documen-
tació administrativa que, un cop conclosa la tra-
mitació ordinària, no és utilitzada d’una manera
habitual per la unitat que l’ha produïda en la seva
activitat.

j) Documentació inactiva o històrica: la documen-
tació administrativa que, un cop conclosa la vigèn-
cia administrativa immediata, posseeix valors pri-
mordialment de caràcter cultural o informatiu.

1.01.01.
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ARTICLE 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ

1. Formen l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei tots els
documents de titularitat pública de Catalunya, els do-
cuments privats que integren o poden integrar el pa-
trimoni documental català, els arxius situats en l’àm-
bit territorial de Catalunya i els òrgans administratius
que els donen suport.

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

ARTICLE 4. COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ

1. Totes les administracions públiques estan obliga-
des a col·laborar en la consecució dels objectius
d’aquesta Llei. Els arxius que integren el Sistema
d’Arxius de Catalunya han de programar les seves
actuacions tot considerant que hi pertanyen.

2. El Departament de Cultura ha d’impulsar la coor-
dinació dels arxius integrants del Sistema d’Arxius
de Catalunya, mitjançant tots els recursos que esti-
guin al seu abast, i ha de vetllar per l’aplicació d’un
únic sistema de gestió documental en cadascuna de
les administracions i institucions públiques de Cata-
lunya.

3. En la mesura de llurs possibilitats, els arxius
s’han de facilitar recíprocament l’ús de mitjans tèc-
nics, de recursos i d’informació per a aconseguir el
grau més elevat d’eficàcia i l’optimació dels recur-
sos públics. El Departament de Cultura ha de vetllar
perquè es compleixi aquesta disposició.

ARTICLE 5. PROMOCIÓ DE L’ÚS DE LES TECNOLOGIES

Les administracions públiques han de promoure
d’una manera activa l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) per tal de garan-
tir que el tractament de la documentació, en tots els
seus aspectes de gestió documental, preservació i
difusió dels documents, compleixi la finalitat de
posar-los a l’abast dels usuaris.

TÍTOL II

ELS DOCUMENTS

CAPÍTOL I

ELS DOCUMENTS PÚBLICS

ARTICLE 6. ENUMERACIÓ DELS DOCUMENTS PÚBLICS

1. Als efectes d’aquesta Llei, són documents pú-
blics els que produeixen o reben en l’exercici de
llurs funcions:

a) El president, el Govern i l’Administració de la
Generalitat.

b) El Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges,
la Sindicatura de Comptes i el Consell Consultiu i
totes les altres institucions de la Generalitat no de-
pendents de la seva Administració.

c) Les administracions locals.

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

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

f) Les entitats de dret públic o privat vinculades a
qualsevol de les administracions públiques o que
en depenen.

g) Les empreses i les institucions privades concessi-
onàries de serveis públics, en allò que fa referència
a aquestes concessions.

h) Els fedataris i els registres públics.

i) Les corporacions privades de dret públic.

j) Les persones i les entitats privades que exercei-
xen funcions públiques, en allò que fa referència a
aquestes funcions.

k) Qualsevol entitat pública o entitat dependent
d’una entitat pública no inclosa en les lletres prece-
dents.

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

ARTICLE 7. RESPONSABILITATS DELS TITULARS DE DOCUMENTS

PÚBLICS

1. Totes les administracions i les entitats titulars de
documents públics han de disposar d’un únic siste-
ma de gestió documental que abasti la producció, la
tramitació, el control, l’avaluació i la conservació
dels documents i l’accés a aquests i en garanteixi el
tractament correcte mentre siguin utilitzats adminis-
trativament en les fases activa i semiactiva.

2. Amb independència de les tècniques o els suports
utilitzats, tots els documents públics han de tenir
garantides l’autenticitat i la integritat dels contin-
guts, i també la conservació i, si és procedent, la
confidencialitat.

3. Un cop acabada la fase activa, els documents pú-
blics s’han de transferir a l’arxiu corresponent. Si
se’n decideix la conservació permanent, d’acord
amb el que disposa l’article 9, els documents s’han
d’aplegar a l’arxiu històric pertinent.

4. Les administracions i les entitats titulars de docu-
ments públics, i específicament els òrgans responsa-
bles de custodiar-los, hi han de fer possible l’accés i
lliurar-ne una còpia o un certificat a les persones que
en cada cas hi tinguin dret. En qualsevol cas, cal
garantir el dret a la intimitat personal i la reserva de
les dades protegides per la llei.

5. Les administracions i les entitats titulars de docu-
ments públics han de destinar els recursos necessa-
ris per a aconseguir el tractament de llurs docu-
ments en el grau que la llei exigeix i que els drets
dels ciutadans justifiquen.

6. En cas d’incompliment de les obligacions esta-
blertes pels apartats 1, 2 i 3, el Departament de Cul-
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tura pot acordar l’ingrés temporal dels documents
en un altre arxiu públic, a càrrec de l’administració
o l’entitat infractora.

ARTICLE 8. GESTIÓ DELS DOCUMENTS PÚBLICS

L’organització, l’avaluació i la conservació dels
documents públics i l’accés a aquests són responsa-
bilitat directa dels titulars respectius. En cas que les
administracions o les entitats titulars de documents
públics contractin tasques relatives a aquestes fun-
cions amb empreses privades s’han de reservar la
definició del sistema de gestió documental i la di-
recció i la supervisió de l’activitat contractada.

ARTICLE 9. AVALUACIÓ DELS DOCUMENTS PÚBLICS

Un cop concloses les fases activa i semiactiva, s’ha
d’aplicar a tots els documents públics la normativa
d’avaluació, sobre la base de la qual se’n determina
la conservació, per raó del valor cultural, informatiu
o jurídic, o bé l’eliminació. Cap document públic
no pot ésser eliminat si no se segueixen la normati-
va i el procediment establerts per via reglamentària.

ARTICLE 10. TRASPÀS DE FUNCIONS ENTRE ADMINISTRACIONS

I CÀRRECS PÚBLICS

1. En cas de supressió o traspàs d’un ens o organis-
me públic, els seus documents s’han d’incorporar a
l’arxiu de l’administració pública que n’assumeixi
les funcions. Si no hi ha cap administració que les
assumeixi, els documents s’han d’incorporar a un
arxiu de l’administració pública de la qual depenia
l’organisme suprimit o traspassat. Si no es dóna cap
d’aquestes circumstàncies, els documents han de
passar a l’arxiu que determini el Departament de
Cultura.

2. El traspàs parcial de funcions d’un ens o organis-
me públic a un altre comporta també el traspàs dels
documents corresponents que tinguin vigència ad-
ministrativa. El traspàs de documents s’ha de for-
malitzar mitjançant una acta.

3. Els documents produïts o rebuts pels càrrecs po-
lítics que, en cessar en llurs funcions, no es trobin a
l’arxiu corresponent han d’ésser lliurats a qui els
succeeixi en el càrrec o ingressats a l’arxiu de l’ad-
ministració o ens pertinent.

ARTICLE 11. PRIVATITZACIÓ D’ENTITATS PÚBLIQUES

Quan un organisme públic o un ens que en depen-
gui passi a ésser de naturalesa privada o perdi la
dependència pública, la documentació anterior al
canvi de naturalesa o de dependència manté la titu-
laritat pública. L’esmentada documentació, si és de
conservació permanent, s’ha de transferir a l’arxiu
de l’administració pública de la qual depenia l’or-
ganisme o l’ens, o bé al que determini el Departa-
ment de Cultura. Excepcionalment, l’administració
titular, si es garanteixen les disposicions dels arti-
cles 7 i 8, pot acordar que la documentació continuï
essent custodiada per l’organisme o ens que hagi
estat objecte de privatització.

ARTICLE 12. INALIENABILITAT, INEMBARGABILITAT

I IMPRESCRIPTIBILITAT

1. Els documents públics no poden ésser alienats ni
embargats, i els drets dels qui en són titulars no
prescriuen.

2. Quan els titulars de documents públics tinguin
coneixement de l’existència de documents propis
en possessió de tercers han de prendre les mesures
legals pertinents per a recuperar-los.

CAPÍTOL II

ELS DOCUMENTS PRIVATS

ARTICLE 13. RESPONSABILITATS DELS TITULARS DE

DOCUMENTS PRIVATS INTEGRANTS DEL PATRIMONI DOCUMENTAL

Els titulars de documents privats que formin part
del patrimoni documental tenen, a més de les esta-
blertes per la Llei 9/1993, del patrimoni cultural
català, les obligacions següents:

a) Tenir-los ordenats i inventariats. S’ha de lliurar
una còpia de l’inventari al Departament de Cultura.

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

c) Permetre-hi l’accés a les persones que acreditin
documentalment la condició d’investigadores. Per
tal de donar compliment a aquesta obligació, el titu-
lar del document té dret a dipositar-lo temporalment
i sense cost en un arxiu públic del Sistema d’Arxius
de Catalunya.

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

e) No eliminar-los sense autorització prèvia de la
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Docu-
mental, excepte en els supòsits en què per regla-
ment s’estableixi un altre procediment.

ARTICLE 14. DIPÒSIT DE DOCUMENTS PRIVATS EN ARXIUS

PÚBLICS

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

a) Tractar arxivísticament els documents, tot se-
guint els processos i les tècniques habituals del cen-
tre.

b) Facilitar la difusió dels documents amb finalitats
culturals.

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

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

3. En cas d’incompliment de les obligacions esta-
blertes per l’article 13, el Departament de Cultura
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pot acordar l’ingrés temporal de documents privats
en un arxiu públic, a fi de garantir la preservació de
llurs valors i assegurar el compliment de llur funció
social. En aquests casos l’arxiu pot fer, sense neces-
sitat d’autorització del titular del fons, les actuaci-
ons establertes per l’apartat 1.

ARTICLE 15. ARXIUS D’ENTITATS

1. El Departament de Cultura ha de donar suport
tècnic a la gestió documental de les entitats sense
ànim de lucre que disposin d’un patrimoni docu-
mental d’especial relleu.

2. Els preceptes d’aquesta Llei que regulen els ar-
xius i els documents privats són aplicables als ar-
xius i els documents de l’Església catòlica. En
qualsevol cas, en relació amb els esmentats arxius
i documents, cal respectar el que estableixen els
acords entre l’Estat espanyol i la Santa Seu. Abans
d’adoptar qualsevol resolució que afecti els arxius
de l’Església catòlica, l’Administració de la Gene-
ralitat ha d’informar la comissió mixta a què fa re-
ferència l’article 4.2 de la Llei 9/1993, del patrimo-
ni cultural català.

TÍTOL III

EL SISTEMA D’ARXIUS DE CATALUNYA

CAPÍTOL I

L’ESTRUCTURA DEL SISTEMA D’ARXIUS DE CATALUNYA I ELS

SEUS ÒRGANS DE DIRECCIÓ I D’ASSESSORAMENT

ARTICLE 16. DEFINICIÓ I ESTRUCTURA

1. El Sistema d’Arxius de Catalunya és el conjunt
d’òrgans de l’Administració i d’arxius que, amb
normes i procediments, garanteixen, d’acord amb
els seus valors, la gestió, la conservació, la protec-
ció, la difusió correctes de la documentació de
Catalunya, i l’accés a aquesta documentació.

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

a) Els arxius a què fa referència l’article 20.

b) L’òrgan del Departament de Cultura que tingui
assignades les funcions a què fa referència l’article
17.

c) El Consell Nacional d’Arxius.

d) La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental.

ARTICLE 17. FUNCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA

1. En relació amb el Sistema d’Arxius de Catalunya,
el Departament de Cultura exerceix les competènci-
es següents:

a) Coordinar el Sistema d’Arxius de Catalunya i
elaborar-ne la normativa.

b) Impulsar i coordinar la Xarxa d’Arxius Comarcals.

c) Dirigir funcionalment els arxius centrals admi-
nistratius de la Generalitat i impulsar-ne i coordi-
nar-ne les actuacions.

d) Impulsar l’acció del Consell Nacional d’Arxius
i de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental.

e) Establir programes d’actuació arxivística.

f) Inspeccionar el compliment de la normativa so-
bre els arxius.

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

a) La inspecció tècnica dels arxius dependents de la
Generalitat.

b) La inspecció tècnica dels arxius situats a Catalu-
nya dependents de qualsevol altra administració,
institució o entitat pública, exclosos els arxius de
titularitat estatal la gestió dels quals es reservi a
l’Estat.

c) La inspecció tècnica dels arxius privats que aple-
guen béns integrants del patrimoni documental.

d) La inspecció, en l’àmbit del patrimoni documen-
tal, regulada per l’article 70 de la Llei 9/1993, del
patrimoni cultural català, sigui qui sigui el titular
dels documents.

e) Qualsevol altra que se li atribueixi per reglament.

3. El Departament de Cultura ha de promoure:

a) La formació permanent dels professionals dels ar-
xius del Sistema d’Arxius de Catalunya i la informa-
ció i la documentació especialitzades sobre el sector.

b) L’estudi i l’establiment de normes que garantei-
xin el tractament i la conservació dels documents
que només es poden llegir mitjançant un maquinari,
a fi de preveure la recuperació de la informació que
contenen i d’evitar que l’evolució de la tecnologia
els faci inaccessibles.

4. El Departament de Cultura promou polítiques de
preservació destinades als arxius integrats al Siste-
ma d’Arxius de Catalunya i els presta, en les condi-
cions que s’estableixin, serveis de restauració i re-
prografia.

ARTICLE 18. EL CONSELL NACIONAL D’ARXIUS

1. El Consell Nacional d’Arxius és l’òrgan consul-
tiu de l’Administració de la Generalitat en matèria
d’arxius. La seva composició s’ha d’establir per re-
glament, el qual ha de disposar que, entre els seus
membres, n’hi hagi de representatius dels professio-
nals dels arxius, de l’Administració de la Generali-
tat, de les administracions locals, de l’àmbit de la
recerca i de les entitats socials i culturals del país.

2. Són funcions del Consell Nacional d’Arxius:

a) Proposar actuacions i iniciatives en matèria d’ar-
xius.

b) Emetre informe sobre els projectes de disposici-
ons generals en matèria d’arxius.

c) Emetre informe sobre les normes tècniques bàsi-
ques a què s’han d’adequar els sistemes de gestió
documental dels arxius que formen part del Sistema
d’Arxius de Catalunya.
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d) Emetre informe previ a la incorporació d’un ar-
xiu al Sistema d’Arxius de Catalunya.

e) Emetre informe previ a la inclusió d’un docu-
ment en el patrimoni documental de Catalunya en
aplicació de l’article 19.2.e de la Llei 9/1993, del
patrimoni cultural català.

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

g) Emetre informe sobre els programes globals
d’actuació arxivística.

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

i) Fer el seguiment de l’elaboració de l’Inventari del
patrimoni documental de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 60 de la Llei 9/1993, del pa-
trimoni cultural català.

j) Emetre informe sobre qualsevol assumpte relaci-
onat amb arxius que el director o directora general
competent en aquesta matèria li sotmeti a conside-
ració.

ARTICLE 19. LA COMISSIÓ NACIONAL D’ACCÉS, AVALUACIÓ

I TRIA DOCUMENTAL

1. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental és un òrgan col·legiat de caràcter tèc-
nic, adscrit a la direcció general competent en ma-
tèria d’arxius. La seva composició s’ha d’establir
per reglament, el qual ha de disposar que, entre els
seus membres, n’hi hagi de designats per les entitats
representatives dels professionals dels arxius i de
les administracions locals.

2. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental exerceix les funcions següents:

a) Quant a l’accés a la documentació:

Primera. Promoure l’exercici del dret d’accés als
documents de les persones i les entitats públiques i
privades.

Segona. Emetre informe sobre les reclamacions de
les persones i de les entitats públiques i privades
que considerin vulnerat llur dret d’accés als docu-
ments.

Tercera. Emetre informe sobre les derogacions sin-
gulars de la normativa sobre accés als documents,
en els termes establerts per l’article 34.3.

Quarta. Les que estableix l’article 34.4 en relació
amb l’accés als documents públics.

b) Quant a l’avaluació i la tria de la documentació:

Primera. Elaborar les taules d’avaluació documen-
tal, elevar-les a l’aprovació del conseller o conselle-
ra de Cultura i controlar-ne l’aplicació correcta.

Segona. Resoldre les sol·licituds d’avaluació de do-
cuments públics.

Tercera. Avaluar els documents privats integrants
del patrimoni documental que no hagin estat decla-

rats d’interès nacional ni inclosos en el Catàleg del
patrimoni cultural català, i autoritzar-ne l’elimina-
ció, si escau.

CAPÍTOL II

ELS ARXIUS

SECCIÓ PRIMERA

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 20. ARXIUS QUE INTEGREN EL SISTEMA D’ARXIUS

DE CATALUNYA

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

a) L’Arxiu de la Corona d’Aragó.

b) Els arxius de la Generalitat de Catalunya.

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

d) Els arxius de les universitats.

e) L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.

f) Els arxius històrics provincials.

g) Els arxius diocesans i capitulars de l’Església
catòlica.

h) Els que hi siguin integrats d’acord amb el que
estableix l’apartat 2.

2. Per resolució del conseller o consellera de Cultu-
ra, un cop comprovat que compleixen els requisits
establerts per l’article 21.1 i amb l’informe previ
del Consell Nacional d’Arxius, es poden integrar al
Sistema d’Arxius de Catalunya:

a) Els arxius de municipis de menys de deu mil ha-
bitants i els d’altres entitats públiques o d’entitats
dependents de les administracions públiques no es-
tablerts per l’apartat 1.

b) Els arxius d’entitats o persones privades altres
que els establerts per l’apartat 1.

c) Qualsevol altre arxiu amb responsabilitat sobre
els documents a què fa referència l’article 6.1.

3. Les administracions competents han de fomentar
d’una manera preferent la incorporació al Sistema
d’Arxius de Catalunya dels arxius dels municipis
d’entre cinc mil i deu mil habitants.

ARTICLE 21. REQUISITS I EFECTES DE LA PERTINENÇA AL

SISTEMA D’ARXIUS DE CATALUNYA

1. Els arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya han
de complir els requisits tècnics que s’estableixin
per reglament i, especialment, els següents:

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

b) Disposar del personal suficient, d’acord amb el
que estableix l’article 22.
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c) Disposar de les instal·lacions necessàries per a
garantir la preservació dels fons documentals i tenir
unes instal·lacions i un horari d’obertura al públic que
hi permetin l’accés. L’horari de servei al públic
ha d’ésser d’un mínim de deu hores setmanals.

2. Els arxius integrats al Sistema d’Arxius de Cata-
lunya han de poder:

a) Accedir, en les condicions que s’estableixin, als
serveis a què fa referència l’article 17.4.

b) Accedir als programes anuals o plurianuals de
suport tècnic i econòmic i a les mesures de foment
que estableixi l’Administració de la Generalitat.

3. Només els arxius integrats al Sistema d’Arxius
de Catalunya poden rebre en dipòsit documents
d’administracions o entitats públiques altres que la
titular de l’arxiu.

ARTICLE 22. EL PERSONAL

1. Els arxius integrats al Sistema d’Arxius de Cata-
lunya han de comptar amb personal tècnic i qualifi-
cat suficient en nombre per a cobrir les necessitats
de l’arxiu i per a assolir els objectius d’aquesta
Llei. S’han de regular per reglament les titulacions i
la formació que ha de tenir el personal tècnic dels
arxius i les condicions que aquest personal ha de
complir. En tot cas, la direcció dels arxius ha d’és-
ser exercida per persones amb titulació università-
ria superior.

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

ARTICLE 23. COORDINACIÓ EN LA CUSTÒDIA DE DOCUMENTS

1. Els acords entre dues administracions o entitats
públiques pels quals s’estableixi el dipòsit de la
documentació d’una d’elles a un arxiu de l’altra
s’han de notificar al Departament de Cultura.

2. Els arxius públics integrats al Sistema d’Arxius
de Catalunya han de col·laborar en la salvaguarda
del patrimoni documental privat. En l’ingrés de do-
cuments privats en arxius públics s’ha de procurar
respectar l’àmbit territorial de cada arxiu.

ARTICLE 24. INVENTARI I REGISTRE D’ARXIUS

1. L’Inventari regulat per l’article 60 de la Llei 9/
1993, del patrimoni cultural català, ha d’incloure el
cens dels arxius que conserven béns integrants del
patrimoni documental.

2. El Registre d’arxius, adscrit al Departament de
Cultura, és el repertori dels arxius que formen part
del Sistema d’Arxius de Catalunya.

3. La inclusió d’un arxiu al Sistema d’Arxius de
Catalunya comporta necessàriament la inscripció
d’ofici al Registre d’Arxius.

ARTICLE 25. EL MAPA D’ARXIUS DE CATALUNYA

1. El Mapa d’arxius de Catalunya és l’instrument
de planificació i de gestió del Departament de

Cultura per al compliment de les funcions que
aquesta Llei li assigna en relació amb el Sistema
d’Arxius de Catalunya. Té per objecte establir les
prioritats per a l’assoliment dels objectius d’aquesta
Llei a tot el territori.

2. Correspon al Govern aprovar el Mapa d’arxius
de Catalunya i les seves modificacions, amb l’infor-
me previ del Consell Nacional d’Arxius i havent
consultat les entitats representatives de les adminis-
tracions locals i les altres entitats o institucions in-
teressades.

SECCIÓ SEGONA

ELS ARXIUS DE LA GENERALITAT

ARTICLE 26. ENUMERACIÓ

Constitueixen els arxius de la Generalitat:

a) L’Arxiu Nacional de Catalunya.

b) L’Arxiu del Parlament de Catalunya, l’Arxiu del
Síndic de Greuges, l’Arxiu de la Sindicatura de
Comptes, l’Arxiu del Consell Consultiu i els arxius
de les altres institucions de la Generalitat no depen-
dents de la seva Administració.

c) Els arxius centrals administratius dels departa-
ments de la Generalitat, de les delegacions territori-
als del Govern, de les empreses, entitats i ens de-
pendents de la Generalitat i de les entitats de dret
públic vinculades a la Generalitat.

d) La Xarxa d’Arxius Comarcals.

e) Tots els arxius que es puguin crear o s’hi puguin
incorporar en aplicació d’aquesta Llei.

ARTICLE 27. L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

1. L’Arxiu Nacional de Catalunya té les funcions
següents:

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

b) Ingressar, conservar i difondre els fons i els docu-
ments privats que per llur valor testimonial i refe-
rencial concerneixin Catalunya i siguin d’una relle-
vància especial.

2. L’Arxiu Nacional de Catalunya promou les acti-
vitats de difusió del patrimoni documental que cus-
todia i pot establir els acords que calgui amb altres
institucions per a fomentar-ne el tractament tècnic i
la difusió.

ARTICLE 28. ELS ARXIUS CENTRALS ADMINISTRATIUS

1. Els arxius centrals administratius defineixen, im-
planten i mantenen, en l’àmbit de l’organisme o ens
respectiu, el sistema de gestió de la documentació
administrativa en fase activa i semiactiva, d’acord
amb la normativa tècnica i les directrius del Depar-
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tament de Cultura i amb les instruccions del secre-
tari o secretària general o de l’òrgan directiu cor-
responent.

2. Els arxius centrals administratius conserven la
documentació en fase semiactiva que utilitza més
freqüentment l’organisme o ens corresponent.

ARTICLE 29. LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS

1. La Xarxa d’Arxius Comarcals s’organitza com
un conjunt d’arxius d’àmbit comarcal que actuen
d’una manera coordinada per garantir el compli-
ment dels objectius d’aquesta Llei en tot el territori
i fer possible l’aplicació dels principis de provinen-
ça i territorialitat en el tractament dels documents i
en l’accés a aquests.

2. La direcció, l’impuls i la coordinació de la Xarxa
d’Arxius Comarcals són competència del Departa-
ment de Cultura, el qual, amb aquest objecte, pot
elaborar programes comuns als arxius de la Xarxa,
establir directrius sobre l’execució i controlar-ne
l’aplicació.

3. El Departament de Cultura ha de prestar suport
tècnic i organitzatiu als arxius que conformen la
Xarxa d’Arxius Comarcals perquè puguin complir
llurs funcions.

ARTICLE 30. FUNCIONS DELS ARXIUS COMARCALS

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

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

b) Coordinar i dirigir els programes específics so-
bre el patrimoni documental de la comarca i elabo-
rar l’Inventari del patrimoni documental, d’acord
amb el que estableix l’article 60 de la Llei 9/1993,
del patrimoni cultural català.

c) Oferir serveis especialitzats complementaris i de
suport als altres arxius de la comarca, especialment
serveis d’assistència als arxius municipals dels mu-
nicipis de fins a deu mil habitants.

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

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

f) Fomentar l’organització d’activitats de divulga-
ció del patrimoni documental i promoure’n la recer-
ca.

2. Als arxius comarcals, sens perjudici que l’orga-
nisme originari en conservi en tot cas la titularitat,
els correspon rebre la documentació següent:

a) La documentació en fase semiactiva i inactiva
dels òrgans o les entitats dependents de l’Adminis-
tració de la Generalitat d’àmbit local o comarcal.

b) La documentació en fase semiactiva i inactiva
del consell comarcal.

c) La documentació en fase semiactiva i inactiva de
l’ajuntament del municipi on l’arxiu comarcal té la
seu, quan s’hagi acordat la gestió conjunta del cen-

tre entre el consell comarcal i l’ajuntament, d’acord
amb el que disposa l’article 33.

d) La documentació històrica dels municipis de fins
a deu mil habitants del seu àmbit territorial, amb
l’acord previ de l’ajuntament i llevat dels que tin-
guin un arxiu propi integrat al Sistema d’Arxius de
Catalunya.

e) Els protocols notarials de més de cent anys,
d’acord amb la normativa que els és aplicable.

f) La documentació de l’Administració de justícia,
dels registres públics i dels serveis de l’Estat cor-
responents a la comarca, en els termes que s’acor-
din.

3. Els arxius comarcals també poden rebre, d’acord
amb el titular del fons i en les condicions que s’es-
tableixin, la documentació següent:

a) La documentació en fase semiactiva dels ajunta-
ments de municipis de fins a deu mil habitants.

b) La documentació semiactiva i inactiva dels altres
ens i organismes públics de llur territori.

c) La documentació d’altres persones físiques o ju-
rídiques d’interès històric o cultural del respectiu
àmbit territorial.

d) Tota altra documentació no ressenyada en els
apartats anteriors que el Departament de Cultura o
el consell comarcal considerin pertinent destinar-hi.

SECCIÓ TERCERA

ELS ARXIUS DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS

ARTICLE 31. ENTITATS OBLIGADES A TENIR ARXIU

1. Els ajuntaments dels municipis de més de deu mil
habitants i les diputacions provincials han de tenir
un arxiu propi que compleixi les condicions a què
fa referència l’article 21.1. Els consells comarcals
també n’han de tenir un de propi, integrat a l’arxiu
comarcal.

2. Tots els ajuntaments i les altres administracions
locals poden crear i gestionar el propi arxiu, i inte-
grar-lo, si compleix els requisits fixats per aquesta
Llei, al Sistema d’Arxius de Catalunya.

3. Els municipis de fins a deu mil habitants que no
tinguin un arxiu propi integrat al Sistema d’Arxius
de Catalunya no estan exempts de les obligacions
que estableix l’article 7. Si acorden el dipòsit de la
documentació a l’arxiu comarcal, aquest assumeix
les esmentades obligacions en relació amb la docu-
mentació dipositada.

4. Correspon als consells comarcals, a les diputaci-
ons provincials i a qualsevol ens de caràcter regio-
nal que pugui existir en el futur prestar assistència
als municipis i cooperar-hi per tal que els arxius
municipals compleixin els requeriments exigits per
a la integració al Sistema d’Arxius de Catalunya.
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ARTICLE 32. ELS ARXIUS MUNICIPALS

1. Els arxius municipals defineixen, implanten i
mantenen el sistema de gestió de la documentació
administrativa en fase activa i semiactiva, i gestio-
nen i conserven la documentació en fase semiactiva
i la documentació històrica. Fan aquestes funcions
en relació amb la documentació de l’administració
respectiva, dels seus organismes autònoms i de les
seves empreses públiques, dels consorcis en què
tinguin participació majoritària i de les fundacions
i altres entitats finançades majoritàriament per
l’ajuntament de què es tracti.

2. Els arxius municipals tenen les responsabilitats
següents quant al patrimoni documental dels seus
respectius àmbits territorials:

a) Vetllar per conservar-lo.

b) Col·laborar amb l’arxiu comarcal en l’elaboració
de l’Inventari del patrimoni documental.

c) Potenciar l’organització d’activitats de divulga-
ció i de foment de la recerca.

3. Els arxius municipals poden acollir, si l’ajunta-
ment ho acorda amb el titular respectiu, documenta-
ció d’interès històric o cultural d’altres persones fí-
siques o jurídiques relacionades amb el municipi.

ARTICLE 33. GESTIÓ DELS ARXIUS COMARCALS

1. La gestió dels arxius comarcals, sens perjudici
del que disposa l’article 29, correspon als consells
comarcals, els quals poden, amb el municipi cap de
comarca, acordar la gestió conjunta del centre mit-
jançant la subscripció del conveni corresponent. En
aquest cas l’arxiu fa les funcions d’arxiu comarcal i
d’arxiu municipal, i l’ajuntament s’ha de fer càrrec
de les despeses derivades de la conservació i la ges-
tió dels fons municipals.

2. A les comarques on raons demogràfiques o de
servei ho justifiquin, es poden crear altres seus de
l’arxiu comarcal. Si aquestes seus radiquen en un
municipi altre que el cap de comarca, també es po-
den establir convenis per a gestionar-les amb els
ajuntaments corresponents.

TÍTOL IV

L’ACCÉS ALS DOCUMENTS

ARTICLE 34. ACCÉS ALS DOCUMENTS PÚBLICS

1. D’una manera general, totes les persones tenen
dret a accedir als documents que formen part de
procediments administratius closos.

2. L’accés als documents públics només pot ésser
denegat en aplicació de les limitacions legalment
establertes. Les denegacions del dret d’accés als
documents públics s’han de fer per resolució moti-
vada. El fet que un document no sigui en un arxiu
no l’exclou de consulta pública.

3. Excepcionalment, amb l’informe previ de la Co-
missió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Docu-

mental, l’Administració de la Generalitat, les admi-
nistracions locals o les altres entitats públiques po-
den, respecte a llurs documents:

a) Permetre l’accés a documents exclosos de con-
sulta pública, en casos de peticions d’accés per inte-
ressos legítims o científics, tot preservant les situa-
cions protegides per la llei i garantint la intimitat de
les persones.

b) Denegar l’accés a documents no exclosos de
consulta pública que no hagin estat qualificats ex-
pressament d’accessibles per la normativa, sempre
que es consideri que, d’acord amb la llei, perjudi-
quen interessos generals o de les persones.

4. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental ha d’establir criteris sobre l’aplicació
de la normativa que regeix l’accés als documents
públics. En resoldre les sol·licituds d’avaluació de
documents públics, la Comissió ha de fer constar el
règim aplicable a l’accés als documents que s’hagin
de conservar.

5. Les limitacions a la consulta de documents custo-
diats en els centres integrants del Sistema d’Arxius
de Catalunya s’han de fer públiques perquè els usu-
aris en tinguin coneixement.

ARTICLE 35. EXERCICI DEL DRET D’ACCÉS A DOCUMENTS

PÚBLICS

1. El termini per a resoldre les sol·licituds d’accés a
documents públics és de dos mesos. Si, passat
aquest termini, no s’ha dictat resolució, s’entén que
la sol·licitud ha estat desestimada, sens perjudici
que la persona sol·licitant pugui reclamar a l’Admi-
nistració que compleixi la seva obligació de resol-
dre-la.

2. L’Administració ha de permetre l’accés parcial
als documents que continguin dades que, d’acord
amb la llei, calgui mantenir reservades, sempre que
sigui possible sotmetre els documents a processos
tècnics que garanteixin plenament la impossibilitat
d’accés a les dades reservades i de reconstrucció
d’aquestes dades a partir de la informació facilitada.

3. L’accés als documents s’ha de facilitar en el su-
port material disponible que la persona sol·licitant
hagi elegit. En cas que l’exercici del dret d’accés
pugui perjudicar la conservació correcta d’un docu-
ment, se n’ha de facilitar a la persona sol·licitant la
consulta d’una reproducció.

4. Les administracions públiques i els arxius inte-
grants del Sistema d’Arxius de Catalunya s’han de
dotar dels recursos i els mitjans tècnics necessaris
per a facilitar als ciutadans l’exercici del dret d’ac-
cés als documents.

ARTICLE 36. VIGÈNCIA DE LES EXCLUSIONS DE CONSULTA

1. D’una manera general, les exclusions establertes
legalment quant a la consulta de documents públics
queden sense efecte al cap de trenta anys de la pro-
ducció del document, llevat que la legislació espe-
cífica disposi una altra cosa. Si es tracta de docu-
ments que contenen dades personals que puguin
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afectar la seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge
de les persones, com a norma general, i llevat que la
legislació específica disposi una altra cosa, poden
ésser objecte de consulta pública amb el consenti-
ment dels afectats o quan hagin passat vint-i-cinc
anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n coneix la
data, cinquanta anys d’ençà de la producció del do-
cument.

2. Per reglament es poden establir, respecte a clas-
ses determinades de documents, terminis de vigèn-
cia diferents dels previstos per l’apartat 1.

ARTICLE 37. ACCÉS ALS DOCUMENTS PRIVATS

Els investigadors poden accedir als documents pri-
vats integrants del patrimoni documental en els ter-
mes establerts per l’article 13.c, tot respectant els
límits generals al dret d’accés establerts legalment.

TÍTOL V

INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 38. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES

1. Són infracció administrativa les vulneracions de
les prescripcions d’aquesta Llei, d’acord amb el que
estableixen els apartats 2, 3, 4 i 5.

2. Són infraccions lleus:

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

b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions
establertes per l’article 13.a i c.

c) L’incompliment de les obligacions establertes
per l’article 13.b, quan el valor del bé que n’ha estat
objecte no superi els 20.000 euros.

3. Són infraccions greus:

a) L’incompliment de les obligacions establertes
per l’article 8, sempre que no es posi en perill imme-
diat la integritat dels documents o no se’n faci im-
possible la recuperació.

b) L’incompliment de l’obligació establerta per
l’article 13.b quan el valor del bé superi els 20.000
euros.

c) La destrucció de documentació que contravingui
a l’article 9 o l’article 13.e quan el valor del bé no
superi els 60.000 euros.

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

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

4. Són infraccions molt greus:

a) L’incompliment de les obligacions establertes
per l’article 8, quan es posi en perill immediat la
integritat dels documents o es faci impossible recu-
perar-los.

b) La destrucció de documentació que contravingui
a l’article 9 o l’article 13.e, quan el valor del bé su-
peri els 60.000 euros.

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

5. La fixació dels valors dels documents als efectes
del que estableix aquest article correspon a la Junta
de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del
Patrimoni Cultural de Catalunya.

ARTICLE 39. SANCIONS

1. Les infraccions lleus se sancionen segons una
escala que comprèn des de l’advertència fins a la
multa de 3.000 euros; les greus, amb una multa de
3.000,01 a 60.000 euros, i les molt greus, amb una
multa de 60.000,01 a 300.000 euros.

2. Les quanties establertes per l’apartat 1 s’han
d’incrementar, si escau, fins a cobrir el benefici ob-
tingut com a conseqüència de la infracció.

ARTICLE 40. ÒRGANS COMPETENTS

1. Correspon al director o directora general compe-
tent en matèria d’arxius la incoació dels expedients
sancionadors per les infraccions tipificades per
aquesta Llei.

2. Correspon al director o directora general compe-
tent en matèria d’arxius la imposició de sancions
fins a 3.000 euros; al conseller o consellera de Cul-
tura, la imposició de sancions des de 3.000,01 fins a
60.000 euros, i al Govern de la Generalitat, la impo-
sició de sancions de més de 60.000 euros.

ARTICLE 41. PRESCRIPCIÓ

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

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

D’acord amb l’Administració de l’Estat i sens per-
judici del que estableix l’article 3.2, els arxius his-
tòrics provincials poden fer, a més de les que els
corresponen d’acord amb la legislació estatal, les
funcions següents:

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

b) Les pròpies d’arxiu comarcal a la comarca on te-
nen la seu.

SEGONA

1. Es modifica l’article 19.2.e de la Llei 9/1993, del
30 de setembre, del patrimoni cultural català, que
resta redactat de la manera següent:
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«e) Els documents no compresos en els apartats an-
teriors que hi siguin integrats per resolució del con-
seller o consellera de Cultura, amb l’informe previ
del Consell Nacional d’Arxius, atesos els seus va-
lors històrics o culturals.»

2. Es modifica l’article 71.5.c de la Llei 9/1993, del
patrimoni cultural català, que resta redactat de la
manera següent:

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

3. Es modifica l’article 75.1 de la Llei 9/1993, del
patrimoni cultural català, que resta redactat de la
manera següent:

«1. Pertoca als ajuntaments la competència per a
sancionar les infraccions a què es refereix l’article
71.2.b i c, 71.3.c. i 71.4.b, quant als béns culturals
d’interès local, excepte en els municipis de menys
de cinc mil habitants, en què aquesta competència
pertoca als consells comarcals.»

4. Es modifica la disposició addicional sisena de la
Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, que resta
redactada de la manera següent:

«S’aplica als arxius i als documents privats inclosos
en algun dels supòsits de l’article 19 d’aquesta Llei,
a més del règim que aquesta estableix, el que dispo-
sa el capítol 2 del títol II de la Llei d’arxius i docu-
ments.»

TERCERA

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

QUARTA

La Generalitat ha de transferir als consells comar-
cals els mitjans i els recursos per a la gestió dels ar-
xius comarcals en termes equivalents a les transfe-
rències que, en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, ja s’efectuen en virtut de les delega-
cions de competències sobre arxius acordades en
execució del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de
delegació de competències en matèria de cultura a
les comarques.

CINQUENA

En el termini d’un any de l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei, el Govern ha de trametre al Parlament un pro-
jecte de llei que reguli les taxes per la utilització per
tercers de documents de titularitat de la Generalitat.
En el mateix termini d’un any, les administracions
locals han de regular les taxes per la utilització per
tercers de documents de llur documentació.

SISENA

Els arxius a què fa referència l’article 20.1 s’han
d’inscriure d’ofici en el Registre d’arxius en el ter-
mini de tres mesos de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei.

SETENA

Els arxius comarcals es poden adequar a la realitat
de les diverses formes d’organització territorial que
hi pugui haver en el futur, i en tot cas la Generalitat
manté la titularitat de la Xarxa d’Arxius Comarcals.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

Els arxius municipals de municipis de més de deu
mil habitants s’han d’adaptar progressivament, en
un termini de cinc anys, als requeriments establerts
per aquesta Llei per a formar part del Sistema d’Ar-
xius de Catalunya. Durant l’esmentat període tran-
sitori, els ajuntaments poden acordar amb l’arxiu
comarcal el dipòsit de llur documentació en fase
semiactiva i històrica en les condicions que s’esta-
bleixin.

SEGONA

L’equivalència en pessetes de les quantitats en
euros a què fan referència els articles 38, 39 i 40
s’obté aplicant la relació següent:

1 euro = 166,386 pessetes.

TERCERA

Mentre no hi hagi arxiu comarcal en una comarca,
el Departament de Cultura pot assignar responsabi-
litats sobre la documentació corresponent a un altre
arxiu de la Generalitat o del Sistema d’Arxius de
Catalunya, amb l’acord previ del titular de la docu-
mentació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

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

DISPOSICIÓ FINAL

S’autoritza el Govern perquè actualitzi per via re-
glamentària els valors establerts per l’article 38 i
les quanties de les multes establertes per l’article
39, de conformitat amb la variació de l’índex de
preus de consum.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2001

Esteve Orriols i Sendra Joan Rigol i Roig
Secretari tercer President del Parlament
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Llei de creació del Col·legi de Joiers,
Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de
Catalunya
Tram. 200-00038/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 39, 27.06.2001, DSPC-P 58

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
juny de 2001, ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al
Projecte de llei de creació del Col·legi de Joiers, Or-
febres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya (tram.
200-00038/06) i les esmenes reservades pels grups
parlamentaris.

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

LLEI DE CREACIÓ DEL COL·LEGI DE JOIERS, D’ORFEBRES, DE

RELLOTGERS I DE GEMMÒLEGS DE CATALUNYA

PREÀMBUL

Les persones que s’han dedicat a la joieria, l’orfe-
breria, la rellotgeria i la gemmologia s’han organit-
zat com a col·lectiu a Catalunya des de fa segles,
organització que té els orígens en els gremis de
l’edat mitjana.

Sempre hi ha hagut un interès públic que les activi-
tats relacionades amb els metalls i les pedres precio-
sos restessin sota un control especial de les adminis-
tracions públiques, i també s’ha propiciat el control
intern del sector, com a garantia per als ciutadans
davant els aliatges no permesos o les falsedats en les
pedres precioses, i com a mitjà per a evitar el comerç
d’objectes robats.

Les titulacions que habiliten per a l’exercici de les
activitats de joier, d’orfebre, de rellotger i de gem-
mòleg són diverses i de diferent nivell educatiu, i en
algun cas no són titulacions acadèmiques sinó pro-
fessionals, i és en aquestes titulacions i en la norma-
tiva que regula el sector on es troben les funcions
professionals que tenen atribuïdes.

En aquest context és d’interès, tant dels professio-
nals afectats com de la societat en general, que les di-
verses professions d’aquest ram s’incorporin a un
únic col·legi d’àmbit català que renovi el reconeixe-
ment i l’impuls de cadascuna de les branques profes-
sionals i doti els professionals d’una organització
capaç de vetllar per la defensa de llurs interessos, els
quals s’han d’adequar als interessos dels ciutadans,
tenint en compte les especificitats que comporten i
atenent les diverses legislacions que hi incideixen,
relatives a les mesures de seguretat i de comerç de
metalls preciosos.

El caràcter polivalent de les diverses especialitats
que presenta la professió imposa que la Comissió
Gestora, a més d’elaborar els estatuts del Col·legi, es
constitueixi en Comissió d’Habilitació per regular
amb la seguretat jurídica imprescindible la incorpo-
ració dels professionals al Col·legi. Les especifici-
tats de la professió s’estenen a l’àmbit deontològic
i requereixen amb urgència que, per mitjà d’una es-
tructura col·legial, es tutelin les acreditacions i les
titulacions professionals necessàries, per a ordenar
les diverses activitats professionals de la joieria,
l’orfebreria, la rellotgeria i la gemmologia, tot con-
servant-ne els valors ètics tradicionals, en exercici
de la funció social i en col·laboració estreta amb les
administracions públiques a què han estat encoma-
nades tradicionalment.

Així, doncs, en virtut de les competències exclu-
sives que en matèria de col·legis professionals re-
coneix l’article 9.23 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, i de conformitat amb el que estableix
l’article 3.1 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre,
de col·legis professionals, que regula l’extensió de
l’organització col·legial mitjançant llei a col·lectius
que n’estan mancats, es considera oportuna i neces-
sària la creació d’un col·legi professional que integri
els joiers, els orfebres, els rellotgers i els gemmò-
legs que exerceixen les funcions pròpies d’aquests
professionals.

ARTICLE 1

Es crea el Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellot-
gers i de Gemmòlegs de Catalunya, corporació de
dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat per a complir el seus fins.

ARTICLE 2

L’àmbit territorial del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de
Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya és Catalunya.

ARTICLE 3

El Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de
Gemmòlegs de Catalunya agrupa les persones que
sol·liciten incorporar-s’hi i que tenen la titulació de
diplomats en gemmologia o de tècnics superiors en
joieria artística o en orfebreria i argenteria artísti-
ques o de tècnics de grau mitjà de reparador i de
mantenidor d’aparells de mesura i control, o un títol
degudament homologat, o que, d’acord amb la nor-
mativa vigent, estan habilitades per a l’exercici de
les funcions de joier, d’orfebre, de rellotger i de
gemmòleg. La integració s’hi ha de fer d’acord amb
el que disposen les lleis reguladores dels col·legis
professionals, i per tant, la col·legiació és obligatò-
ria per a l’exercici de les professions incloses en
aquesta Llei.

ARTICLE 4

El Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de
Gemmòlegs de Catalunya, pel que fa als aspectes
institucionals i relatius a la professió, s’ha de rela-
cionar amb el Departament de Justícia o amb el de-
partament que tingui atribuïdes competències admi-
nistratives en matèria de col·legis professionals. Pel
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que fa al contingut de les seves funcions, s’ha de
relacionar amb el departament de la Generalitat que
hi tingui competències i amb la resta d’administra-
cions públiques que tinguin competències en els
camps d’actuació propis.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

1. Es constitueix la Comissió Gestora, que és inte-
grada per les persones designades per les associaci-
ons catalanes més representatives d’entre les que
agrupen professionals de la joieria, l’orfebreria, la
rellotgeria i la gemmologia, la qual Comissió, en el
termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, ha d’aprovar uns estatuts provisio-
nals del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers
i de Gemmòlegs.

2. La Comissió Gestora a què fa referència l’apartat
1 s’ha de constituir en Comissió d’Habilitació i ha
d’habilitar, si escau, les persones que no tenen títol
acadèmic i són incloses dins el supòsit de la dispo-
sició transitòria quarta, i que sol·liciten la incorpo-
ració al Col·legi, per a participar en l’Assemblea
Constituent, sens perjudici que posteriorment es pu-
gui recórrer davant aquest òrgan contra les decisions
d’habilitació adoptades per la Comissió Gestora.

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

SEGONA

Les funcions de l’Assemblea Constituent són:

a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gesto-
ra i ratificar-ne els membres perquè s’encarregui de
la direcció de l’Assemblea, o bé nomenar-ne de
nous.

b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.

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

TERCERA

Els estatuts definitius, un cop aprovats, juntament
amb el certificat de l’acta de l’Assemblea Constitu-
ent, s’han de trametre al Departament de Justícia o
al que tingui atribuïdes les competències adminis-
tratives en matèria de col·legis professionals, per-
què se’n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

QUARTA

Es poden integrar al Col·legi de Joiers, d’Orfebres,
de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya els pro-
fessionals joiers, orfebres, rellotgers i gemmòlegs
que ho sol·licitin dins l’any següent de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei i que acreditin d’una manera
fefaent davant la Comissió d’Habilitació l’exercici

de la professió en l’àmbit de la fabricació i de la
comercialització, amb un mínim de tres anys d’ex-
periència.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Palau del Parlament, 27 de juny de 2001

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

Llei d’acolliment familiar per a perso-
nes grans
Tram. 202-00083/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 39, 27.06.2001, DSPC-P 58

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
juny de 2001, ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió de Política Social referent a la Proposició de llei
d’acolliment familiar per a persones grans (tram.
202-00083/06).

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que
estableix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, i d’acord amb l’article 103.3 del Regla-
ment del Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya
següent:

LLEI D’ACOLLIMENT FAMILIAR PER A PERSONES GRANS

PREÀMBUL

Aquesta Llei té per objecte regular l’acolliment fa-
miliar de les persones grans com a servei social,
amb la finalitat d’aconseguir un grau de benestar
més alt per a les persones grans que necessiten
aquest servei, tot mantenint-les en un ambient fami-
liar i social, i evitant-los l’internament en instituci-
ons geriàtriques quan aquest no sigui la solució ade-
quada ni la que elles desitgen i impedint que quedin
desarrelades del nucli de convivència i soles.

Davant l’entrada en vigor de la Llei 22/2000, del 29
de desembre, d’acolliment de persones grans, és
procedent configurar l’Administració local com a
administració competent en els termes establerts pel
Decret legislatiu 17/1994, del 16 de novembre, pel
qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, del 14
de juliol, 26/1985, del 27 de desembre, i 4/1994, del
20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials,
pel que fa a la programació, la prestació i la gestió
d’aquest servei d’acolliment, atesa la proximitat de
l’Administració local a les persones que convenen
l’acolliment.
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L’atribució d’aquestes competències respon a la
necessitat de protegir les persones acollides, tot ga-
rantint-los unes condicions que veritablement els
permetin tenir un benestar general, mitjançant el
control extern de l’aplicació i el desenvolupament
d’aquesta classe d’acolliment.

ARTICLE 1. L’ACOLLIMENT COM A SERVEI SOCIAL

L’acolliment de persones grans, regulat per aquesta
Llei, es constitueix com a servei social d’atenció
especialitzada de segon nivell de la xarxa bàsica de
serveis socials de responsabilitat pública, sotmès,
per tant, a la normativa reguladora de serveis soci-
als, i ha de garantir la integració de les persones
acollides en l’àmbit familiar.

ARTICLE 2. ADMINISTRACIÓ COMPETENT EN MATÈRIA DE

SERVEIS SOCIALS

1. Corresponen a l’Administració de la Generalitat
la planificació i l’ordenació de l’acolliment de per-
sones grans, i corresponen a l’Administració local
del municipi de residència de les persones acollido-
res, en els termes establerts pel Decret legislatiu 17/
1994, del 16 de novembre, pel qual s’aprova la re-
fosa de les lleis 12/1983, del 14 de juliol, 26/1985,
del 27 de desembre, i 4/1994, del 20 d’abril, en ma-
tèria d’assistència i serveis socials, la programació,
la prestació i la gestió d’aquest servei i el procés
per a accedir-hi.

2. L’administració competent en matèria de serveis
socials ha de donar la informació que calgui per a afa-
vorir l’acolliment familiar regulat per aquesta Llei.

ARTICLE 3. EL PACTE D’ACOLLIMENT

1. Abans de formalitzar el pacte d’acolliment que es-
tableix aquesta Llei s’exigeix la declaració d’ido-
neïtat de la persona o les persones acollidores este-
sa per l’Administració que tingui atribuïda la gestió
del servei d’acolliment de persones grans. S’han de
determinar per reglament les condicions i el procedi-
ment administratiu per a l’obtenció de la declaració
d’idoneïtat, i també les causes i el procediment per a
la revocació de la declaració d’idoneïtat.

2. L’administració competent en matèria de serveis
socials ha de garantir, en la mesura que sigui possi-
ble, que la persona acollida no sigui desarrelada del
seu entorn social.

3. Si la salut, la seguretat i el benestar psíquic o mo-
ral de la persona acollida es troben amenaçats o
compromesos per les condicions de l’acolliment o si
d’una altra manera greu s’incompleixen els requisits
exigibles per a l’acolliment, l’Administració com-
petent en matèria de serveis socials pot adoptar les
mesures cautelars que siguin pertinents.

4. En tots els supòsits d’extinció de l’acolliment, la
persona acollidora o la que és acollida ho han de
comunicar a l’administració competent pel que fa a
la gestió de l’acolliment segons aquesta Llei.

5. Es garanteix la intervenció protectora de l’Admi-
nistració tant en el moment de l’autorització com
en el decurs de la vigència del pacte, i aquesta ha de
vetllar periòdicament perquè el pacte es compleixi

correctament, i també per les condicions de les per-
sones acollides, especialment per llur benestar físic,
psíquic i social.

6. L’administració competent en matèria de serveis
socials és responsable del seguiment d’un nou aco-
lliment per a la persona acollida afectada per l’ex-
tinció de l’acolliment anterior.

7. En els termes establerts pel Codi de família de
Catalunya, les persones o les entitats públiques o
privades que com a conseqüència de l’extinció d’un
acolliment han donat aliments a la persona acollida
es poden subrogar en les accions d’aquesta contra
l’acollidor o els acollidors per l’import dels ali-
ments donats.

ARTICLE 4. EL REGISTRE D’ACOLLIMENT FAMILIAR DE

PERSONES GRANS

Es crea el Registre d’Acolliment Familiar de Perso-
nes Grans, dependent del Departament de Benestar
Social, les funcions i la composició del qual s’han
d’establir per reglament.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

El Departament de Benestar Social ha d’elaborar
programes d’acolliment en famílies acollidores per
a les persones grans que no tenen prou recursos
econòmics. Els requisits i les condicions de les pres-
tacions econòmiques s’han d’establir per regla-
ment.

SEGONA

Les despeses pressupostàries que es deriven del
compliment d’aquesta Llei i de la normativa que la
desplegui són a càrrec dels pressupostos de la Ge-
neralitat, mitjançant la llei de pressupostos de cada
exercici.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2001

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

Llei de modificació de la Llei 3/1998,
del 27 de febrer, de la intervenció inte-
gral de l’Administració ambiental
Tram. 202-00117/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 39, 28.06.2001, DSPC-P 59

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de
juny de 2001, a proposta de la Mesa, escoltada la
Junta de Portaveus, d’acord amb la norma supletò-
ria de l’article 118 del Reglament del 20 d’abril de
1982 (BOPC, 78/I, 2766), ha acordat de tramitar di-
rectament i en lectura única la Proposició de llei de
modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració ambiental.

1.01.01.

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



Núm. 206 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 11 de juliol de 2001

21

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que
estableixen l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya i l’article 118.2 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/1998, DEL 27 DE

FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ

AMBIENTAL

PREÀMBUL

L’experiència en el procés de legalització de les ac-
tivitats compreses en els annexos I, II i III de la Llei
3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral
de l’Administració ambiental, ha fet aconsellable
de prorrogar fins al final d’aquest any el termini
establert per les disposicions transitòries segona i
tercera de la dita Llei, per tal de donar un marge
temporal més ampli a tots els empresaris afectats.

ARTICLE 1. MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

SEGONA

Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria
segona de la Llei 3/1998, que resta redactat de la
manera següent:

«1. Les activitats existents compreses en els anne-
xos I i II que no disposin de les preceptives autorit-
zacions o llicències exigibles de conformitat amb la
legislació ambiental aplicable han de sol·licitar,
abans de l’1 de gener de 2002, l’autorització o la
llicència corresponents mitjançant la presentació
d’una autodeclaració del grau de compliment de la
normativa ambiental, basada en una avaluació am-
biental verificada per una entitat degudament acre-
ditada, que pot substituir el projecte bàsic i la me-
mòria.»

ARTICLE 2. MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

TERCERA

Es modifica la disposició transitòria tercera de la
Llei 3/1998, que resta redactada de la manera se-
güent:

«Les activitats compreses en l’annex III que no dis-
posin de les preceptives autoritzacions i llicències
de conformitat amb la legislació ambiental aplica-
ble han de presentar, abans de l’1 de gener de 2002,
una certificació emesa per un tècnic o tècnica com-
petent acreditativa que les instal·lacions i l’activitat
compleixen tots els requisits ambientals exigibles,
d’acord amb la legislació aplicable, i altres requisits
preceptius que requereixi la instal·lació o l’activitat.»

DISPOSICIÓ FINAL

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

Palau del Parlament, 28 de juny de 2001

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 417/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la limitació de l’emis-
sió en determinats horaris de la pro-
gramació televisiva de continguts
amb escenes violentes
Tram. 250-01140/06

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empre-
ses Filials
Sessió núm. 10, 16.02.2001, DSPC-C 134

COMISSIÓ DE CONTROL DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE

RÀDIO I TELEVISIÓ I DE LES EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió, en sessió tinguda el dia 16 de
febrer de 2001, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre l’emissió de continguts violents en
la programació televisiva, presentada pel Grup Par-
lamentari Popular (tram. 250-01140/06), i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 16304).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió a aprofundir en l’estudi
de noves mesures a aplicar per a limitar al màxim,
en la programació televisiva, l’emissió de contin-
guts que incloguin escenes de violència explícita en
horaris susceptibles d’audiència infantil i juvenil.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2001

La secretària El president
Àngeles Esteller Josep M. Carbonell i Abelló

Resolució 749/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el foment de la lectura
Tram. 250-00861/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la promoció de la lectu-
ra (tram. 250-00861/06), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 13239).
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a poten-
ciar durant el curs 2001-2002 el foment de la lectu-
ra com a activitat escolar, cultural i d’oci. En aquest
sentit cal:

a) Elaborar projectes de lectura pensats per als es-
colars i també per a la població adulta.

b) Promoure iniciatives de formació permanent del
professorat en matèries de lectura.

c) Establir connexions entre les famílies, els cen-
tres d’ensenyament i les biblioteques, com a agents
que intervenen en l’aprenentatge de la lectura.

d) Emprar els mitjans de comunicació i les noves
tecnologies de la informació a fi d’aconseguir una
bona difusió dels programes de foment de la lec-
tura.

e) Incloure cursos d’especialització en programes
globals d’animació lectora.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

La secretària El president de la Comissió

M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 750/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla
pilot de parc cultural entre el baix Ter i
el baix Fluvià, a l’Empordà
Tram. 250-01051/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un Pla
pilot de parc cultural entre el baix Ter i el baix
Fluvià, a l’Empordà (tram. 250-01051/06), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 16156).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
dins l’any 2001 contactes amb les administracions
locals a fi d’estudiar les possibilitats d’impulsar un
pla pilot de parc cultural entre el baix Ter i el baix
Fluvià, a l’Empordà, que permeti relacionar la his-

tòria amb el medi i afavorir la potenciació econòmi-
ca de la zona.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

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

Resolució 751/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’anàlisi de les ne-
cessitats de places escolars per a in-
fants de zero a tres anys a la regió del
Pirineu
Tram. 250-01052/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un Mapa
d’escoles bressol i de serveis socioeducatius de
l’àrea del Pirineu (tram. 250-01052/06), presentada
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 15848).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a analit-
zar, en el termini de tres mesos, conjuntament amb
les entitats locals, la possible demanda i l’oferta
consegüent de places escolars per a infants de zero
a tres anys a la regió del Pirineu, per a cada munici-
pi en concret, tenint en compte les peculiaritats prò-
pies de la zona (municipis petits, caràcter rural, es-
pecial dedicació al sector turístic).

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca
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Resolució 752/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la subvenció de la
construcció del centre cultural d’Al-
macelles (Segrià)
Tram. 250-01054/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la construcció d’un cen-
tre cultural a Almacelles (Segrià) (tram. 250-01054/
06), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
15856).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a
prioritzar, per al proper exercici pressupostari, en el
marc de les convocatòries de subvencions per a in-
versions en l’àmbit dels serveis culturals, la cons-
trucció del centre cultural d’Almacelles (Segrià).

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

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

Resolució 753/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració del
Mapa de lectura pública de Catalunya
i de l’estudi econòmic corresponent
Tram. 250-01062/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració del Mapa
de lectura pública de Catalunya i de l’estudi econò-
mic corresponent (tram. 250-01062/06), presentada
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 16176).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Enllestir en el termini més breu possible l’elabo-
ració del Mapa de lectura pública per tal de presen-
tar-l’hi dins l’any 2001.

b) Impulsar els contactes amb els ajuntaments de
municipis de menys de mil cinc-cents habitants a fi
d’estudiar la possible col·laboració econòmica del
Departament de Cultura, d’acord amb les disponibi-
litats pressupostàries, amb els municipis que dispo-
sin d’equipaments que compleixin els requisits de
biblioteca pública.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

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

Resolució 754/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adscripció d’un
professor més a l’escola Sant Salva-
dor, de Godall (Montsià)
Tram. 250-01068/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’adscripció d’un pro-
fessor més a l’escola Sant Salvador, de Godall
(Montsià) (tram. 250-01068/06), 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 ads-
criure un professor més a l’escola Sant Salvador,
de Godall (Montsià) per tal de complir les ràtios
establertes pel Departament d’Ensenyament, atès
l’augment de matrícules que hi ha hagut al llarg
del primer mes del curs escolar, de manera que no
es perjudiqui l’organització d’aquest centre ni la
qualitat de l’ensenyament que s’hi imparteix.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca
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Resolució 755/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de repara-
ció i les reformes de l’institut d’ense-
nyament secundari Ferran Casablan-
cas, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 250-01103/06, 250-01159/06, 250-01318/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat els textos
de la Proposició no de llei sobre la presentació del
pla pilot de manteniment i l’execució immediata
d’obres de condicionament de l’institut d’ense-
nyament secundari Ferran Casablancas, de Saba-
dell (Vallès Occidental), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (tram.
250-01103/06), i l’esmena presentada pel Grup de
Convergència i Unió (reg. 16320); la Proposició
no de llei sobre la rehabilitació de l’institut d’en-
senyament secundari Ferran Casablancas, de Saba-
dell (Vallès Occidental), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(tram. 250-01159/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
18369), i la Proposició no de llei sobre la reforma
de les installacions de l’institut d’ensenyament se-
cundari Ferran Casablancas, de Sabadell (Vallès
Occidental), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01318/
06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 20809), i els ha de-
batut conjuntament.

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 l’estudi tècnic de l’estat de l’edifici
de l’institut d’ensenyament secundari Ferran Casa-
blancas, de Sabadell (Vallès Occidental), i l’informe
tècnic en procés d’elaboració.

b) Fer la previsió econòmica necessària per a adop-
tar les mesures que es derivin de l’estudi a què fa
referència l’apartat a.

c) Continuar les obres de reparació més urgents de
les instal·lacions de l’institut d’ensenyament secun-
dari Ferran Casablancas, durant el curs escolar
2000-2001, sempre que es puguin dur a terme sense
entrebancar el ritme de les classes i mantenint la
seguretat de l’edifici i de les persones.

d) Iniciar dins el període de vacances d’estiu de
l’any 2001 les reformes necessàries de l’edifici de

l’institut d’ensenyament secundari Ferran Casa-
blancas, d’acord amb l’informe tècnic elaborat.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

La secretària El president de la Comissió

M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 756/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la declaració de Cata-
lunya com a comunitat refugi per a
escriptors perseguits en els països
d’origen per raó de llur obra i llur pen-
sament
Tram. 250-01114/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la declaració de Catalu-
nya com a comunitat refugi per a escriptors perse-
guits en els països d’origen per raó de llur obra
(tram. 250-01114/06), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 16317).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a

a) Declarar el territori de Catalunya «comunitat re-
fugi», terra d’acolliment i de refugi per a escriptors
perseguits, amenaçats i censurats en els països
d’origen per raó de llur obra i llur pensament,
d’acord amb la Carta de Ciutats Refugi, aprovada el
31 de maig de 1995 pel Congrés dels Poders Locals
i Regionals d’Europa (Consell d’Europa), en el
marc del Programa de ciutats i regions refugi del
Parlament Internacional d’Escriptors.

b) Establir un conveni amb el Parlament Internacio-
nal d’Escriptors per a impulsar a Catalunya un pro-
grama d’acolliment temporal d’un nombre no infe-
rior a cinc escriptors refugiats, d’acord amb uns
paràmetres de cooperació bilateral similars als que
s’apliquen en el marc de la Xarxa de Ciutats Refugi,
i cercar les possibles fórmules de finançament
d’aquesta cooperació.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

La secretària El president de la Comissió

M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca
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Resolució 757/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’admissió com a alum-
nes en els centres de normalització lin-
güística de les persones més grans de
setze anys que acreditin que no han
cursat oficialment la matèria de llen-
gua catalana
Tram. 250-01128/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’admissió dels alumnes
més grans de 16 anys que hagin aprovat l’ensenya-
ment obligatori en els centres de normalització lin-
güística (tram. 250-01128/06), presentada pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 16308).

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 pertinents a fi que els centres de
normalització lingüística admetin com a alumnes
les persones més grans de setze anys, sempre que
acreditin que no han cursat oficialment a Catalunya
la matèria de llengua catalana en l’ensenyament
obligatori.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

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

Resolució 758/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’estudi d’un progra-
ma escolar sobre mitjans audiovi-
suals per a ensenyar els alumnes
d’ensenyament secundari obligatori a
gaudir dels aspectes positius dels mit-
jans audiovisuals
Tram. 250-01147/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pro-
grama escolar per a ensenyar els alumnes d’ense-

nyament secundari obligatori a gaudir dels aspectes
positius dels mitjans audiovisuals (tram. 250-01147/
06), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 18375).

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 i proposar un programa escolar per a ensenyar els
alumnes de l’ensenyament secundari obligatori a
gaudir dels aspectes positius dels mitjans audio-
visuals, en particular de la televisió, tot diferenciant-
hi convenientment els aspectes negatius d’alguns
continguts, amb vista a aconseguir reduir els possi-
bles efectes nocius sobre llur procés formatiu.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

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

Resolució 759/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el projecte d’amplia-
ció del centre d’educació infantil i pri-
mària La Closa, d’Esterri d’Àneu (Pa-
llars Sobirà)
Tram. 250-01169/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’execució d’obres de
millora del centre d’ensenyament infantil i primària
La Closa, d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), durant
l’any 2001 (tram. 250-01169/06), presentada pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 18705).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament insta el Govern a:

a) Elaborar dins l’any 2001 el projecte d’ampliació
del centre d’ educació infantil i primària La Closa,
d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), previst pel De-
partament d’Ensenyament.

b) Adjudicar, una vegada redactat el projecte a què
referència l’apartat a, les obres que hi són incloses.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca
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Resolució 760/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el projecte de res-
tauració de l’església romànica de
Sant Llorenç d’Isavarre, al municipi
d’Alt Àneu (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01170/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’execució d’obres de
restauració de l’església de Sant Llorenç d’Isavarre,
al municipi d’Alt Àneu (Pallars Sobirà), durant
l’any 2001 (tram. 250-01170/06), presentada pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 18703).

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 dins l’exercici del 2001 els estudis tèc-
nics necessaris i el projecte de restauració de l’es-
glésia romànica de Sant Llorenç d’Isavarre, al muni-
cipi d’Alt Àneu (Pallars Sobirà).

b) Estudiar la possibilitat d’incloure el projecte de
restauració de l’ església de Sant Llorenç d’Isavarre
en el programa d’intervencions del Departament de
Cultura de l’any 2002, d’acord amb les disponibili-
tats pressupostàries i en col·laboració amb les diver-
ses administracions afectades.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

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

Resolució 761/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació del cen-
tre d’educació infantil i primària Cata-
lunya, de Sant Adrià de Besòs (Barce-
lonès)
Tram. 250-01177/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 24.05.2001, DSPC-C 192

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 24 de maig de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la creació d’una segona

línia educativa al centre d’ensenyament infantil
i primari Catalunya, al municipi de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès) (tram. 250-01177/06), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 18695).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampli-
ar en una segona línia el centre d’educació infantil
i primària Catalunya, de Sant Adrià de Besòs (Bar-
celonès), per al curs 2001-2002, si ho requereix la
demanda d’escolarització una vegada finalitzat el
procés de preinscripció.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

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

Resolució 808/VI, del Parlament de
Catalunya, sobre la rehabilitació, la
conservació i la restauració de les co-
lònies industrials
Tram. 250-00725/06, 250-00932/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un Pla de
rehabilitació, de conservació i de recuperació de les
colònies industrials de les comarques de la Catalu-
nya central (tram. 250-00725/06), presentada pel
Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 11927), i el text de la Proposició no de
llei sobre l’establiment de línies de cooperació i
d’ajut per a la planificació de la conca del Llobre-
gat, especialment pel que fa a la presentació del Pla
estratègic que elaborarà el Patronat del Parc Fluvial
Navàs-Berga (tram. 250-00932/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Endegar, en el termini d’un any, els contactes
amb les administracions i les entitats vinculades a
les colònies industrials de la Catalunya central per
establir criteris prioritaris de rehabilitació, conserva-
ció i recuperació d’aquests elements patrimonials.

b) Impulsar les actuacions que des del Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya es porten a ter-
me en diferents colònies industrials d’arreu de Ca-
talunya.
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c) Establir, des dels àmbits de cultura, de política
territorial i de medi ambient, línies de cooperació i
ajut envers els projectes o les iniciatives que pre-
senti el Patronat Parc Fluvial Navàs - Berga, per
mitjà del Consell Comarcal del Berguedà, sempre
que, un cop valorats, es determini que s’ajusten als
objectius de la planificació general de la conca del
Llobregat, amb l’objectiu d’incloure’ls en els pro-
pers plans de muntanya.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 809/VI, del Parlament de
Catalunya, per la qual s’encomana al
Govern d’elaborar un pla d’avaluació
de les necessitats dels instituts d’en-
senyament secundari
Tram. 250-01339/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració de sengles
plans de necessitats en infraestructures i d’inversi-
ons en els instituts d’ensenyament secundari amb
relació al Mapa escolar de Catalunya i al Pla pluri-
anual d’inversions en centres docents 1995-2000
(tram. 250-01339/06), presentada pel Grup Parla-
mentari 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’avaluació de les necessitats dels insti-
tuts d’ensenyament secundari històrics de Cata-
lunya referit a edificis, biblioteca, aulari, entorn,
mobiliari, dotació informàtica i de noves tecnologi-
es i infraestructures esportives.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 810/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de la
nova escola de Figaró-Montmany
(Vallès Oriental) i l’establiment de me-
sures de seguretat per a evitar el pe-
rill inherent a la proximitat de la carre-
tera C-17
Tram. 250-01126/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la construcció de l’esco-
la de Figaró-Montmany (Vallès Oriental) i l’establi-
ment de mesures de seguretat per a evitar el perill
inherent a la proximitat de la carretera N-152 (tram.
250-01126/06), presentada pel Grup Parlamentari
Popular, i l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 16310).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar,
tan aviat com el projecte disposi de l’autorització
urbanística, la construcció de la nova escola de
Figaró-Montmany (Vallès Oriental) i a establir les
mesures de seguretat necessàries perquè la proxi-
mitat de la carretera C-17 (abans N-152) no posi en
perill la integritat física dels alumnes, els mestres i
els pares.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 811/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció dels
fons cinematogràfics dels antics labo-
ratoris Cinematiratges Riera i Fotofilm
Tram. 250-01151/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la protecció dels fons ci-
nematogràfics dels antics laboratoris Cinematiratges
Riera i Fotofilm (tram. 250-01151/06), presentada
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
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Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 18374).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Exercir, d’acord amb el que disposa l’article 22 de
la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cul-
tural català, els drets de tempteig i retracte sobre els
fons cinematogràfics dels antics laboratoris Cinema-
tiratges Riera i Fotofilm que siguin béns integrants
del patrimoni cultural català, en cas que aquests béns
siguin objecte de subhasta, sempre que les disponi-
bilitats pressupostàries ho permetin.

b) Perseverar davant els òrgans judicials, els propi-
etaris i titulars de drets reals i els posseïdors dels
béns integrants del patrimoni cultural català a què
es refereix la lletra a perquè aquests compleixin el
deure de preservació i manteniment d’aquests béns,
que cal assegurar per mitjà de l’accés d’especialis-
tes del Departament de Cultura que puguin estudi-
ar-los i catalogar-los convenientment.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 812/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els cicles formatius
de grau superior d’administració de
sistemes informàtics i desenvolupa-
ment d’aplicacions informàtiques a
Amposta (Montsià), Reus (Baix Camp)
i Tarragona
Tram. 250-01179/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre els cicles formatius de
grau superior d’administració de sistemes informà-
tics i desenvolupament d’aplicacions informàtiques
a Tarragona, Reus (Baix Camp) i Amposta (Mont-
sià) (tram. 250-01179/06), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 18694).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a oferir
places suficients per a cobrir la demanda de cicles
formatius de grau superior d’administració de sis-

temes informàtics i de desenvolupament d’aplicaci-
ons informàtiques per al curs 2001-2002 als insti-
tuts d’Amposta (Montsià), Reus (Baix Camp) i
Tarragona.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 813/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la recuperació del
conjunt monumental del castell de
Mediona i l’església de Santa Maria, al
municipi de Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-01187/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla per
a restaurar el conjunt monumental comprès pel cas-
tell i l’església de Santa Maria, al municipi de
Mediona (Alt Penedès) (tram. 250-01187/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a cercar
fórmules jurídiques de gestió, amb coparticipació
entre la Generalitat i l’Ajuntament de Mediona (Alt
Penedès), que possibilitin la recuperació del con-
junt del castell de Mediona i de l’església de Santa
Maria i l’explotació posterior del conjunt com a bé
cultural i de lleure i com a font de dinamització de
l’economia local.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca
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Resolució 814/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adhesió als actes
d’homenatge al cantant i actor Ovidi
Montllor
Tram. 250-01208/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’adhesió als actes d’ho-
menatge al cantant i actor Ovidi Montllor (tram.
250-01208/06), presentada 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 acorda:

a) Oferir la seva adhesió als diferents actes que les
entitats culturals i cíviques acordin dur a terme per
homenatjar la figura del cantant i actor Ovidi Mont-
llor, com a testimoni de gratitud del poble de Cata-
lunya per la seva important aportació a la plena
normalització lingüística, cultural i nacional.

b) Adherir-se de manera explícita als actes que es
preparen en homenatge a la figura d’Ovidi Montllor
a la seva ciutat natal, Alcoi, que culminaran amb
l’obertura del Centre Ovidi Montllor, dedicat a la
promoció de la normalitat lingüística i cultural per
la qual ell va treballar al llarg de la seva vida.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 815/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de
l’institut d’ensenyament secundari
Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
Tram. 250-01233/06, 250-01381/06, 250-01438/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la construcció de l’edifi-
ci de l’institut d’ensenyament secundari Sant Pere i
Sant Pau, de Tarragona, durant el 2002 (tram. 250-
01233/06), presentada pel Grup Parlamentari Popu-

lar, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 20177); el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció de l’institut
d’ensenyament secundari Sant Pere i Sant Pau, a
Tarragona, dins l’exercici 2002 (tram. 250-01381/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
22090), i el text de la Proposició no de llei sobre la
construcció de l’institut d’ensenyament secundari
Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona, amb quatre líni-
es d’ESO i tres de batxillerat dins l’exercici pressu-
postari 2002 (tram. 250-01438/06), presentada pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 22083), i els ha debatut
conjuntament.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a
construir, dins l’exercici del 2002, l’institut d’ense-
nyament secundari Sant Pere i Sant Pau, de Tarra-
gona, atenent les previsions inicials del Departa-
ment d’Ensenyament, amb quatre línies d’educació
secundària obligatòria i tres de batxillerat, en els
terrenys cedits per l’Ajuntament de Tarragona i des-
tinant-hi la quantitat pressupostada inicialment.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 816/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’avaluació de la ne-
cessitat d’un nou institut d’ensenya-
ment secundari a Santa Perpètua de
Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 250-01251/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un estudi
de l’increment de la població escolar a Santa Per-
pètua de Mogoda (Vallès Occidental) per a determi-
nar la necessitat d’un nou institut d’ensenyament
secundari (tram. 250-01251/06), 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 elabo-
rar un estudi sobre l’increment de la població esco-

1.10.

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



11 de juliol de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 206

30

lar a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
que permeti de determinar si hi ha la necessitat de
construir-hi un nou institut d’ensenyament secun-
dari per donar resposta a la manca de places esco-
lars.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 817/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la recuperació del
nom «República Argentina» per a un
centre d’ensenyament públic
Tram. 250-01302/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la recuperació del nom
«República Argentina» per a un centre d’ensenya-
ment públic de Catalunya (tram. 250-001302/06),
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 19943).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya manifesta la seva volun-
tat que en el nomenclàtor de centres d’ensenyament
públic de Catalunya es recuperi el nom de «Repú-
blica Argentina» i, en aquest sentit, insta el Govern
a proposar-lo als nous centres d’ensenyament pú-
blic, ja siguin de primària o de secundària, perquè
sigui adoptat dins el procediment establert per l’ar-
ticle 6 del Decret 198/1996, del 12 de juny, pel qual
s’aprova el reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i primà-
ria.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 818/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la recuperació del
nom «Uruguai» per a un centre d’en-
senyament públic
Tram. 250-01303/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la recuperació del nom
«Uruguai» per a un centre d’ensenyament públic
(tram. 250-001303/06), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 19942).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya manifesta la seva volun-
tat que en el nomenclàtor de centres d’ensenyament
públic de Catalunya es recuperi el nom d’«Uru-
guai» i, en aquest sentit, insta el Govern a proposar-
lo als nous centres d’ensenyament públic, ja siguin
de primària o de secundària, perquè sigui adoptat
dins el procediment establert per l’article 6 del De-
cret 198/1996, del 12 de juny, pel qual s’aprova el
reglament orgànic dels centres docents públics que
imparteixen educació infantil i primària.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 819/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la commemoració
del centenari de la mort del poeta Ja-
cint Verdaguer
Tram. 250-01579/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’emissió de segells en
commemoració del centenari de la mort de Mossèn
Cinto Verdaguer i Santaló (tram. 250-01579/06),
presentada pel Grup Parlamentari Popular, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 25275).
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, amb vista a la comme-
moració del primer centenari de la mort del poeta
Jacint Verdaguer, que s’escau el 10 de juny de 2002,
insta el Govern a:

a) Adoptar les mesures necessàries per a donar su-
port institucional a les activitats i els actes que pro-
jecti dur a terme la comissió d’honor dels actes
commemoratius del centenari.

b) Donar suport a la iniciativa d’emetre segells de-
dicats a la commemoració del centenari, redactats
en català, i, en aquest sentit, transmetre aquest
acord a l’Entitat Pública Empresarial Correus i Te-
lègrafs, perquè dugui a terme l’esmentada emissió.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 820/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció i la difu-
sió de l’obra de l’arquitecte Cèsar
Martinell i Brunet
Tram. 250-01599/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 07.06.2001, DSPC-C 204

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 7 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la protecció i la difusió
de l’obra de l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet
(tram. 250-01599/06), presentada conjuntament per
tots els grups parlamentaris.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar la tramitació per a declarar bé cultural
d’interès nacional les anomenades «catedrals del
vi», obra de l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet.

b) Continuar impulsant les actuacions necessàries
per a protegir i difondre l’obra de Cèsar Martinell,
especialment els cellers modernistes que confor-
men l’anomenada Ruta Martinell, i mantenir els
contactes pertinents amb les institucions públiques
i privades que participen en la consolidació de
l’obra d’aquest arquitecte.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2001

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

Resolució 822/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la situació de la
dona a les comarques de muntanya i
al món rural
Tram. 250-01313/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre el Procés d’Equiparació
Dona-Home
Sessió núm. 11, 15.06.2001, DSPC-C 208

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE EL PROCÉS

D’EQUIPARACIÓ DONA - HOME

La Comissió Permanent de Legislatura sobre el Pro-
cés d’Equiparació Dona - Home, en sessió tinguda
el dia 15 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la situació de la dona a
les comarques de muntanya (tram. 250-01313/06),
presentada pel Sr. Francesc Xavier Boya i Alós, jun-
tament amb cinc altres diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 20833).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un
estudi sobre la situació de la dona en el context de
les comarques de muntanya i al món rural que de-
termini:

a) La situació d’equitat social de la dona.

b) Les dificultats de la dona en els diferents àmbits:
econòmic, laboral, formatiu i d’atenció sanitària,
entre altres.

c) El grau d’atenció dels serveis públics d’assistèn-
cia específics per a les dones, especialment en els
casos de violència de gènere o altres problemàti-
ques que concerneixin les dones.

d) La situació dels serveis públics, com les llars
d’infants o les residències geriàtriques, que condi-
cionen les possibilitats de les dones d’incorporar-se
al món laboral.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Caridad Mejías Joaquima Alemany i Roca
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Resolució 823/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la millora dels ser-
veis públics als pobles de menys de
cinc-cents habitants i l’equiparació
dona - home al món rural
Tram. 250-01543/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre el Procés d’Equiparació
Dona-Home
Sessió núm. 11, 15.06.2001, DSPC-C 208

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE EL PROCÉS

D’EQUIPARACIÓ DONA - HOME

La Comissió Permanent de Legislatura sobre el Pro-
cés d’Equiparació Dona - Home, en sessió tinguda
el dia 15 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la millora dels serveis
públics als pobles de menys de cinc-cents habitants
i l’equiparació home - dona en el món rural (tram.
250-01543/06), presentada pel Sr. Francesc Xavier
Boya i Alós, juntament amb sis altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 25283).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar impulsant l’aplicació de les mesures
que millorin la situació dels serveis públics en els
pobles de menys de cinc-cents habitants, especial-
ment els serveis que afecten directament la qualitat
de vida de les dones, com són els que fan referència
a l’ensenyament, la cultura i l’atenció sociosanità-
ria, entre altres.

b) Continuar fent accions per a facilitar l’equipara-
ció entre dones i homes, especialment pel que fa a
la inserció laboral i professional de les dones, so-
bretot al món rural i als nuclis amb poca població.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Caridad Mejías Joaquima Alemany i Roca

Resolució 824/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’atenció a les vícti-
mes de la violència de gènere
Tram. 250-01618/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre el Procés d’Equiparació
Dona-Home
Sessió núm. 11, 15.06.2001, DSPC-C 208

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE EL PROCÉS

D’EQUIPARACIÓ DONA - HOME

La Comissió Permanent de Legislatura sobre el Pro-
cés d’Equiparació Dona - Home, en sessió tinguda
el dia 15 de juny de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la denúncia dels casos
de maltractaments i l’atenció a les víctimes de la
violència de gènere (tram. 250-01618/06), presen-
tada per la Sra. Flora Vilalta i Sospedra, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25536).

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, com a marc general d’actuació, un pro-
tocol que estableixi la derivació als serveis d’infor-
mació i atenció a les dones maltractades, els quals
serveis han de permetre canalitzar les denúncies de
maltractament, d’acord amb la Moció 75/VI del Par-
lament de Catalunya, sobre la lluita contra la vio-
lència domèstica, tenint en compte el document ela-
borat conjuntament pel Departament de Sanitat i
Seguretat Social, la Clínica Forense i la Societat Ca-
talana de Medicina Familiar i Comunitària, i el tre-
ball efectuat per la xarxa hospitalària d’utilització
pública (XHUP) arreu del país.

b) Revisar el protocol sanitari d’atenció a les vícti-
mes de violència de gènere, actualitzar-lo i inclou-
re-hi noves imatges gràfiques.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Caridad Mejías Joaquima Alemany i Roca
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Resolució 827/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a les inicia-
tives de construcció d’una Europa fe-
deral
Tram. 250-01655/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 10, 19.06.2001, DSPC-C 211

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Soli-
daritat, en sessió tinguda el dia 19 de juny de 2001,
ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la
defensa de les propostes alemanyes de construcció
d’una Europa federal (tram. 250-01655/06), presen-
tada pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i
Unió.

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

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya manifesta:

a) El seu suport a les iniciatives, com les d’Alema-
nya, que fan referència als aspectes de millora de
l’aplicació del principi de subsidiarietat entre la
Unió Europea, els estats, els länder o regions i els
municipis, per tal d’augmentar les competències
europees en política exterior, seguretat i immigra-
ció, i perquè s’aposti per una política agrícola amb
criteris socials i ecològics.

b) La necessitat que les organitzacions subestatals
amb capacitat legislativa homologuin llur presència
en les institucions europees a la dels mateixos terri-
toris dels estats federals més avançats, com Alema-
nya i Bèlgica.

2. El Parlament de Catalunya acorda notificar
aquesta resolució als parlaments, als governs i als
organismes europeus pertinents.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2001

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé

Resolució 828/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’atenció de les per-
sones que pateixen malalties neuro-
musculars
Tram. 250-01538/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 25, 20.06.2001, DSPC-C 213

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 20 de juny de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’atenció als pacients de
patologies neuromusculars, presentada pel Sr. Ro-
berto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01538/06), i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 25285).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar
en el termini d’un any els mecanismes per a integrar
una experiència pilot a fi d’atendre íntegrament les
persones que pateixen malalties neuromusculars con-
gènites i cròniques, dins el marc del Pla d’integració
de persones amb disminució física.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2001

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

Resolució 829/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’atenció a les perso-
nes amb disminucions neuromuscu-
lars
Tram. 250-01622/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 25, 20.06.2001, DSPC-C 213

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 20 de juny de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’atenció a les persones amb
disminucions neuromusculars, presentada pel Grup
Parlamentari Popular (tram. 250-01622/06), i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26193).

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 incre-
mentar les places sociosanitàries per a internaments
temporals de respir familiar de persones amb dismi-
nucions de tipus neuromuscular, i a difondre l’exis-
tència d’aquest recurs i informar-ne els professio-
nals sanitaris i socials que les atenen i les entitats
associatives que representen aquestes persones i
llurs familiars.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2001

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

Resolució 830/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
centre d’atenció primària a Puig-reig
(Berguedà)
Tram. 250-01639/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 25, 20.06.2001, DSPC-C 213

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 20 de juny de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un centre
d’atenció primària definitiu a Puig-reig (Berguedà),
presentada pel Sr. Bernardo Fernández Martínez,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-01639/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
abans de tres mesos les converses amb l’Ajuntament
de Puig-reig (Berguedà), per a construir-hi un cen-
tre d’atenció primària que compleixi les condicions
adequades per a poder prestar uns serveis dignes i
de qualitat.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2001

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

Resolució 831/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el garantiment del
transport sanitari a Molins de Rei
(Baix Llobregat) i els municipis petits
del seu entorn
Tram. 250-01658/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 25, 20.06.2001, DSPC-C 213

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 20 de juny de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’establiment d’una base
d’ambulàncies a Molins de Rei (Baix Llobregat), pre-
sentada per la Sra. Carme Figueras i Siñol, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01658/06),
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular
(reg. 26172).

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 el servei de transport sanitari a Molins de Rei
(Baix Llobregat) i els municipis petits del seu en-
torn amb la qualitat i la rapidesa necessàries per al
trasllat urgent de malalts les vint-i-quatre hores del
dia, mitjançant la dotació de les ambulàncies previs-
ta per a aquesta localitat en el pla funcional de
l’empresa adjudicatària, i la dotació dels efectius de
reforçament que es considerin necessaris.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2001

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

Resolució 832/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adopció de mesu-
res contra la pràctica de mutilacions
rituals genitals femenines
Tram. 250-01785/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 25, 20.06.2001, DSPC-C 213

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 20 de juny de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’adopció de mesures contra
la pràctica de mutilacions rituals genitals femeni-
nes, presentada per tots els grups parlamentaris
(tram. 250-01785/06).

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:

a) Millorar la informació i la formació sobre salut
sexual i reproductiva i sobre els drets corresponents
de totes les persones immigrades, donant suport es-
pecial a les persones provinents d’Àsia i Àfrica, tot
aplicant mesures específiques de prevenció desti-
nades a les famílies immigrades des dels centres
d’assistència sanitària, social i educativa.

b) Facilitar una protecció adequada a les dones i les
nenes que s’hagin vist obligades a abandonar llur
país d’origen per evitar ésser víctimes d’una muti-
lació genital.

c) Fer constar en la història clínica de cada nena fi-
lla de família immigrant la possible situació de risc
de les nenes que provenen de països en què s’efec-
tuen mutilacions rituals genitals, tant per a fer-ne la
prevenció com per a pal·liar-ne les conseqüències
físiques i psicològiques.

d) Emprendre les actuacions necessàries en col·labo-
ració amb els grups de dones que lluiten contra
aquesta pràctica, per tal d’establir programes d’edu-
cació i de salut i programes socials, mitjançant la for-
mació de professionals d’aquests àmbits, les quals
actuacions han d’anar orientades específicament a
les dones com a agents i com a víctimes d’aquestes
pràctiques, tot i que cal potenciar la sensibilització
dels homes i els nens en els nous valors de la salut
reproductiva i sexual de les dones.

e) Crear, dins la xarxa de serveis socials, uns punts
de consulta sobre les mutilacions rituals genitals fe-
menines per a les persones que s’interessin per
aquesta qüestió, orientats especialment a les dones
procedents de països en què es duu a terme aquesta
pràctica.

f) Aportar els mitjans materials i econòmics ade-
quats per a fer front a les campanyes de capacita-
ció, informació, educació i prevenció de tots els
professionals que puguin atendre les persones que
hagin estat objecte d’una mutilació genital, o que en
puguin ésser objecte, i fomentar l’ajuda exterior als
països que lluiten per eradicar de llur cultura la
mutilació femenina i que hagin adoptat mesures le-
gislatives i administratives que prohibeixen i sanci-
onen la pràctica de la mutilació genital femenina.

g) Donar suport a programes educatius i sociosani-
taris i col·laborar-hi, en els països on la mutilació
ritual genital femenina és habitual, per a prevenir
aquesta pràctica i actuar-hi en contra.

h) Crear una comissió interdisciplinària d’experts
per tal que dissenyi un pla d’acció contra la pràcti-
ca de mutilacions rituals genitals femenines a Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió

Josep Lluís Fernàndez Pilar Malla i Escofet

Resolució 844/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la reversió gratuïta dels
terrenys municipals cedits per a la cons-
trucció de casernes de la Guàrdia Civil
Tram. 250-00797/06

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 17, 20.06.2001, DSPC-C 214

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 20 de
juny de 2001, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre la reversió gratuïta dels terrenys municipals
cedits per a la construcció de casernes de la Guàrdia
Civil (tram. 250-00797/06), 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 sol·licitar al
Ministeri de l’Interior la reversió total i gratuïta dels ter-
renys municipals cedits també gratuïtament per a la
construcció de casernes de la Guàrdia Civil, amb la pe-
tició prèvia dels ajuntaments, atesa la desaparició de les
condicions que van propiciar les esmentades cessions.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2001

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

Resolució 858/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova el Do-
cument de la Comissió d’Estudi sobre
la Política d’Immigració a Catalunya
Tram. 260-00001/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 39, 27.06.2001, DSPC-P 58

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
juny de 2001, a proposta de la Mesa i de la Junta de
Portaveus ha debatut el Document de la Comissió
d’Estudi sobre la Política d’Immigració a Catalunya
(BOPC 197, pàg. 88).

Finalment, d’acord amb els articles 49.3 i concordants
del Reglament, i per unanimitat, ha adoptat la següent:

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova el Document de
la Comissió d’Estudi sobre la Política d’Immigració
a Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2001

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

Moció 100/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la regulació i la potenciació
de l’exercici professional de la psico-
oncologia en els centres hospitalaris
Tram. 302-00133/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 14.06.2001, DSPC-P 57

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
juny de 2001, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
les malalties que afecten especialment les dones
(tram. 302-00133/06), presentada per la diputada
Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré, del G. P. Popu-
lar, i les esmenes presentades pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 26467 i 26521), pel
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 26472)
i pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 26532).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar, en col·laboració amb el Col·legi Oficial
de Psicòlegs de Catalunya i el Col·legi de Metges,
un protocol que reguli d’una manera concreta i de-
tallada tots els elements que integren l’exercici de
l’activitat professional dels psicooncòlegs com a
activitat especialitzada en l’àmbit de la psicologia
clínica, i concretament els aspectes relatius a les
competències, les habilitats i la formació comple-
mentària necessàries dels psicooncòlegs.

b) Vetllar per la qualitat del servei professional que
presten els psicooncòlegs en els centres hospitala-
ris on ja funciona un servei de psicooncologia.

c) Garantir que en tots els hospitals que disposen
d’unitats d’oncologia mèdica, radioteràpia, hemato-
logia clínica i cures pal·liatives, hi treballi un
psicooncòleg o psicooncòloga amb el contracte de
treball corresponent, amb els mitjans tècnics i ad-
ministratius necessaris a fi que pugui dur a terme
d’una manera eficaç la seva tasca professional.

d) Regular, d’acord amb la legislació sobre recursos
humans que regeix en l’àmbit dels serveis sanitaris
de la Generalitat, el procediment de cobertura de les
places de psicooncòleg que hi ha d’haver en els
centres hospitalaris de la Generalitat, tot garantint la
participació de l’Institut Català d’Oncologia en
aquests processos selectius.

e) Facilitar l’existència, amb la dotació material
corresponent, d’espais d’intervenció dels psicoon-

còlegs en els centres sanitaris públics de Catalunya,
per tal de garantir llur activitat en els centres hospi-
talaris, en alguna de les fases més vinculades a
l’hospitalització de la persona malalta (preparació
quirúrgica, recuperació postoperatòria) o en règim
de visites ambulatòries.

f) Estudiar un pla general d’actuació domiciliària
dels psicooncòlegs, amb la finalitat d’impulsar l’as-
sistència d’aquests professionals en el domicili de
les dones que pateixen càncer de pit, tot establint
un règim de visites, amb indicació de la funció de
cada visita i de l’horari.

g) Elaborar un estudi de viabilitat per tal que les
associacions de dones amb càncer de pit o amb càn-
cer ginecològic puguin disposar d’un servei especí-
fic d’assistència professional permanent de psico-
oncòleg per a l’autoajuda.

h) Vetllar perquè els protocols de tractament del
càncer tinguin en compte els diversos aspectes
multidisciplinaris, específicament els psicològics, ja
que són bàsics per a aconseguir un tractament apro-
piat del càncer paral·lel i connex amb el tractament i
el suport psicològics que ha de rebre la persona
malalta.

i) Reconèixer i facilitar la tasca que duen a terme les
associacions de dones afectades de càncer pel que
fa a l’ajuda i l’acompanyament d’altres dones en la
superació d’aquesta malaltia, i donar-los suport.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2001

La secretària primera El president del Parlament

Carme Valls i Llobet Joan Rigol i Roig

Moció 101/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre promoció industrial
Tram. 302-00134/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 14.06.2001, DSPC-P 57

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
juny de 2001, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
sobre la promoció industrial de Catalunya (tram.
302-00134/06), presentada pel diputat Sr. Ricard
Fernández Deu, del G. P. Popular, i les esmenes pre-
sentades pel G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (reg. 26465), pel G. P. Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 26473), pel G. P. de Convergèn-
cia i Unió (reg. 26530) i pel G. P. d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 26539).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fomentar per al conjunt de les comarques catala-
nes, d’acord amb el territori i en el marc de la legis-
lació urbanística, l’existència de sòl industrial sufi-
cient per a donar resposta a les necessitats que es
plantegin en aquest sentit els cinc anys propers.

b) Impulsar la creació de nous polígons industrials,
en funció de les necessitats i de les propostes que li
siguin plantejades pels municipis tenint en compte
el principi del reequilibrament territorial.

c) Fer compatible la disponibilitat de nou sòl indus-
trial que es planteja en els apartats a i b amb el ne-
cessari planejament territorial i amb les estratègies
econòmiques de cada àmbit territorial.

d) Dur a terme els estudis financers i de mercat que
calgui per tal d’incrementar d’una manera eficient
el suport a la internacionalització de les empreses
catalanes.

e) Afavorir la implantació de noves iniciatives in-
dustrials, alleugerint les càrregues administratives i
burocràtiques que corresponguin a la Generalitat,
amb una atenció especial a les empreses petites i
mitjanes.

f) Intensificar les funcions de l’Oficina de Gestió
Unificada per a Establiments Industrials a fi de faci-
litar al màxim els tràmits per a l’obertura i el trasllat
de les empreses.

g) Promoure una política industrial fonamentada en
la recerca, el desenvolupament i la innovació, amb
els corresponents processos formatius per als treba-
lladors en les tecnologies de la informació i la co-
municació, amb la perspectiva del reequilibrament
industrial a les comarques que tenen un producte in-
terior brut més baix corresponent al sector secunda-
ri i a les que han patit més deslocalització industrial.

h) Dotar d’un suport financer eficaç el Centre d’In-
formació i Desenvolupament Empresarials (Cidem),
per mitjà de l’Agència Catalana de la Petita Empre-
sa, per afrontar les necessitats de les empreses peti-
tes i mitjanes, tot col·laborant amb les polítiques de
promoció econòmica dels ajuntaments i de les asso-
ciacions empresarials comarcals.

i) Estimular amb els incentius més adequats la ge-
neració d’activitats industrials i la creació de noves
empreses.

j) Accelerar les accions encaminades a implantar
tecnologies d’avantguarda a les empreses, facilitant
a les empreses petites i mitjanes el coneixement
d’aquestes tecnologies i que hi puguin accedir.

k) Intensificar dins el segon semestre de l’any 2001
una campanya específica d’adaptació a l’euro per a
les empreses petites i mitjanes de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2001

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

Moció 102/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dinamització del sector
pesquer
Tram. 302-00135/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 14.06.2001, DSPC-P 57

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
juny de 2001, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
dinamització del sector pesquer a Catalunya (tram.
302-00135/06), presentada pel diputat Sr. Rafel
Luna i Vivas, del G. P. Popular, i les esmenes presen-
tades pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 26469), pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 26528) i pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V) (reg. 26540).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar-li abans del proper 30 de setembre de
2001 el Projecte de llei de confraries de pescadors
de Catalunya perquè sigui debatut i, si escau, apro-
vat.

b) Analitzar la viabilitat de reduir progressivament,
en funció de l’evolució dels costos dels serveis por-
tuaris utilitzats, les tarifes portuàries de les confra-
ries de pescadors derivades de l’explotació de les
llotges.

c) Estudiar la possibilitat d’articular un sistema de
compensació destinat als pescadors en el període
d’aturada biològica.

d) Establir i regular els instruments necessaris per a
garantir als armadors el pagament de les aturades
biològiques dins el mateix exercici pressupostari en
què es fan.

e) Elaborar, juntament amb les taules sectorials, un
pla de pesca per al litoral de Catalunya on es tin-
guin en compte les aturades biològiques d’una ma-
nera concreta i detallada.

f) Adoptar les mesures que calgui per a iniciar con-
verses amb el Govern de l’Estat a fi de donar com-
pliment a allò que estableix expressament la dispo-
sició addicional vuitena de la Llei de l’Estat 3/2001,
del 26 de març, de Pesca Marítima de l’Estat.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2001

El secretari tercer El president del Parlament
Esteve Orriols i Sendra Joan Rigol i Roig
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Moció 103/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre mesures de millorament de
la prestació sanitària pública
Tram. 302-00136/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 14.06.2001, DSPC-P 57

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
juny de 2001, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
sanitat (tram. 302-00136/06), presentada pel dipu-
tat Sr. Ernest Benach i Pascual, del G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg.
26474), pel G. P. Popular (reg. 26522), pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 26533) i pel G. P. d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 26536).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incloure en els propvinents pressupostos les do-
tacions necessàries per a portar a terme les recoma-
nacions que estableixi la Comissió de seguiment de
les llistes d’espera, creada en compliment de la
Moció 23/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
llistes d’espera de la sanitat pública, sense descar-
tar que al llarg d’aquest exercici pressupostari s’ha-
gi de dotar una partida extraordinària per a aconse-
guir la reducció de les llistes d’espera en tot el terri-
tori, d’acord amb els criteris que hagi fixat
prèviament l’esmentada Comissió.

b) Garantir que l’ús de la llengua catalana serà prefe-
rent, i en cap cas inferior al de la llengua castellana,
en totes les actuacions en què participi el Govern en
l’àmbit de les noves tecnologies i la societat de la
informació vinculades al sector sanitari.

c) Presentar dins el proper període de sessions un
nou projecte de llei de protecció de la salut.

d) Impulsar més intensament la dispensació de me-
dicaments genèrics i continuar arbitrant mesures
d’ús racional dels medicaments, a fi de reduir la
despesa farmacèutica, i iniciar campanyes informa-
tives de promoció dels medicaments genèrics i de
l’ús racional de tots els medicaments.

e) Considerar la dispensació de la píndola contra-
ceptiva coneguda com a «píndola de l’endemà»,
que respon al principi actiu del levonorgestrel, en
els centres que pertanyen a la xarxa hospitalària
d’utilització pública, en els serveis d’urgències dels
centres d’atenció primària i en els centres de plani-
ficació familiar; redactar un protocol que en reguli

la distribució, i facilitar informació i consell pel
que fa als mitjans contraceptius més aconsellables
en cada cas a les dones que acudeixin als centres
sanitaris a demanar aquesta píndola.

f) Vetllar perquè el tractament del dolor continuï
essent considerat una prioritat i un element fona-
mental en el tractament de malalties, i en aquest
sentit, és especialment necessària l’adopció de me-
sures que permetin donar una assistència sanitària
integral a les persones afectades de fibromiàlgia, de
síndrome de fatiga crònica i d’altres malalties dolo-
roses i invalidants, d’acord amb la Resolució 648/
VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració
d’un protocol relatiu a la detecció i el tractament de
la fibromiàlgia.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2001

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

Moció 104/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el nou impuls del Consorci
per a la Normalització Lingüística
Tram. 302-00137/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 14.06.2001, DSPC-P 57

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
juny de 2001, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
lingüística (tram. 302-00137/06), presentada pel di-
putat Sr. Josep Bargalló Valls, del G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades
pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg.
26475), pel G. P. Popular (reg. 26524), pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 26526) i pel G. P. d’Inicia-
tiva per Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 26534).

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

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya valora positivament
l’acord institucional entre el Govern de la Generali-
tat i el món local que fa possible el Consorci per a
la Normalització Lingüística i la tasca que aquest ha
dut a terme els deu darrers anys per promoure l’ex-
tensió del coneixement de la llengua catalana entre
la població adulta i fomentar-ne l’ús. També reco-
neix el compromís professional del personal del
Consorci amb aquests objectius.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar i accelerar l’adaptació del Consorci per
a la Normalització Lingüística als canvis que s’han
produït els darrers anys en el camp tecnològic, so-
cial, sociolingüístic i legislatiu, d’acord amb els ens
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locals consorciats i en la línia encetada per acord
unànime del seu plenari de la primavera del 1998, i
a incorporar-los en el programa per a l’any 2002,
que ha d’ésser aprovat en el seu plenari.

b) Incrementar, d’acord amb les necessitats
d’aquestes noves estratègies i els objectius de la
Direcció General de Política Lingüística, l’aportació
econòmica per als pressupostos del Consorci per a
la Normalització Lingüística per al 2002.

c) Plantejar en el si del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística la possibilitat d’augmentar el
porcentatge de la participació de la Generalitat,
mantenint-hi, en tot cas, la participació imprescindi-
ble dels ens locals.

d) Mantenir l’oferta de cursos del Consorci per a la
Normalització Lingüística als ajuntaments, fins i tot
als no consorciats, en les condicions de copartici-
pació actuals, sempre que ho permetin la demanda
prevista i les prioritats estratègiques del Consorci.

e) Proposar, en el conveni col·lectiu del personal del
Consorci per a la Normalització Lingüística l’ade-
quació a les categories dels treballadors de l’Admi-
nistració de la Generalitat, en la línia d’aprofundir
en els acords establerts en el conveni per als anys
1999-2000.

f) Fer públic, anualment, en la memòria d’activitats
del Consorci per a la Normalització Lingüística i en
la de tots els seus centres, un informe avaluatiu dels
resultats dels convenis signats amb empreses o or-
ganitzacions per a l’extensió de l’ús social de la
llengua catalana i publicar-ne un resum en l’Infor-
me anual sobre política lingüística que estableix
l’article 39.3 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de
política lingüística, el qual ha de contenir també
l’informe avaluatiu dels convenis signats per la Di-
recció General de Política Lingüística.

g) Definir les competències del Consorci per a la
Normalització Lingüística pel que fa a les polítiques
que ha de desplegar en el seu àmbit.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2001

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

Moció 105/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la planificació dels serveis,
els equipaments i les ajudes per a
gent gran
Tram. 302-00139/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 14.06.2001, DSPC-P 57

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
juny de 2001, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subse-

güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de vellesa (tram. 302-00139/06), pre-
sentada per la diputada Sra. Pilar Malla i Escofet,
del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les es-
menes presentades pel G. P. d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 26466), pel G. P. de Conver-
gència i Unió (reg. 26527) i pel G. P. d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 26537).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a com-
plir els requisits següents en la planificació per els
anys 2002-2006 dels serveis i els equipaments i les
ajudes per a la gent gran:

a) Tenir en compte les necessitats territorials, el
nombre de persones, la densitat de població i els
criteris de proximitat entre la llar i l’equipament, i
també les iniciatives dels ajuntaments, els consells
comarcals i les entitats privades d’iniciativa social
del territori.

b) Especificar els objectius a curt, a mitjà i a llarg
termini i els criteris de prioritat, en el desenvolupa-
ment i l’aplicació dels diversos projectes i en aju-
des col·lectives, familiars i personals, i també la de-
pendència pública o privada dels serveis i els equi-
paments per a la gent gran.

c) Explicitar el calendari dels projectes i les previsi-
ons pressupostàries per a obtenir els objectius pre-
vistos.

d) Unificar sempre que sigui possible les diverses
prestacions econòmiques destinades a les persones
grans o a llurs famílies, i també les vies d’accés per
a obtenir ajudes i subvencions.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2001

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

Moció 106/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la gestió sostenible dels
recursos pesquers i de l’extracció del
corall vermell
Tram. 302-00141/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 14.06.2001, DSPC-P 57

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
juny de 2001, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política pesquera, especialment pel que fa a la so-
breexplotació de recursos (tram. 302-00141/06),
presentada pel diputat Sr. Xavier Vendrell i Segura,
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del G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les
esmenes presentades pel G. P. Popular (reg. 26525)
i pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 26529).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer una política de gestió sostenible dels recur-
sos pesquers en el marc del Pla director de la pesca
per al període 2000-2006, per tal d’assegurar l’au-
toreproducció de les principals espècies que són
objecte de captura, adoptant mesures de conserva-
ció i d’ordenació tenint en compte les dades cientí-
fiques més fiables de què es disposi, elaborades pels
equips científics i tècnics més qualificats, amb la
finalitat d’avaluar l’estat actual dels recursos pes-
quers i els possibles efectes de les mesures propo-
sades sobre els recursos.

b) Continuar els estudis de recerca relacionats amb
les poblacions de corall vermell (corallium rubrum)
existents a la costa catalana, consistents en la deter-
minació de les classes diamètriques i les densitats
de les colònies, i també el reclutament, que es duen
a terme en l’àrea marina protegida de les illes Me-
des, i estendre’ls fins a la zona del cap de Creus, i
prendre en consideració les conclusions a què arri-
bin els esmentats estudis sobre les possibles mesu-
res a adoptar per a preservar les poblacions.

c) Engegar un programa de recerca específic que
avaluï la importància de l’estoc explotable del co-
rall vermell que tingui en compte els principals cen-
tres de recerca en biologia marina de Catalunya i
els centres universitaris que hi tinguin una experi-
ència provada.

d) Apreciar la caducitat automàtica de les autoritza-
cions concedides a l’empara de l’Ordre del 17
d’abril de 2001, per la qual s’estableixen mesures
complementàries de regulació de l’extracció de co-
rall al litoral de Catalunya, en cas de concurrència
en els casos previstos per l’article 7 del Decret 291/
1983, sobre l’extracció de corall.

e) Articular les mesures necessàries de protecció
del corall vermell en funció dels resultats dels estu-
dis a què fa referència l’apartat b.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2001

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

Moció 107/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’atenció sanitària de les
dones
Tram. 302-00142/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 14.06.2001, DSPC-P 57

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
juny de 2001, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció sanitària de les dones (tram. 302-00142/
06), presentada per la diputada Sra. Carme Valls i
Llobet, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
les esmenes presentades pel G. P. d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 26468) i pel G. P. d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 26538).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reforçar l’atenció primària establint protocols de
coordinació entre les àrees bàsiques de salut i els
serveis d’atenció de la salut de les dones i de po-
tenciació de l’educació sanitària, utilitzant la infor-
màtica aplicada a la medicina, que ha de permetre
mutiplicar l’estalvi i unificar les exploracions, ex-
posar immediatament els diagnòstics i aplicar el
tractament, ultra la intercomunicació entre els pro-
fessionals.

b) Coordinar l’atenció primària de la població fe-
menina amb els serveis especialitzats i els hospita-
laris, amb protocols àgils i clars de derivació de pa-
cients, dissenyant un sistema sanitari integrat que
permeti detectar els problemes i llurs causes.

c) Estimular la recerca sobre les malalties preva-
lents entre les dones, que provoquen una disminu-
ció crònica de la qualitat de vida.

d) Definir les prioritats quant als problemes de salut
de les dones i donar suport a la recerca en aquest
camp.

e) Coordinar amb els ajuntaments els aspectes que
concerneixen la formació i informació permanent
sobre la salut de les dones, fent que l’educació sani-
tària sigui continuada i que s’adapti a totes les eta-
pes de la vida, tot fomentant pràctiques comunitàri-
es que afavoreixin la salut.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2001

El secretari quart El president del Parlament
Isidre Gavín i Valls Joan Rigol i Roig
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Moció 108/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política de salut pública,
pel que fa a l’ús de l’amiant
Tram. 302-00143/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 14.06.2001, DSPC-P 57

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
juny de 2001, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de salut pública, especialment pel que fa a
l’ús de l’amiant (tram. 302-00143/06), presentada
per la diputada Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cen-
dra, del G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), i les esmenes presentades pel G. P. Popular (reg.
26523) i pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 26531).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Crear un grup de treball sobre l’amiant, en el si
del Consell Català de Seguretat i Salut Laboral, amb
participació de l’Administració i dels agents socials
que, en col·laboració amb la Comissió Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball, tingui els objectius
següents:

Primer. L’anàlisi de l’evolució a Catalunya dels riscs
i les patologies relacionats amb l’amiant.

Segon. El seguiment de l’aplicació de la normativa
sobre l’amiant i l’eficàcia que se’n deriva.

Tercer. Les propostes per a l’actualització i la modi-
ficació de la normativa vigent sobre l’amiant.

Quart. Les propostes per a l’adopció de mesures de
prevenció de la salut.

Cinquè. La presentació periòdica al Consell Català
de Seguretat i Salut Laboral d’informes sobre els
riscs i les patologies relacionats amb l’amiant.

b) Elaborar un registre de les patologies relaciona-
des amb l’amiant (asbestosi, mesotelioma pleural,
mesotelioma de peritoneu i càncer de pulmó), a par-
tir de la informació subministrada pels centres
d’atenció primària, els hospitals, les mútues labo-
rals, els centres de seguretat i condicions de salut en
el treball i l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

c) Actualitzar el registre de treballadors exposats a
l’amiant, prenent com a inici l’any 1960 i conside-
rant totes les persones que han fet activitats laborals
en un ambient de treball en què hi havia amiant, i
vetllar per garantir el dret a la intimitat i perquè el
registre sigui emprat per a l’aspecte estrictament
sanitari.

d) Aplicar les mesures següents pel que fa als tre-
balladors exposats actualment a l’amiant:

Primera. Actualitzar el Registre d’empreses amb risc
d’amiant (RERA) i dels treballadors que actualment
hi són exposats.

Segona. Vetllar pel compliment estricte de la nor-
mativa vigent pel que fa a la protecció laboral.

Tercera. Elaborar una guia tècnica i de codis de con-
ducta que inclogui els aspectes tècnics, de seguretat
laboral i de salut per a la prevenció dels riscs deri-
vats de l’amiant.

e) Subministrar informació i suport tècnic, mèdic i
jurídic a les persones afectades per patologies rela-
cionades amb l’amiant i a llurs familiars.

f) Establir un pla de gestió de la retirada de l’amiant
dels edificis i les estructures que en contenen, sem-
pre que sigui necessari.

g) Prendre les mesures següents en relació amb les
operacions de manteniment, reparació, retirada
d’amiant i demolició d’edificis i immobles:

Primera. Elaborar una guia tècnica sobre el control
de l’amiant en operacions de manteniment, repara-
ció, retirada d’amiant i demolició d’edificis.

Segona. Consignar-hi l’empresa que s’ha d’encar-
regar dels plans de demolició d’edificis, la qual ha
d’estar degudament acreditada per a fer-ho.

Tercera. Proporcionar formació adequada als diver-
sos grups professionals que treballen en aquestes
tasques.

Quarta. Prendre mesures per a garantir la protecció
de la salut de la població potencialment afectada
per aquestes activitats.

h) Fer un informe sobre els estocs de productes que
contenen amiant en les empreses inscrites en el Re-
gistre d’empreses amb risc d’amiant (RERA) i llur
evolució en els propers anys, elaborar un pla que en
prevegi la destinació, i prohibir-ne la comercialitza-
ció i la utilització lliures, com també la revenda i
utilitzacions posteriors.

i) Fomentar les tecnologies alternatives per al trac-
tament i la gestió dels residus que contenen amiant
i potenciar la recerca sobre aquestes tecnologies
mediambientals.

j) Impulsar les investigacions sobre els risc per a la
salut i la seguretat derivats de la utilització de pro-
ductes alternatius a l’amiant i fomentar la utilització
dels que ofereixen més seguretat.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2001

La secretària primera El president del Parlament
Carme Valls i Llobet Joan Rigol i Roig
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’impuls de la recerca R+D a Cata-
lunya
Tram. 300-00075/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 28.06.2001
(DSPC-P 59).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la prevenció d’incendis forestals
Tram. 300-00097/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 27.06.2001
(DSPC-P 58).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les polítiques d’intermediació, es-
pecialment pel que fa al servei públic
de col·locació
Tram. 300-00196/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 28.06.2001
(DSPC-P 59).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els espais naturals
Tram. 300-00210/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 28.06.2001
(DSPC-P 59).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el seu capteniment en matèria de
trànsit i seguretat viària
Tram. 300-00266/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 28.06.2001
(DSPC-P 59).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el foment de la societat de la infor-
mació
Tram. 300-00380/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 28.06.2001
(DSPC-P 59).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política mediambiental, especial-
ment pel que fa a la gestió del litoral
Tram. 300-00459/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 28.06.2001
(DSPC-P 59).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la globalització
Tram. 300-00505/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 28.06.2001
(DSPC-P 59).
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les polítiques de prevenció i extin-
ció d’incendis
Tram. 300-00564/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 27.06.2001
(DSPC-P 58).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la seguretat, la governabilitat i l’es-
tabilitat política
Tram. 300-00567/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 39, tinguda el dia 27.06.2001
(DSPC-P 58).

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de creació de
l’Agència Catalana de Seguretat en
l’Alimentació
Tram. 202-00088/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 39, tinguda el dia
27.06.2001 (DSPC-P 58).

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la gestió
de les actuacions necessàries davant
el Govern de l’Estat per a impulsar els
aspectes regulats per la Llei de l’Estat
41/1995, del 22 de desembre, de televi-
sió local per ones terrestres, espe-
cialment pel que fa al Pla director de
freqüències
Tram. 250-01148/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Control Parlamentari
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials en la sessió núm.
10, tinguda el dia 16.02.2001 (DSPC-C 134).

2.01.02.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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2.10.65. 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

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 39, tinguda el dia
27.06.2001 (DSPC-P 58).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la situació so-
cial a les Terres de l’Ebre, especial-
ment pel que fa al Pla hidrològic nacio-
nal
Tram. 302-00148/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm.
39, tinguda el dia 28.06.2001 (DSPC-P 59).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capte-
niment en matèria d’organització de
l’Administració de la Generalitat
Tram. 302-00154/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 39 del Ple del Parlament,
tinguda el dia 28.06.2001 (DSPC-P 59).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 12/1993, del 4 de novembre, de
creació de l’Institut per al Desenvolu-
pament de les Comarques de l’Ebre, i
de la Llei 4/1996, del 2 d’abril, de refor-
ma de la Llei 12/1993
Tram. 202-00099/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 39, tinguda el dia
27.06.2001 (DSPC-P 58).

Proposició de llei de modificació de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la inter-
venció integral de l’Administració am-
biental
Tram. 202-00117/06

Tramitació en lectura única davant el Ple

Sol·licitud: tots els grups parlamentaris (reg. 27495)

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 39, tinguda el
dia 28.06.2001 (DSPC-P 59).

2.10.65.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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3.01.05. PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL RE-
GLAMENT DEL PARLAMENT

Proposta de modificació del Regla-
ment del Parlament
Tram. 211-00001/06

Ponència per a elaborar la Proposta

COMISSIÓ DE REGLAMENT

La Comissió de Reglament, en sessió tinguda el dia
12 de juny de 2001, d’acord amb l’article 110.2 del
Reglament del Parlament, ha nomenat la Ponència
que ha d’elaborar el text de la Proposta de modifica-
ció del Reglament del Parlament (tram. 211-00001/
06), que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Jaume Camps i Rovira

Sr. Carles Puigdomènech i Cantó

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Sr. Josep M. Vallès i Casadevall

Sr. Miquel Iceta i Llorens

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Daniel Sirera i Bellés

Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya:

Sr. Ernest Benach i Pascual

Sr. Joan Ridao i Martín

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

Sr. Rafael Ribó i Massó

Sr. Joan Boada i Masoliver

Palau del Parlament, 12 de juny de 2001

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

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23594)

APARTAT 2

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

«Destinar una inversió per l’estudi de l’ordenació i
urbanització de la Gran Via, que tingui per objecte
les actuacions adreçades a minimitzar la pol·lució
acústica i ambiental que produeix el tronc central
de la Gran Via sobre els habitatges de la zona.»

3.01.05.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre la segure-
tat marítima i la prevenció de la conta-
minació al Mediterrani
Tram. 250-01456/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 23578)

PARÀGRAF PRIMER

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«...que afecti al litoral català, entenent el litoral com
un concepte més ampli que inclogui tant la línia de
costa com la plataforma continental fins com a mí-
nim la cota batimètrica de 50 metres quant aquesta
quedi inclosa dins les aigües territorial del litoral
català.»

PARÀGRAF NOVÈ

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«...de recuperació de les condicions ecològiques de
les zones afectades tant pel què fa a l’hàbitat com a
les espècies»

PARÀGRAF ONZÈ

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«...contaminació, i la regeneració dels ecosistemes
malmesos.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció del Mapa eòlic de Catalunya
Tram. 250-01458/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 23575)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Presentar, en el termini màxim de dos mesos un
nou Mapa Eòlic que minimitzi al màxim possible la
ubicació de Parcs eòlics amb una potència instal·-
lada superior als 2MW, excloent en tots els casos
els Parcs Naturals, Nacionals, zones ZEPA i PEIN i
prioritzi el desplegament distribuït pel territori dels
aerogeneradors, aprofitant en l’àmbit municipal
aquelles zones destinades a polígons industrials i
altres infraestructures susceptibles de consumir
l’energia generada. Així mateix garantir la partici-
pació de les administracions locals i ciutadania en
general en el procés de decisió final de l’emplaça-
ment i de la instal·lació i en la seva gestió»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«....en tràmit d’autorització en les zones PEIN»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un pla d’aparcaments per a ve-
hicles pesants de servei públic a Cata-
lunya
Tram. 250-01467/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23597)

1
ESMENA NÚM. 1

De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar, en el termini de dues setmanes, les conclusi-
ons del Marc Estratègic per el desenvolupament de
les infrastructures logístiques i de transport a Cata-
lunya, en el que respecta al pla d’aparcament de
vehicles pesants, i del Pla Director d’instal·lacions
d’estacionament de vehicles de transport de merca-
deries perilloses.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23604)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1

De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«Iniciar, conjuntament amb l’Ajuntament de Sitges,
la redacció del projecte d’adequació del port de
Vallcarca per als seus nous usos, així com un pla de
millora dels accessos de la carretera C-246 a l’es-
mentat Port.»

APARTAT 2

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

«Negociar amb AUCAT les condicions i terminis per
a la construcció, conservació i explotació d’un en-
llaç a l’alçada del viaducte de Vallcarca de l’auto-
pista C-32, formant part de la seva concessió.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23605)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a rea-
litzar la informació pública de l’estudi informatiu i
d’impacte ambiental del condicionament de la car-
retera C-221 des del límit amb l’Aragó fins a la
N-420 passant per Batea, amb la provisió de poder
iniciar les obres d’una primera fase durant l’any
vinent.»

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’accessos al nucli de Dorve, de la
Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01486/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23716)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a ela-
borar, i executar, d’acord amb les previsions del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, els projectes
d’accés als nuclis de Dorve, Àrreu i Pernui, en el
marc de les previsions pressupostàries del Pla Co-
marcal de Muntanya.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



11 de juliol de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 206

48

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’Eix Empordà - Garrotxa
(C-66) en el tram comprès entre Besa-
lú (Garrotxa) i Banyoles (Pla de l’Es-
tany)
Tram. 250-01491/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23608)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a rea-
litzar l’estudi de la variant desdoblada de la C-66 a
Besalú abans del 2002»

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’Eix del Congost (C-17) en
el tram comprès entre Vic (Osona) i
Ripoll (Ripollès)
Tram. 250-01493/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23737)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a rea-
litzar l’estudi de la variant desdoblada de les Masi-
es de Voltregà a la C-17.»

Proposició no de llei sobre la tramita-
ció del Pla director territorial de l’àrea
urbana d’Olot (Garrotxa)
Tram. 250-01494/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23609)

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

«Iniciar la tramitació del Pla Director Territorial de
l’Àrea Urbana d’Olot, per tal que pugui tenir l’apro-
vació inicial en un termini de 12 mesos»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una autovia al marge es-
querre del riu Besòs
Tram. 250-01498/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23611)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Participar activament en el procés d’elaboració
de l’estudi informatiu de l’anomenada autovia del
marge esquerre del Besòs.

2. Instar l’Administració de l’Estat per tal que en la
elaboració del projecte de l’autovia del marge es-
querre del Besòs es tingui en compte els diferents
organismes i institucions implicades.

3. Definir el projecte per tal que sigui respectuós
amb el territori i el medi ambient. Aquest projecte
ha d’incorporar una bona connexió amb la trama
urbana, i el manteniment dels corredors entre la
serra de Marina i el riu Besòs.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’Eix Transversal (C-25)
Tram. 250-01500/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23612)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1

De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a rea-
litzar els estudis del desdoblament de la C-25 Eix
Transversal en el tram Les Oluges - Cervera. També
insta el Govern a impulsar la construcció del nou
Eix de Bracons que de fet suposarà un desdobla-
ment de l’itinerari servit per l’eix Transversal entre
Vic i la N-II (comarques de Girona)»

Proposició no de llei sobre la protec-
ció de la zona de l’aiguabarreig dels
rius Segre, Cinca i Ebre
Tram. 250-01501/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 23577)

PARÀGRAF SEGON

1
ESMENA NÚM. 1

De modificació

G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Recolzar, i complementar si és necessari, les inici-
atives que duen a terme diverses entitats i ajunta-
ments a la zona per endegar un pla de gestió i de
determinar un model de desenvolupament sosteni-
ble de l’Aiguabarreig que asseguri la continuïtat
d’un ecosistema tan ric i singular en el seu entorn.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Fent ús de les seves competències en matèria de
protecció de la natura i ordenació del territori, de-
signi com a Zona d’Especial Protecció per a les
Aus, ZEPA, la zona de confluència entre els Rius
Cinca i Segre, situat a 41°47’N 0° 12’E i realitzi les
gestions oportunes perquè s’incorpori a la xarxa de
ZEPAs europea i en la superfície a declarar ZEPA
s’inclogui la superfície total de la IBA 108 mencio-
nada al Catàleg d’IBA publicat per SEO/BirdLife en
la seva monografia 5: Áreas importantes para las
aves (1998).»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Connectar les diferents zones declarades PEIN
per tal de constituir un conjunt a protegir com a fi-
gura única i prou àmplia com per assegurar la via-
bilitat de les seves poblacions. Integrant en el con-
junt les àrees PEIN de: l’Aiguabarreig de Cinca i
Segre; el Tossal de Montmeneu; el Tossal d’Almatret
i Riba-Roja.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23613)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir
en compte les propostes d’acció que, en el V semi-
nari de gestió ambiental, va definir la Institució
Catalana d’Història Natural respecte de la gestió
integrada, sostenible i coordinada de l’aiguabar-
reig del Cinca i el Segre»

APARTAT 2

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

De supressió de l’apartat 2.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre el foment
del transport públic als centres de tre-
ball
Tram. 250-01505/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23614)

APARTAT 2

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

«Promoure que els treballadors i treballadores que
no puguin accedir en transport públic a aquests
centres de treball, ho facin prioritàriament compar-
tint el cotxe, tot articulant un seguit de mesures i
acords amb els interlocutors socials per tal de fer-
ho efectiu»

Proposició no de llei sobre l’elimina-
ció de les pudors causades per pu-
rins a determinades comarques
Tram. 250-01508/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23576)

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

APARTAT 6

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

«6. Promoure la inclusió de sancions dins del codi
de bones pràctiques en relació a les pudors causa-
des pels purins»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una variant de la carretera
BV-2421 a la Palma de Cervelló (Baix
Llobregat)
Tram. 250-01509/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23616)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a instar a la Diputació de Barcelona a realitzar
la construcció de la variant de la carretera comar-
cal BV-2421 al seu pas per la Palma de Cervelló.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció i la millora de la carretera
T-313 en el tram comprès entre
Montbrió del Camp i Duesaigües
(Baix Camp)
Tram. 250-01510/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23617)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a des-
envolupar l’estudi de millora de la carretera T-313
des de Montbrió del Camp a Riudecanyes abans que
finalitzi l’any 2001.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre la preser-
vació de l’espai natural del riu Segre al
pas per Balaguer, Vallfogona de Bala-
guer i Térmens (Noguera)
Tram. 250-01511/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23618)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir
en compte les propostes d’acció que, en el V semi-
nari de gestió ambiental, va definir la Institució
Catalana d’Història Natural respecte de la gestió
integrada, sostenible i coordinada de l’aiguabar-
reig del Cinca i el Segre»

Proposició no de llei sobre l’estalvi
i l’eficiència en la utilització de l’aigua
Tram. 250-01512/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23736)

APARTAT 1

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

De supressió de l’apartat 1.

APARTAT 2

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

De supressió de l’apartat 2.

APARTAT 3

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

«Donar suport als ens municipals i supramunici-
pals de l’àrea metropolitana de Barcelona en les
iniciatives que presentin sobre la reutilització d’ai-
gües del subsòl.»

APARTAT 4

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

De supressió de l’apartat 4.

APARTAT 5

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

De supressió de l’apartat 5.

APARTAT 6

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

De supressió de l’apartat 6.

APARTAT 7

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«Dur a terme els arranjaments en la xarxa de con-
ducció d’aigua en alta per tal de minimitzar les pèr-
dues per fuites»

APARTAT 8

8
ESMENA NÚM. 8
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De supressió de l’apartat 8.
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Proposició no de llei sobre la constitu-
ció d’un consorci de les comarques
del Camp de Tarragona i la seva àrea
d’influència per a coordinar les actua-
cions en infraestructures i la gestió
dels serveis propis
Tram. 250-01515/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23620)

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

«... i insta el Govern a impulsar la constitució del
Consorci...»

Proposició no de llei sobre la retirada
del projecte de construcció d’una bas-
sa artificial a Capellades (Anoia) i la
clausura d’un pou il·legal
Tram. 250-01517/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23621)

APARTAT 1

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

De supressió de l’apartat 1.

APARTAT 3

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

De supressió de l’apartat 3.

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció de l’Estratègia catalana per a la
conservació i l’ús sostenible de la bio-
diversitat
Tram. 250-01546/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25282)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a presentar l’any 2002 l’Estratègia ca-
talana per a la conservació i l’ús sostenible de la
biodiversitat.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’una xarxa de transport col·lectiu ade-
quada a les necessitats del territori
del Camp de Tarragona
Tram. 250-01551/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR (REG. 25134)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a esta-
blir les gestions necessàries amb el futur Consorci
del Camp de Tarragona amb la finalitat de promoure
una entitat de rodalies a les infraestructures ja exis-
tents, coordinat amb la resta del transport rodat tant
col·lectiu com públic, així com la conveniència de
crear una entitat metropolitana del camp, que orga-
nitzi i gestioni els serveis corresponents.»
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25276)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme l’arranjament de la calçada de la travessera
de Riba-roja d’Ebre de la carretera T-741, sempre
que l’ajuntament de Riba-roja d’Ebre es comprome-
ti a acceptar la cessió d’aquesta vialitat, amb càr-
rec als pressupostos de la Generalitat de
Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES - CIUTA-
DANS PEL CANVI (REG. 25255)

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

APARTAT 5

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

«5. Garantir que el pla integral de rehabilitació
d’edificis amb aluminosi i altres patologies estruc-
turals estableixi les mesures necessàries per tal que
les oficines i els serveis tècnics de rehabilitació
puguin executar la tasca d’assessorament per a
l’atenció de problemàtiques de rehabilitació gene-
rades per aluminosi i altres patologies estructu-
rals.»

APARTAT 6

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

«6. Impulsar la participació dels municipis en la
redacció del pla integral de rehabilitació d’edificis
i altres patologies estructurals d’àmbit a tot
Catalunya per a l’establiment de les propostes que
es desenvolupin en el marc del segon conveni de
col·laboració entre el Ministeri de Foment i la Ge-
neralitat de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre l’actuació
de les fases segona, tercera i quarta
del projecte de renovació de l’enllume-
nat públic de Riba-roja d’Ebre (Ribera
d’Ebre)
Tram. 250-01577/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25662)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a aten-
dre les al·legacions que pugui presentar l’Ajunta-
ment de Riba-roja d’Ebre a les anualitat del 2002 i
2003 del PUSOC, per tal d’incloure-hi les fases 2a,
3a, i 4a del projecte de renovació de l’enllumenat
públic.»

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un pla de desenvolupament
integral per a les zones rurals de mun-
tanya i desfavorides
Tram. 250-01578/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25703)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a re-
forçar en el marc del Plans Comarcals de Munta-
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nya per al període 2001-2005 i del Programa de
Desenvolupament Rural (PDR), les actuacions adre-
çades a les zones rurals de muntanya i a les zones
desfavorides»

Proposició no de llei sobre la recon-
versió del moll de la Tèrmica de Cube-
lles (Garraf) en un port esportiu
Tram. 250-01584/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR (REG. 25135)

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

«El Parlament de Catalunya insta el govern a esta-
blir les negociacions necessàries amb l’Ajuntament
de Cubelles, encaminades a endegar la posta en
marxa del futur Port Esportiu de Cubelles.»

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres d’accés a Freixe, de Sori-
guera (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01601/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25540)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a esta-
blir en el marc del nou Pla Comarcal de Muntanya
del Pallars Sobirà 2001-2005, les determinacions
financeres i de gestió necessàries per garantir
l’execució del nou accés a Freixa, al terme munici-
pal de Soriguera»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una carretera d’accés a Tír-
via (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01602/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25271)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a establir en el nou Pla Comarcal de
Muntanya del Pallars Sobirà 2001-2005 les deter-
minacions financeres i de gestió necessàries per
garantir l’execució de la nova carretera d’accés a
Tírvia dins el període de vigència del Pla.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la segona escola de sobre-
estants de Catalunya a Olot (Garrotxa)
Tram. 250-01610/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES - CIUTA-
DANS PEL CANVI (REG. 25256)

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

«... de la 2a Escola de Sobreestants d’Obra Pública
de Catalunya a la ciutat ...»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25267)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a inici-
ar les activitats de la 2a Escola de Sobreestants de
Catalunya durant el curs acadèmic 2001-2002 i a
estudiar la construcció de l’edifici, en funció de la
demanda establerta.»
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Proposició no de llei sobre el projecte
de regadiu de Freginals (Montsià)
Tram. 250-01612/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR (REG. 24858)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a aca-
bar el projecte de regadiu del Terme Municipal dels
Freginals durant l’any 2001 i a iniciar les obres de
construcció durant el mateix any.»

Proposició no de llei sobre el projec-
te de regadiu de Mas de Barberans
(Montsià)
Tram. 250-01613/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR (REG. 24859)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a aca-
bar el projecte de regadiu del terme municipal del
Mas de Barberans durant el present exercici i a ini-
ciar les obres el mateix any.»

Proposició no de llei sobre la reforma
urbanística i socioeconòmica del barri
de la Mina, de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)
Tram. 250-01657/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR (REG. 26171)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a en-
degar les accions oportunes davant el Govern de
l’Estat per tal de prendre en consideració la seva
incorporació al Consorci de la Mina i així
contribuir a la reforma urbanística i socioeconòmi-
ca d’aquest barri de Sant Adrià del Besòs.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 26400)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a ende-
gar les accions oportunes davant el govern de l’Es-
tat per tal de prendre en consideració la seva incor-
poració al Consorci de la Mina i així contribuir a la
reforma urbanística i socioeconòmica d’aquest bar-
ri de Sant Adrià del Besòs.»
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Proposició no de llei sobre la gestió
i la recaptació de la llicència de pesca
esportiva
Tram. 250-01662/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CARP, del 04.07.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 26742)

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

De l’apartat 1

«1. Revisar i adoptar, d’acord amb la normativa vi-
gent, el contingut dels actuals acords i mesures es-
tablerts als Convenis de col·laboració amb la Fede-
ració Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, men-
tre no s’aprovi el futur marc legal que ha de regular
aquesta temàtica a Catalunya.»

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

De tot el text de l’apartat 2

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

De tot el text de l’apartat 3

Proposició no de llei sobre la gestió
dels residus municipals de la regió
metropolitana de Barcelona i el tanca-
ment de l’abocador del Garraf, a la
Vall d’en Joan (Baix Llobregat)
Tram. 250-01666/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES - CIUTA-
DANS PEL CANVI (REG. 26122)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Garantir el compliment de la Sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya quan
aquesta sigui ferma.

2. Afirmar el compromís de tots els grups que, en el
termini més breu possible i, en qualsevol cas en un
termini de dotze mesos un cop aconseguit el con-
sens institucional i territorial necessari, les propos-
tes d’equipaments ambientals de tractament i dis-
posició de rebuig dels ecoparcs, que permetin el
tancament del dipòsit controlat del Garraf, en el
termini previst en la darrera revisió del PMGRM,
2004 com a objectiu i en qualsevol cas, el cessa-
ment d’abocaments en el 2006. Aquestes propostes
hauran d’estar integrades en la proposta d’implan-
tació d’infraestructures que definirà la revisió en
curs del programa de Gestió de Residus Municipals
de Catalunya. En raó de la necessària coordinació,
l’Entitat metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus va ajornar el Pla Director
previst per a l’any 2000.

3. Informar acuradament sobre la funció i funcio-
nament dels ecoparcs i els equipaments ambientals
de tractament i disposició de rebuig, així com do-
nar a conèixer el cost de la gestió dels residus mu-
nicipals i el finançament necessari. Promoure i fer
difusió, mitjançant els ajuntaments i els consells
comarcals d’aquesta informació de manera clara,
transparent, amb rigor científic i contrastada; i
trametre-la cap a la població i les diferents entitats
representatives ubicades en els territoris on és pos-
sible la instal·lació d’algunes infraestructures ambi-
entals.

4. Sol·licitar la participació de la Junta de Residus
de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels
ajuts destinats a la clausura d’abocadors munici-
pals fora d’ús, per import de 250.000.000 pessetes
l’any 2001, i 250.000.000 l’any 2002, ampliables
en exercicis futurs.
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5. Sol·licitar del Ministeri de Medi Ambient, l’estudi
conjunt amb l’Entitat Metropolitana per al finança-
ment, mitjançant fons europeus, del Pla de restaura-
ció del Garraf, d’acord amb el projecte bàsic apro-
vat el 2 de març de 2000 en el consell Plenari de
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus.»

Proposició no de llei sobre la segure-
tat en el transport escolar i de menors
Tram. 250-01668/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES - CIUTA-
DANS PEL CANVI (REG. 26125)

 LLETRA D)

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

«d) Exigir la presència d’un acompanyant sempre
que es transportin alumnes en edat escolar obliga-
tòria.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 26179)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estu-
diar l’adaptació de la normativa vigent actualment
a Catalunya als continguts del Reial decret 443/
2001, en els terminis que hi preveu.»

Proposició no de llei sobre els ajuts
atorgats a les agrupacions de defensa
forestal en el període 1998-2000
Tram. 250-01677/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 26177)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer
efectius, en el  termini màxim de 3 mesos, els ajuts
atorgats a les Agrupacions de Defensa Forestal cor-
responents als anys 1998, 1999 i 2000 que hagin
estat degudament justificats.»

Proposició no de llei sobre l’accelera-
ció del procés d’adaptació de les em-
preses a l’euro, especialment pel que
fa referència a les petites i mitjanes
empreses (pime)
Tram. 250-01680/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CEF, del 27.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 250-01680/06)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a seguir impulsant el procés d’informació i for-
mació de la posada en circulació de l’Euro, dirigit
a:

a) Les empreses, especialment al comerç i les peti-
tes i mitjanes (Pimes).

b) La població, especialment cap a aquells col-
lectius que poden tenir més dificultats d’adaptació,
com ara persones grans, consumidors, població
escolar.»
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Proposició no de llei sobre la canalit-
zació de la riera de Targa, a Vilassar
de Dalt (Maresme)
Tram. 250-01684/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27122)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Departament
de Medi Ambient a iniciar les obres de canalització
de la riera de Targa, previstes al Pla de Rieres del
Maresme, abans de la finalització de l’any 2002.»

Proposició no de llei sobre la publici-
tat de les relacions de llocs de treball
de personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat
Tram. 250-01687/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 04.07.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27124)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Publicar anualment en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya les refoses de relacions de
llocs de treball íntegres del personal funcionari,
laboral i eventual, en el termes i amb els requisits
que estableix el Text refós de la llei de funció públi-
ca, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’oc-
tubre, i d’acord amb el que estableix la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal.

2. Efectuar les modificacions normatives que es
considerin necessàries per tal que les actualitzaci-
ons trimestrals de les relacions de llocs de treball
es facin públiques lliure i gratuïtament a través del
web de la Generalitat.»

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures contra l’assetjament mo-
ral en el treball
Tram. 250-01688/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 28.06.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 26609)

ADDICIÓ D’UN NOU PARÀGRAF VUITÈ

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«–Impulsar, tot respectant el principi d’autonomia
contractual, la inclusió de la figura de «l’assetja-
ment moral en el treball» en els convenis col·lectius
com a falta molt greu i per tant comtempli la impo-
sició de la sanció corresponent per part de l’empre-
sa.»

Proposició no de llei sobre l’indult per
als joves condemnats o pendents de
judici per insubmissió al servei militar
Tram. 250-01694/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 27.06.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 26741)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya, reitera els termes de
la Resolució 426/V del Parlament de Catalunya,
sobre la modificació de la Llei orgànica 10/1995,
del Codi penal, en relació amb la regulació del com-
pliment del servei militar obligatori i de la presta-
ció social substitutòria, i tal fi acorda:

1. Comunicar al Govern de l’Estat la necessitat
que, en el marc de les reformes a fer orientades a la
supressió del servei militar obligatori, emprengui
les iniciatives legislatives que facin possible la mo-
dificació de la Llei orgànica 10/1995, del Codi pe-
nal, per tal de suprimir els articles 527 i 528, que
tipifiquen els delictes d’incompliment del deure de
fer la prestació social substitutòria, i l’article 604,
que tipifica el delicte d’incompliment del deure de
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prestació del servei militar obligatori, i cerqui al-
tres vies de regulació de la matèria.

2. Sol·licitar al Govern de l’Estat que, en l’àmbit de
les seves competències, d’acord amb el que esta-
bleix l’Estatut del Ministeri Fiscal i atenent a raons
de política criminal i la pròxima reforma del marc
legal penal del deure de compliment del servei mili-
tar obligatori i de la prestació social substitutòria,
insti la Fiscalia General de l’Estat a donar instruc-
cions a tots els representants d’aquest ministeri
públic que intervinguin en causes penals iniciades
perquè:

a) Instin els òrgans judicials que tinguin coneixe-
ment d’aquests processos i siguin els encarregats
de jutjar-los a suspendre l’execució de les sentènci-
es en què resultin condemnats insubmisos a la pres-
tació del servei militar o desobedients civils i insub-
misos al servei civil substitutori.

b) Sol·licitin a aquests òrgans judicials les mesures
de gràcia convenients per a evitar l’execució i el
compliment de les condemnes que puguin recaure
sobre insubmisos al servei militar o desobedients
civils i insubmisos a la prestació social substitutò-
ria.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27126)

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

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

a) Donar suport a les sol·licituds d’indult particular
que es presentin davant del Govern de l’Estat amb
relació als joves condemnats per delictes contra el
deure de prestació del servei militar obligatori.

b) Demanar al Govern de l’Estat que presenti un
Projecte de Llei orgànica de modificació del Codi
Penal per la despenalització dels delictes contra el
deure de prestació del servei militar obligatori i per
a la cancel·lació dels antecedents penals correspo-
nents.

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un Pla director de les infraestruc-
tures del Pirineu
Tram. 250-01698/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27127)

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

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a
abordar les necessitats futures d’infraestructures
del Pirineu en el marc de l’elaboració dels plans
territorials de Ponent, de les Comarques Centrals i
de les Comarques Gironines, atès que el planeja-
ment territorial és l’instrument que ha d’integrar
de manera eficaç les intervencions en el territori
amb els objectius de desenvolupament sostenible i
de millora de la qualitat de vida. En aquest sentit,
caldrà tenir en compte les necessitats de noves car-
reteres, la millora de les actuals i la necessària in-
terrelació de les diferents infraestructures de mobi-
litat amb Europa.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a cre-
ar, en el marc de l’ elaboració dels esmentats plans
territorials, comissions d’infraestructures específi-
ques per a les comarques pirinenques i a establir
les directrius prèvies necessàries per a donar cohe-
rència als treballs dels diferents plans territorials
sobre infraestructures del Pirineu.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ga-
rantir que els esmentats plans estableixin les bases
territorials per a l’elaboració d’un Pla director
d’infraestructures del Pirineu, en què es puguin
precisar el calendari d’actuacions i l’atribució de
responsabilitats d’execució.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de les nomenclatures nova i anti-
ga de les carreteres catalanes durant
un període de dos anys i l’adequació
del quilometratge de la senyalització
vertical
Tram. 250-01703/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27135)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a man-
tenir l’antiga nomenclatura dins de la cartografia
oficial durant els propers dos anys, juntament amb
la nova codificació»

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a donar audiència als
ajuntaments afectats per la inclusió
del terme municipal al qual pertanyen
en la Xarxa Natura 2000
Tram. 250-01707/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27137)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a en-
degar processos de concertació territorial de les
propostes d’espais a incloure en la «Xarxa Natura
2000», amb la participació de les administracions
locals i els agents socials, i a què, un cop finalitzat
aquest procés, s’obri un període d’ informació pú-
blica de la nova proposta.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un monument en memòria
de totes les víctimes d’actes terroris-
tes
Tram. 250-01709/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 04.07.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 26952)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a fomentar en coordinació amb els respectius
ajuntaments, l’adopció de les mesures oportunes
per a retre homenatge a la memòria de totes les víc-
times d’actes terroristes.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 26962)

2
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Promoure les accions necessàries per tal d’erigir
un monument en memòria de totes les víctimes
d’actes de violència de qualsevol origen: terrorista,
violència de gènere, tortura i abusos de l’autoritat,
guerra bruta, delinqüència comú, etc.

2. Promoure les accions oportunes per fomentar en
la societat la necessitat que els valors de la pau, el
diàleg , la tolerància i la convivència han de ser els
valors efectius que regeixin l’ordre social.»
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Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres de construcció d’un local
social a Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 250-01713/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 28.06.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27138)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a analitzar la viabilitat de construir un local
social al terme municipal d’Olèrdola, tenint en
compte les propostes de l’Ajuntament.»

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de negociacions amb el Govern
de l’Estat per a garantir-ne la participa-
ció en l’execució del projecte de des-
doblament de l’Eix Transversal (C-25)
Tram. 250-01714/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 26613)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta el Govern que, en
el termini més breu possible, adopti les mesures que
calguin per tal d’endegar les negociacions necessà-
ries amb el Govern de L’Estat amb la finalitat de
garantir la participació d’aquest en l’execució del
projecte de desdoblament de l’Eix Transversal
(C-25), comprometent-se a aportar una inversió
mínima de 21.000 milions de pessetes i a respectar
la titularitat actual de la Generalitat de Catalu-
nya.»

Proposició no de llei sobre l’actuació
de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra contra les persones que
provoquen aldarulls o pinten la façana
del Centre Penitenciari d’Homes de
Barcelona (la Model)
Tram. 250-01715/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 27.06.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27141)

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

«El Parlament de Catalunya:

1. Des del reconeixement al dret legítim d’expressió
d’idees i de discrepància envers les institucions,
lamenta les extralimitacions en l’ exercici d’aquest
dret que comporten l’agressió contra edificis pú-
blics i privats mitjançant el llançament d’objectes o
les pintades a les façanes o vies públiques.

2. Insta les autoritats en matèria de seguretat cor-
responents a què, a través dels seus respectius cos-
sos policials, defensin els edificis que els correspon
protegir d’aquestes agressions, d’acord amb els cri-
teris que inspiren tota actuació policial de propor-
cionalitat i de priorització de la seguretat de les
persones.

3. Insta les Administracions Públiques correspo-
nents a netejar les pintades que s’hagin produït en
edificis de titularitat pública el més aviat possible.»
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Proposició no de llei sobre la petició al
Ministeri de l’Interior d’eliminar el dèfi-
cit de forces i cossos de seguretat de
l’Estat durant el desplegament del
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01716/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 27.06.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 26963)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. D’acord amb la Resolució 601/V del Parlament
de Catalunya, garantir el procés gradual i progres-
siu de creixement organitzatiu i de desplegament
per substitució de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra i, traslladar a la part estatal de
la Junta de Seguretat la conveniència de modular i
redimensionar els recursos destinats a les funcions
assignades als cossos i forces de seguretat de l’Es-
tat a partir del desplegament per substitució de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, amb
l’objectiu d’evitar disfuncions.

2. Reclamar al Ministeri d’Interior que adopti les
mesures oportunes per a garantir la seguretat dels
territoris on no s’han desplegat la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra, fent efectius els
recursos i les dotacions de Forces i Cossos de Segu-
retat de l’Estat necessaris per ha garantir la segu-
retat, d’acord amb el compromís del Ministeri de
l’Interior de reforçar les dotacions anunciat pel
Conseller d’Interior.»

Proposició no de llei sobre l’actualit-
zació i la millora de l’espai reservat per
a sales d’operacions a l’Hospital Co-
marcal de Sant Bernabé, a Berga (Ber-
guedà)
Tram. 250-01720/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 28.06.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27142)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a què, s’iniciïn les converses pertinents amb
l’Hospital de Sant Bernabé per tal de planificar les
obres necessàries per a actualitzar i millorar l’es-
pai reservat a quiròfans, i l’abordatge del seu fi-
nançament.»

Proposició no de llei sobre la millora i
la defensa hidràulica de la riera de les
Arenes, al pas per Terrasa (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-01722/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27144)

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

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

Endegar durant l’any 2002 les obres de millora...»
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de negociacions amb el Ministe-
ri de Foment per a signar un conveni
de finançament del desdoblament de
l’Eix Transversal (C-25)
Tram. 250-01724/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 26610)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a esta-
blir un procés de negociació amb el Ministeri de
Foment per a signar un conveni de finançament del
desdoblament de l’Eix Transversal, comprometent-
se a aportar una inversió mínima de 21.000 milions
de pessetes i a respectar la titularitat actual de la
Generalitat de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera C-1412 entre Jorba i els
Prats de Rei (Anoia)
Tram. 250-01726/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27123)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a

1. Realitzar durant l’any 2002 les obres de millora
de la carretera C-1412 entre Jorba i Copons.

2. Realitzar durant l’any 2001 les obres d’arranja-
ment de talussos de la C-1412 en el tram comprès
entre Prats de rei i Copons.»

Proposició no de llei sobre la millora
de les comunicacions per carretera
entre l’Anoia i el Baix Llobregat
Tram. 250-01728/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27128)

APARTAT 1

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

«1. Realitzar millores a la carretera B-224 entre
Vallbona, Piera, Masquefa i Martorell.»

APARTAT 2

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

« 2. Instar el Ministeri de Foment a redactar els
projectes de connexió de la B-224 amb l’autovia
del Baix Llobregat.»

APARTAT 3

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

«3. Incloure en les previsions pressupostàries del
govern de la Generalitat de Catalunya pel període
2001-2004 les partides corresponents per a iniciar
l’execució dels treballs en aquelles infraestructures
que són de la seva competència.»
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Proposició no de llei sobre l’aprovació
del plec de clàusules administratives
generals que han de regir l’activitat
contractual de l’Administració de la
Generalitat, les seves entitats autòno-
mes i les altres entitats públiques de-
pendents
Tram. 250-01729/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 04.07.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27129)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

1. Potenciar els models tipus de plecs particulars
de general aplicació als contractes de naturalesa
anàloga.

2. Difondre per internet els plecs de clàusules ad-
ministratives i de prescripcions tècniques regulado-
res dels contractes, així com dels anuncis d’adjudi-
cació.»

Proposició no de llei sobre la neteja
urgent del tram del torrent de Merdans
o riera Seca (Vallès Oriental) per a
reduir els riscos potencials de des-
bordament
Tram. 250-01733/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27134)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estu-
diar la necessitat de prioritzar els treballs de neteja
del tram del Torrens de Merdans (col·lector de des-
guàs a l’accés de l’autopista A-7 i la carretera C-17
fins al polígon industrial Can Magre - Can Marga-
rola), per garantir el seu correcte desguàs, assegurar
el manteniment dels interceptors i col·lectors exis-
tents i reduir els riscos potencials de desborda-
ment.»

Proposició no de llei sobre la repara-
ció i la millora de l’estació depuradora
d’aigües residuals (EDAR) de Gelida
(Alt Penedès)
Tram. 250-01735/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27139)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a què,
a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, repari
les esquerdes i fissures de la depuradora d’aigües
residuals de Gelida, degudes a l’assentament del
terreny i que estan ocasionant problemes de males
olors, en el termini de temps més breu possible.»

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres de condicionament del
tram de la carretera T-734 comprès
entre el Masroig i el Molar (Priorat)
Tram. 250-01739/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 28.06.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 27145)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a rea-
litzar el reforçament de ferm de la carretera T-734
del Masroig al Molar per tal de finalitzar les obres
de millora en aquesta carretera.»
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Proposició no de llei sobre la con-
demna de la violació dels drets hu-
mans a l’Afganistan
Tram. 250-01833/06

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 202)

Al BOPC 202, pàg. 60.

On diu:

«Presentació: Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya»

Ha de dir:

«Presentació: Sra. Carme Porta i Abat del G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sra. Carme
Valls i Llobet del G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra del
G. P. Iniciativa per Catalunya - Verds, Sra. Caridad
Mejías Sánchez del Grup Parlamentari Popular i
Sra. Meritxell Borràs i Sole del G. P. Convergència
i Unió»

4. INFORMACIÓ

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

Declaració de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre el Procés d’Equi-
paració Dona - Home en relació al pro-
cés judicial contra la Sra. Nawal al
Sa’dawi
Tram. 401-00027/06

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE EL PROCÉS

D’EQUIPARACIÓ DONA-HOME

La Comissió Permanent de Legislatura sobre el Pro-
cés d’Equiparació Dona - Home del Parlament de
Catalunya rebutja el procediment judicial, basat en
el costum conegut com a hisba, seguit contra la se-
nyora Nawal al-Sa’dawi, que és contrari a la lletra i
a l’esperit de la Convenció de les Nacions Unides
del 18 de desembre de 1979, sobre l’eliminació de
totes les formes de discriminació contra la dona, i,
en aquest sentit, manifesta la seva solidaritat amb
la senyora Nawal al-Sa’dawi i amb totes les dones a
les quals es nega el dret a la igualtat jurídica.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2001

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES EN LES COMISSIONS

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general d’Indústria davant la Co-
missió d’Indústria, Energia, Comerç i
Turisme perquè informi sobre el Pla
estratègic 2000-2004 del Laboratori
General d’Assaigs i Investigacions
Tram. 356-00361/06

Sol·licitud

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme, sessió del 27.06.2001.

4.40.

4. INFORMACIÓ
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió Per-
manent de Legislatura sobre el Pro-
cés d’Equiparació Dona - Home amb
el conseller de la Presidència sobre el
protocol interdepartamental d’atenció
a la dona maltractada en l’àmbit de la
llarg
Tram. 355-00103/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 12 de la
Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home, del 29.06.2001 (DSPC-
C 222).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sa-
nitat i Seguretat Social sobre el Pla
bàsic del transport sanitari a
Catalunya
Tram. 355-00113/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament de Sanitat i Seguretat Social (reg.
27438).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 03.07.2001

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del president del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
per presentar dos estudis sobre la plu-
ralitat i el servei públic
Tram. 357-00187/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Co-
missió de Control Parlamentari de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials, del 05.06.2001 (DSPC-C 198).

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DES-
PATX

Encàrrec del despatx del conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme al con-
seller d’Interior
Tram. 330-00059/06

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 27553 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 03.07.2001

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable Senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,
De conformitat amb el que estableix l’article 63.d)
de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament del
President i del Consell Executiu de la Generalitat, i
l’article 2 del Decret 12/2001 de 17 de gener, em
plau donar-vos compte que durant l’absència del
conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, senyor
Antoni Subirà i Claus, des del dia 2 fins al 8 de juli-
ol, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del
seu Departament el conseller d’Interior, senyor
Xavier Pomés i Abella.

Ben cordialment,

Barcelona, 14 de juny de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

N. de la R. El Decret 173/01, de 28 de juny, pel qual
s’encarrega el despatx del conseller d’Indústria,
Comerç i Turisme, senyor Antoni Subirà i Claus, al
conseller d’Interior, senyor Xavier Pomés i Abella,
des del dia 2 fins al 8 de juliol de 2001, és publicat
al DOGC 3421, del 2 de juliol de 2001.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de tècnic/a de pro-
tocol del Departament de Relacions
Parlamentàries i de Comunicació del
Parlament de Catalunya
Tram. 500-00022/06

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 28.06.2001

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 28
de juny de 2001, d’acord amb la base 4.1 del con-
curs per a la provisió temporal d’un lloc de treball
de tècnic/a de protocol del Departament de Relaci-
ons Parlamentàries i de Comunicació del Parlament
de Catalunya, ha nomenat per a formar part de l’òr-
gan que ha de qualificar el dit concurs el Sr. Ernest
Benach i Pascual, secretari segon de la Mesa del
Parlament, la Sra. Begoña Benguría i Calera, cap del
Departament de Recursos Humans, i, en representa-
ció del personal, la Sra. Dolors Olesa i Cabrera.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

4.90.15. CÀRRECS I PERSONAL

Contractació del subministrament, la
instal·lació i la configuració de ma-
quinari informàtic, amb la finalitat de
renovar i substituir els servidors ofi-
màtics de la xarxa informàtic del Parla-
ment de Catalunya

Anunci

OFILIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 10
de juliol de 2001, ha acordat de convocar la licita-
ció del contracte següent:

Entitat adjudicadora: Parlament de Catalunya.

Unitat que tramita l’expedient: Direcció d’Informàtica

Objecte del contracte: subministrament al Parla-
ment del maquinari  informàtic descrit al plec de
prescripcions tècniques, amb la finalitat de renovar
i substituir els servidors ofimàtics de la xarxa infor-
màtica.

Termini de lliurament: vint dies hàbils des de la
data de l’adjudicació.

Procediment i forma d’adjudicació: procediment
negociat.

Pressupost base de licitació: 18.000.000 PTA
(108.182,17 euros), IVA inclòs.

Garantia definitiva que ha de constituir l’adjudica-
tari: 720.000 PTA (4.327,29 euros), IVA inclòs.

Obtenció de documentació i informació: Direcció
d’Informàtica, Palau del Parlament, Parc de la Ciu-
tadella s/n, Barcelona, 08003. Telèfon: (93)
3046655, telefax: (93) 2212305. Correu electrònic:
gmenendez@parlament-cat.es.

PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE

PARTICIPACIÓ

Data límit de presentació: 20 de juliol del 2001

Lloc de presentació: Registre d’Oficialia Major,
Palau del Parlament, Parc de la Ciutadella s/n,
Barcelona, 08003.

Termini durant el qual el licitador està obligat a
mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de
l’obertura de pliques.

Documentació a presentar: la que figura en el plec
de condicions.

Obertura de les ofertes: 23 de juliol de 2001, a les
dotze del migdia, al Parlament de Catalunya, Palau
del Parlament, Parc de la Ciutadella s/n, Barcelona.

Parlament de Catalunya, 10 de juliol de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

4.90.10.

4. INFORMACIÓ



11 de juliol de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 206

68

Contractació del subministrament, la
instal·lació i la configuració de maqui-
nari informàtic, amb la finalitat de
substituir dos servidors Unix del Par-
lament de Catalunya

Anunci

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 10
de juliol de 2001, ha acordat de convocar la licita-
ció del contracte següent:

Entitat adjudicadora: Parlament de Catalunya.

Unitat que tramita l’expedient: Direcció d’Informà-
tica

Objecte del contracte: subministrament al Parla-
ment de Catalunya del maquinari  informàtic des-
crit al plec de prescripcions tècniques, amb la fina-
litat de renovar i substituir dos servidors Unix de la
xarxa informàtica del Parlament.

Termini de lliurament:  trenta dies des de l’endemà
de la data de la formalització del contracte.

Procediment i forma d’adjudicació: procediment
negociat.

Pressupost base de licitació: 11.000.000 PTA
(66.111,33 euros), IVA inclòs.

Garantia definitiva que ha de constituir l’adjudica-
tari: 440.000 PTA (2.644,45 euros), IVA inclòs.

Obtenció de documentació i informació: Direcció
d’Informàtica, Palau del Parlament, Parc de la Ciu-
tadella s/n, Barcelona, 08003. Telèfon: (93)
3046655, telefax: (93) 2212305. Correu electrònic:
gmenendez@parlament-cat.es.

PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE

PARTICIPACIÓ

Data límit de presentació: 25 de juliol de 2001.

Lloc de presentació: Registre d’Oficialia Major,
Palau del Parlament, Parc de la Ciutadella s/n,
Barcelona, 08003.

Termini durant el qual el licitador està obligat a
mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de
l’obertura de pliques.

Documentació a presentar: la que figura en el plec
de condicions.

Obertura de les ofertes: 25 de juliol de 2001, a les
dotze del migdia, al Parlament de Catalunya, Palau
del Parlament, Parc de la Ciutadella, s/n, Barcelona.

Parlament de Catalunya, 10 de juliol de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major


