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

1.10. Resolucions
Resolució 927/VI del Parlament de Ca-

talunya, sobre la concertació territorial de les propos-
tes d’espais a incloure en la Xarxa Natura 2000
(tram. 250-01707/06). Adopció en comissió. 11

Resolució 928/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la millora de la senyalització de la sor-
tida de Granollers (Vallès Oriental) de la carretera C-
17 (abans N-152) (tram. 250-01288/06). Adopció en
comissió. 11

Resolució 929/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la inclusió en la senyalització de la
carretera C-15 del nom del municipi de Cabrera
d’Igualada (Anoia) (tram. 250-01425/06). Adopció en
comissió. 11

Resolució 930/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el manteniment de les nomenclatures
nova i antiga de les carreteres catalanes durant un
període de dos anys i l’adequació del quilometratge
de la senyalització vertical (tram. 250-01703/06).
Adopció en comissió. 12

Resolució 931/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la retirada de totes les plaques amb
l’emblema de la Falange dels habitatges de promoció
pública (tram. 250-01334/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 932/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació d’una xarxa de vies ciclis-
tes de Catalunya (tram. 250-01559/06). Adopció en
comissió. 12

Resolució 933/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’habitatges als barris
de Collblanc, la Torrassa i el Gornal i a la zona de
Campoamor, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès) (tram. 250-01747/06). Adopció en comissió. 13

Resolució 934/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la proposta de modificació de part del
Pla general metropolità d’Esplugues de Llobregat
(Baix Llobregat) (tram. 250-01325/06). Adopció en
comissió. 13

Resolució 935/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el suport del Govern a l’acord assolit
pels ajuntaments de Premià de Dalt i Vilassar de Dalt
(Maresme) per a garantir la preservació de l’entorn
del santuari de la Cisa (tram. 250-01356/06). Adopció
en comissió. 13

Resolució 936/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la presentació de les conclusions del

Marc estratègic per al desenvolupament de les infra-
estructures logístiques i de transport a Catalunya i del
Pla director d’estacionament de vehicles de transport
de mercaderies perilloses (tram. 250-01467/06).
Adopció en comissió. 14

Resolució 937/VI del Parlament de
Catalunya, sobre 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).
Adopció en comissió. 14

Resolució 938/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’establiment de negociacions amb el
Govern de l’Estat a fi que Renfe faci un pas de via-
nants alternatiu per a connectar la vila d’Arenys de
Mar (Maresme) amb la platja (tram. 250-01647/06).
Adopció en comissió. 15

Resolució 939/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la composició del Consorci de la Mina
i la reforma urbanística i socioeconòmica del barri de
la Mina, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (tram.
250-01657/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 940/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aplicació de la legislació lingüística
pel que fa a la documentació relativa als diplomes
d’operador i les llicències de les estacions de comu-
nicació per ràdio o altres tecnologies (tram. 250-
01036/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 941/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els intercanvis regulars i la coordinació
entre els governs de Catalunya, les Illes Balears, el
País Valencià i Aragó (tram. 250-01226/06). Adopció
en comissió. 16

Resolució 942/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la publicació formal de les relacions de
llocs de treball del personal funcionari i el laboral i de
la relació de llocs de treball del personal eventual de
l’Administració de la Generalitat (tram. 250-01523/06,
tram. 250-01561/06 i tram. 250-01687/06). Adopció
en comissió. 16

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

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

2.10.07. Mocions de censura
Moció de censura al president de la

Generalitat i proposta del diputat Sr. Pasqual Mara-
gall i Mira com a candidat a la presidència (tram. 205-
00001/06). Rebuig. 17
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CORRECCIONS PER ERROR TÈCNIC
La Proposició no de llei sobre l'inici d'una campanya d'informació dels perills que pot generar per a la salut el mal ús dels antibiòtics(tram. 250-02055/06), a la pàg. 67, ha estat rectificada al BOPC 240, pàg. 28.La Proposició no de llei sobre l'activitat hospitalària durant l'estiu de l'any 2001 a l'Hospital Josep Trueta, de Girona (tram. 250-02191/06), a la pàg. 53, ha estat rectificada al BOPC 240, pàg. 35.
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3. TRAMITACIONS EN CURS
3.01. Projectes i proposicions de llei i al-

tres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de meteorologia (tram.
200-00030/06). Tramitació pel procediment d’urgèn-
cia. 18

Projecte de llei de creació de l’ens In-
fraestructures Ferroviàries de Catalunya (tram. 200-
00040/06). Tramitació pel procediment d’urgència. 18

Projecte de llei de transport per cable
(tram. 200-00043/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 18

Projecte de llei de confraries de pesca-
dors de Catalunya (tram. 200-00044/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 18

Projecte de llei de creació de l’especia-
litat d’educació social en el cos de diplomats de la
Generalitat de Catalunya (tram. 200-00045/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 18

Projecte de llei de mesures relatives a
la conciliació del treball amb la vida familiar del per-
sonal de les administracions públiques catalanes
(tram. 200-00046/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 19

Projecte de llei d’ampliació dels terminis
de resolució del procediment i de presentació de
sol·licituds concedits pel Decret 288/2000, de 31
d’agost, pel qual s’estableixen els requisits per regu-
lar les indemnitzacions de les persones incloses en
els supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d’oc-
tubre, d’amnistia, i excloses dels beneficis de la dis-
posició addicional divuitena dels pressupostos gene-
rals de l’Estat per als períodes 1990 i 1992 (tram.
200-00047/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 19

Projecte de llei de cooperatives de Ca-
talunya (tram. 200-00048/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 19

Projecte de llei de turisme de Catalu-
nya (tram. 200-00049/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 19

Projecte de llei de modificació de la Llei
37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de pro-
tecció dels menors desemparats i de l’adopció, i de
regulació de l’atenció especial a adolescents en con-
flicte social (tram. 200-00050/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 20

Projecte de llei d’ordenació vitivinícola
(tram. 200-00051/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 20

Projecte de llei de protecció contra la
contaminació acústica (tram. 200-00052/06). Text
presentat. Antecedents. 20

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). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 38

Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/1990, del 9 de març, d’infraestructures hidràu-
liques de Catalunya (tram. 202-00108/06). Canvi de
Comissió tramitadora. 38

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

3.10.25. Proposicions no de llei
Proposició no de llei sobre les actuaci-

ons per a mantenir i potenciar l’institut d’ensenya-
ment secundari Antoni Rovira i Virgili, de Tarragona
(tram. 250-01388/06). Correcció d’errades de publica-
ció. 38

Proposició no de llei sobre el finança-
ment del cost de la construcció del casal de gent
gran i centre de dia de Tiana amb relació al compro-
mís de donar una subvenció pel director general de
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) Tarragona (tram. 250-01389/06). Correcció
d’errades de publicació. 38

Proposició no de llei sobre diverses
actuacions per al desenvolupament i la preservació
del sistema ecològic de les terres de l’Ebre Tarrago-
na (tram. 250-01390/06). Correcció d’errades de pu-
blicació. 39

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures perquè l’institut d’ensenyament secundari
Campclar, de Tarragona pugui impartir cicles forma-
tius de grau mitjà i superior Tarragona (tram. 250-
01391/06). Correcció d’errades de publicació. 39

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de vorals per a vianants entre els quilòmetres 17
i 19 de la carretera C-243 (tram. 250-01807/06). Es-
menes presentades. 39

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un projecte de millora de la carretera C-58, entre
Terrassa (Vallès Occidental) i Castellbell i el Vilar
(Bages), i la construcció de dos nous enllaços a
Viladecavalls i Vacarisses (Vallès Occidental) (tram.
250-01811/06). Esmenes presentades. 39

Proposició no de llei sobre les gestions
amb el Govern de l’Estat perquè es doti l’autopista A-
2 d’un carril segregat per a ús exclusiu de les línies
regulars d’autobusos entre Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat) i Barcelona (tram. 250-01814/06).
Esmenes presentades. 40

Proposició no de llei sobre la reforesta-
ció de les hectàrees de bosc afectades pels incendis
del 1994 a les comarques del Bages i el Berguedà
(tram. 250-01823/06). Esmenes presentades. 40

Proposició no de llei sobre les obres de
millora del tram comprès entre Peramola i Coll de
Nargó (Alt Urgell), de la carretera C-14 (tram. 250-
01830/06). Esmenes presentades. 41

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un dofinari al parc aquàtic de la Pineda, de Vila-
seca i Salou (Tarragonès) (tram. 250-01835/06). Es-
menes presentades. 41

Proposició no de llei sobre l’adequació
de l’exigència de coneixements de llengua catalana
en els processos selectius de personal al servei de
la Generalitat (tram. 250-01837/06). Esmenes pre-
sentades. 42

Proposició no de llei sobre el traspàs a
la Generalitat de la carretera L-800 (tram. 250-01838/
06). Esmenes presentades. 42

Proposició no de llei sobre el procés de
revisió de l’Organització Comuna de Mercat (OCM) i
el suport al sector de la fruita seca i les garrofes
(tram. 250-01840/06). Esmenes presentades. 42

Proposició no de llei sobre la no-autorit-
zació d’una incineradora de residus generals no re-
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collits selectivament a Sant Pere de Torelló (Osona)
(tram. 250-01843/06). Esmenes presentades. 43

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la construcció de la variant de Gósol en el projec-
te d’arranjament i pavimentació de la carretera que
va de Gósol (Berguedà) a Josa i Tuixén (Alt Urgell)
(tram. 250-01862/06). Esmenes presentades. 43

Proposició no de llei sobre el projecte
de la variant de la carretera C-243 entre Martorell
(Baix Llobregat) i Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
(tram. 250-01865/06). Esmenes presentades. 43

Proposició no de llei sobre la declaració
de parc natural de la zona forestal de la serralada de
Marina compresa entre els municipis d’Argentona i
Tiana (Maresme) i entre Santa Maria de Martorelles
i la Roca del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-
01870/06). Esmenes presentades. 44

Proposició no de llei sobre el desman-
tellament de les instal·lacions de Radio Liberty, a la
platja de Pals (Baix Empordà), i la incorporació
d’aquest espai al PEIN (tram. 250-01878/06). Esme-
nes presentades. 44

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un inventari dels immobles que els ajuntaments
van cedir a Telefónica quan era una empresa públi-
ca, amb la finalitat de recuperar-los (tram. 250-
01879/06). Esmenes presentades. 44

Proposició no de llei sobre la declaració
de parc natural de l’espai del PEIN Capçaleres del
Ter i del Freser i l’evitació, entretant, de determina-
des actuacions incompatibles amb la futura figura de
protecció (tram. 250-01880/06). Esmenes presenta-
des. 45

Proposició no de llei sobre l’actuació
urgent en el tram de la carretera N-II entre Agullana,
Cantallops, la Vajol, la Jonquera i Capmany (Alt
Empordà) (tram. 250-01885/06). Esmenes presenta-
des. 45

Proposició no de llei sobre l’increment
de la circulació de trens dobles per la línia C-1 de
Renfe (tram. 250-01889/06). Esmenes presentades. 45

Proposició no de llei sobre la instal·lació
del tacògraf en tots els vehicles del transport sanitari
públic (tram. 250-01892/06). Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un accés que connecti l’autopista A-7 amb l’Eix
Diagonal (C-15), a Vilafranca del Penedès (Alt Pe-
nedès) (tram. 250-01900/06). Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’habitatges tutelats al barri de la Mion -
Puigberenguer, de Manresa (Bages) (tram. 250-
01905/06). Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre l’activitat de
la Comissió de Control dels Dispositius de
Videovigilància a Catalunya (tram. 250-01906/06).
Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre l’eliminació
dels antecedents policials en funció de l’orientació
sexual (tram. 250-01910/06). Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre el patrocini
ambiental dels països subdesenvolupats (tram. 250-
01915/06). Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre l’emplaça-
ment d’un abocador d’emmagatzematge i tractament
de runa de la construcció a la comarca de l’Alt Urgell
(tram. 250-01920/06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una conducció d’aigües de les fonts del riu
Cardener al dipòsit de Sant Llorenç de Morunys
(Solsonès) (tram. 250-01928/06). Esmenes presen-
tades. 48

Proposició no de llei sobre la neteja i
les obres de reparació del riu Tenes, al terme muni-
cipal de Bigues i Riells (Vallès Oriental) (tram. 250-
01930/06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons a fer en la zona ocupada anteriorment per Radio
Liberty, a Pals (Baix Empordà) (tram. 250-01933/06).
Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre les gestions
perquè els trens que cobreixen la línia de rodalia de
Renfe s’aturin a les estacions de Montgat i Montgat-
nord (Maresme) (tram. 250-01934/06). Esmenes pre-
sentades. 49

Proposició no de llei sobre les obres de
reparació del dipòsit d’aigua de Vilada (Berguedà)
(tram. 250-01938/06). Esmenes presentades. 49

Proposició no de llei sobre la captació
d’aigua i la construcció d’un nou dipòsit a Vilada
(Berguedà) (tram. 250-01939/06). Esmenes presen-
tades. 49

Proposició no de llei sobre la neteja del
llit de l’embassament de la Baells i de l’últim tram
de la riera que hi aboca les aigües (tram. 250-01940/
06). Esmenes presentades. 49

Proposició no de llei sobre les negocia-
cions amb l’Ajuntament d’Olèrdola (Alt Penedès) per
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de la carretera de Montferrer a Sant Joan de l’Erm, a
Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) (tram. 250-01948/
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01951/06). Esmenes presentades. 51
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rils laterals en l’accés de la urbanització Can
Martinell, de Gelida (Alt Penedès), a la carretera C-
243b (tram. 250-01956/06). Esmenes presentades. 51

Proposició no de llei sobre les gestions
davant la Diputació de Barcelona per a instal·lar un
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l’àrea recreativa de Can Torrent (tram. 250-01957/
06). Esmenes presentades. 51

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons per a finançar el transport especial porta a
porta dels discapacitats físics a la xarxa metropolita-
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nes presentades. 52

Proposició no de llei sobre la regulació
dels procediments de selecció del personal al servei
de les agències i els consorcis en què participa la
Generalitat (tram. 250-01962/06). Esmenes presenta-
des. 52
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tutelats a les comarques de l’Alt Pirineu (tram. 250-
02024/06). Esmenes presentades. 60

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa del servei d’odontologia al centre d’atenció
primària de Guardiola de Berguedà (Berguedà) (tram.
250-02025/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 60

Proposició no de llei sobre la millora de
la carretera C-14 entre Oliana i Coll de Nargó (Alt
Urgell) (tram. 250-02026/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 60

Proposició no de llei sobre la incorpora-
ció de l’energia solar tèrmica al projecte d’edifici del
centre d’atenció primària de Vinyets-Molí Vell, de
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 250-
02027/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 60

Proposició no de llei sobre la gestió, el
control i la utilització compartida del vaixell Thetis
(tram. 250-02028/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre la contracta-
ció d’un cap d’equip d’immersió vinculat al Centre
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC)
(tram. 250-02029/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de viabilitat econòmica, social i mediam-
biental d’un tren de circumval·lació de les Gavarres
que cobreixi el recorregut Girona - Sant Feliu de
Guíxols - Palamós - Girona (tram. 250-02030/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre les alternati-
ves a la construcció de la Ronda Nord de Granollers
(Vallès Oriental) (tram. 250-02031/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 61

Proposició no de llei sobre la condem-
na de l’esclavatge i l’adhesió del Parlament de Cata-
lunya a la Declaració de la Conferència Mundial con-
tra el Racisme (tram. 250-02032/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 62
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Proposició no de llei sobre la gestió de
l’habitatge públic per ADIGSA (tram. 250-02033/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 62

Proposició no de llei sobre la difusió de
campanyes informatives específiques per a prevenir
les malalties derivades dels trastorns alimentaris,
especialment pel que fa a la bulímia i l’anorèxia
(tram. 250-02034/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 62

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió mixta de traspàs de competències
en matèria de sanitat al Consell General d’Aran, que
garanteixi la participació del personal de l’Espitau
d’Aran (tram. 250-02035/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 62

Proposició no de llei sobre l’obertura de
negociacions amb la Federació de Municipis de Ca-
talunya i l’Associació Catalana de Municipis i Co-
marques pel que fa al sistema de finançament de
les administracions locals (tram. 250-02036/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 63

Proposició no de llei sobre l’escassedat
d’aigua a la conca del riu Òdena (tram. 250-02037/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del tram J de la carretera C-243b, entre Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) i Martorell (Baix Llo-
bregat) (tram. 250-02040/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament d’un pla sectorial de protecció de la via
verda entre la muntanya de Sant Llorenç del Munt i la
serra de Collserola i la definició d’una estratègia eco-
nòmica del Vallès (tram. 250-02041/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 63

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a l’equilibri econòmic i financer de
les empreses concessionàries d’autopistes (tram.
250-02042/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou centre d’educació infantil i primària al
barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat) (tram.
250-02043/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi que determini els efectes del Pla hidrolò-
gic nacional en la pesca del delta de l’Ebre i del lito-
ral de Tarragona (tram. 250-02044/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre el trasllat al
Govern de l’Estat del rebuig del projecte de llei gene-
ral de cooperació autonòmica i de la necessitat de
consultar les comunitats autònomes en el procés
d’elaboració de les lleis bàsiques (tram. 250-02045/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 64

Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre de persones desaparegudes i l’endega-
ment de les actuacions necessàries per a localitzar
els cadàvers i determinar-ne la identitat mitjançant la
tècnica de l’ADN (tram. 250-02046/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre les necessi-
tats de places residencials per a la gent gran a la
comarca de l’Urgell i l’ampliació de la residència as-

sistida de Sant Antoni Hospital de Pobres de
Jesucrist, de Tàrrega (Urgell) (tram. 250-02047/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre el finança-
ment i l’execució dels projectes de reordenació ur-
bana de l’antic traçat de la carretera C-35, al pas pel
nucli urbà de Cardedeu (Vallès Oriental) (tram. 250-
02048/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre la normativa
que equipara la protecció familiar entre els treballa-
dors autònoms i els que cotitzen en el règim general
(tram. 250-02049/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 65

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi per a l’equiparació de la protecció dels
riscos professionals entre els treballadors autònoms
i els que cotitzen en el règim general (tram. 250-
02050/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre la condem-
na de l’atac terrorista als Estats Units i l’impuls de
la cultura de la pau i el diàleg internacional (tram.
250-02051/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció del centre d’educació infantil i primà-
ria de Cambrils (Baix Camp) (tram. 250-02052/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre la incorpora-
ció de l’energia solar tèrmica al projecte de construc-
ció de l’IES Ítaca, de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat) (tram. 250-02053/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 66

Proposició no de llei sobre l’ús dels
mecanismes previstos per l’ordenament vigent en
defensa de l’autogovern de Catalunya i de l’autono-
mia local (tram. 250-02054/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre l’inici d’una
campanya d’informació dels perills que pot generar
per a la salut el mal ús dels antibiòtics (tram. 250-
02055/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre l’oferta de
cicles formatius de grau mitjà i superior que s’impar-
teixen a l’IES Pere Barnils, de Centelles (Osona)
(tram. 250-02056/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a l’equiparació de les incapacitats
entre els treballadors que cotitzen com a treballa-
dors autònoms i els que cotitzen pel règim general
(tram. 250-02057/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 67

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament d’una normativa en matèria d’ocupació
aplicable als aturats de més de quaranta-cinc anys
que faci dotze mesos o més que estan sense feina
(tram. 250-02058/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre l’establiment
de circuits d’acció cultural que estructurin l’oferta de
promoció cultural i de les arts del Departament de
Cultura (tram. 250-02059/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 68
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Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’habitatges tutelats i d’un centre de dia al barri
de la Mion - Puigberenguer, de Manresa (Bages)
(tram. 250-02060/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu a l’equiparació de les jubilacions
entre els treballadors que cotitzen com a autònoms i
els que cotitzen pel règim general (tram. 250-02061/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 68

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla especial de protecció de l’entorn de la nova
carretera de Martorell (Baix Llobregat) a Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) (tram. 250-02062/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre l’evitació
dels antibiòtics per a engreixar el bestiar o com a
plaguicides (tram. 250-02063/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre l’arribada del
senyal de telefonia mòbil a tots els indrets de la co-
marca de l’Anoia (tram. 250-02064/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre la destinació
de fons per a la restauració de la Biblioteca - Museu
Víctor Balaguer i de la Casa de Santa Teresa, de
Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 250-02065/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 69

Proposició no de llei sobre l’adequació
de les instal·lacions del Far de Vilanova i la Geltrú
(Garraf) per a seu del Museu del Mar (tram. 250-
02066/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 70

Proposició no de llei sobre la dotació
d’un gimnàs del CEIP l’Aragai, de Vilanova i la
Geltrú (Garraf) (tram. 250-02067/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 70

Proposició no de llei sobre la liberalitza-
ció del sector elèctric (tram. 250-02068/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 70

Proposició no de llei sobre l’actuació de
la Generalitat davant de les empreses elèctriques
(tram. 250-02069/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 70

Proposició no de llei sobre les recoma-
nacions de la Missió Ramsar d’Assessorament del
delta de l’Ebre, del 2000 (tram. 250-02070/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 71

Proposició no de llei sobre la millora del
transport sanitari a Sabadell, Barberà del Vallès i
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
(tram. 250-02071/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 71

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Pla general metropolità (PGM) pel que fa al
sòl no urbanitzable protegit (tram. 250-02072/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 71

Proposició no de llei sobre la supressió
de la girada a l’esquerra en els punts quilomètrics
186 i 188 de la carretera C-31, entre Barcelona i
Castelldefels (Baix Llobregat), per a accedir a uns
càmpings (tram. 250-02073/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 71

Proposició no de llei sobre la dotació
del centre d’educació especial de la Fundació l’Espi-
ga, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), d’una
unitat sociosanitària de rehabilitació i habilitació per
a persones amb discapacitat motriu (tram. 250-
02074/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 72

Proposició no de llei sobre el garan-
timent de la participació de les comunitats autòno-
mes en les qüestions relatives a l’autogovern (tram.
250-02076/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 72

Proposició no de llei sobre el suport
institucional a la petició d’indult de cinc joves (tram.
250-02077/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 72

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 25/1998, de 4 de febrer, sobre coordi-
nació d’estudis i enquestes d’opinió i creació del
Registre públic d’enquestes i estudis d’opinió de la
Generalitat de Catalunya, pel que fa al subministra-
ment de dades al Parlament (tram. 250-02078/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 72

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una nova llar d’infants al barri de la Vila, de
Martorell (Baix Llobregat) (tram. 250-02079/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 73

Proposició no de llei sobre les obres de
millora de la seguretat de l’IES El Bullidor, de Rubí
(Vallès Occidental) (tram. 250-02080/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 73

Proposició no de llei sobre l’assignació
de personal auxiliar de docència els instituts d’ense-
nyament secundari (tram. 250-02081/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 73

Proposició no de llei sobre el no-esta-
bliment de noves superfícies comercials a Sant Vi-
cenç de Castellet (Bages) (tram. 250-02082/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 73

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una nova llar d’infants a Vilanova i la Geltrú
(Garraf) (tram. 250-02083/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 74

Proposició no de llei sobre l’increment
de recursos destinats a la creació de llars d’infants
fins a arribar a finançar el trenta per cent del cost de
la plaça (tram. 250-02084/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 74

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de carreteres per a millorar les connexions
viàries de l’autopista C-32, a Mataró (Maresme)
(tram. 250-02085/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 74

Proposició no de llei sobre la integració
dels professionals sanitaris dels centres penitenciaris
a la xarxa pública de sanitat (tram. 250-02086/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 74

Proposició no de llei sobre el condicio-
nament de l’accés a la platja Llarga, de Tarragona
(tram. 250-02087/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 75

Proposició no de llei sobre l’oferta de
places per a la formació d’anestesistes (tram. 250-
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02088/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 75

Proposició no de llei sobre la concessió
del certificat de discapacitat als malalts de fibrosi
quística (tram. 250-02089/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 75

Proposició no de llei sobre l’ensenya-
ment del rus i l’italià a l’Escola Oficial d’Idiomes, de
Tarragona (tram. 250-02090/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 75

Proposició no de llei sobre la consolida-
ció de l’escullera del port de Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà) (tram. 250-02091/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 76

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre de llars d’infants laborals i de la dotació
pressupostària corresponent (tram. 250-02092/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 76

Proposició no de llei sobre el camí de
Sant Jaume (GR 65-5), a les comarques del Tarra-
gonès i el Baix Camp (tram. 250-02093/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 76

Proposició no de llei sobre la continua-
ció dels estudis de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya relatius a la presència de compostos orgà-
nics volàtils i contaminants entorn de la planta de
compostatge de Manlleu (Osona) (tram. 250-02094/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 76

Proposició no de llei sobre el compro-
mís de mantenir en funcionament la central tèrmica
de Cercs amb carbó de l’empresa Carbons
Pedraforca fins a finals del 2005 (tram. 250-02096/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 77

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció de l’educació infantil de 0 a 3 anys i la construc-
ció de noves llars d’infants a Sabadell (Vallès Occi-
dental) (tram. 250-02097/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 77

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de les instal·lacions del poliesportiu municipal i la
implantació de gespa artificial al camp del Club de
Futbol del Masnou (Maresme) (tram. 250-02098/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 77

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació i d’ampliació de les dependències de
l’Ajuntament de Cubelles (Garraf) (tram. 250-02099/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 77

Proposició no de llei sobre la construc-
ció i la dotació de recursos materials i humans del
centre d’assistència primària de Montmeló (Vallès
Oriental) (tram. 250-02100/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 78

Proposició no de llei sobre l’estudi de la
problemàtica dels fums industrials de la zona de
Puigbacó i la instal·lació d’una estació automàtica de
la xarxa de vigilància i prevenció de la contaminació
atmosfèrica a Torelló (Osona) (tram. 250-02101/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 78

Proposició no de llei sobre el garan-
timent de la connectivitat adequada per a l’accés a
Internet i la millora de les comunicacions amb els

ciutadans (tram. 250-02102/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 78

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’un procés de negociació amb FECSA-Endesa per
al soterrament de les línies elèctriques (tram. 250-
02103/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 78

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de les mesures de prevenció i de control de la segu-
retat del Pla de seguretat de les químiques de Tarra-
gona (Plaseqta) (tram. 250-02104/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 79

Proposició no de llei sobre la creació
d’un comitè català per a l’organització de l’Any Inter-
nacional de les Muntanyes (tram. 250-02105/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 79

Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre públic de documents de voluntats anti-
cipades (tram. 250-02106/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 79

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la comarca de la Cerdanya en el Pla territorial de
l’alt Pirineu (tram. 250-02107/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 79

Proposició no de llei sobre la no-autorit-
zació de la línia elèctrica d’alta tensió que ha de cre-
uar els Pirineus per les comarques del Pallars Jussà
i el Pallars Sobirà (tram. 250-02108/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 80

Proposició no de llei sobre la no-consi-
deració de les festivitats de Barcelona ciutat com a
dies festius en les línies de tren de rodalia de Renfe
(tram. 250-02109/06). Tramesa a la Comissió. Termi-
ni de presentació d’esmenes. 80

Proposició no de llei sobre la prohibició
de l’ús de perdigons de plom en determinades zones
humides (tram. 250-02110/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 80

Proposició no de llei sobre la regulació
de les mútues (tram. 250-02111/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 80

Proposició no de llei sobre l’ensenya-
ment integral de la literatura catalana (tram. 250-
02112/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 81

Proposició no de llei sobre la titularitat
de part de les peces d’art del Museu Diocesà de
Lleida (Segrià) (tram. 250-02113/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 81

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un parc de bombers voluntaris a Guissona (Se-
garra) (tram. 250-02114/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 81

Proposició no de llei sobre els parcs de
bombers de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Puigcerdà
(Cerdanya) (tram. 250-02115/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 81

Proposició no de llei sobre les gestions
a fer davant el Govern de l’Estat perquè aquest creï
un observatori permanent de la violència quotidiana
a les casernes militars (tram. 250-02116/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 82

Proposició no de llei sobre el rebuig a
la guerra com a instrument de solució del conflicte
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obert arran dels atemptats terroristes dels EUA de
l’11 de setembre de 2001 (tram. 250-02118/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 82

Proposició no de llei sobre la diagnosi
de l’estat de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa ten-
sió (tram. 250-02120/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 82

Proposició no de llei sobre les necessi-
tats de personal interí qualificat dels òrgans jurisdic-
cionals de Catalunya (tram. 250-02121/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 82

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’habilitar un crèdit extraordinari urgent per a pal·-
liar la situació de fam dels països de l’Amèrica Cen-
tral (tram. 250-02122/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 83

Proposició no de llei sobre la creació de
mòduls especials de seguretat en centres hospitala-
ris (tram. 250-02123/06). Presentació. 83

Proposició no de llei sobre la desquali-
ficació del sector de Can Frigola de Baix com a sòl
urbanitzable i la inclusió al Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa (tram. 250-02124/06). Pre-
sentació. 83

Proposició no de llei sobre les millores
del traçat de la carretera C-246, entre Sitges i
Castelldefels (tram. 250-02125/06). Presentació. 84

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de garantir el funcionament de l’estació de tren de
RENFE de la Garriga (Vallès Oriental) (tram. 250-
02126/06). Presentació. 85

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un camp de golf als terrenys de Can Codina i
Can Canaletes, dins del parc de Collserola, a
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) (tram. 250-
02127/06). Presentació. 85

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de garantir el dret a la informació en els diferents
indrets del territori català on es projecti la creació
d’un abocador (tram. 250-02128/06). Presentació. 86

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte per a subvencionar la presència en les
fires catalanes d’expositors de productes catalans
que han patit una crisi global (tram. 250-02129/06).
Presentació. 87

Proposició no de llei sobre l’oposició a
la instal·lació d’una planta de crema de pneumàtics a
Alcanar (Montsià) (tram. 250-02130/06). Presenta-
ció. 88

Proposició no de llei sobre l’adequació
de l’increment de les tarifes del transport metropolità
a les previsions per a l’any 2002 (tram. 250-02131/
06). Presentació. 88

Proposició no de llei sobre la creació
d’un telèfon d’atenció ciutadana desvinculat del 012
per a l’assessorament i l’orientació de dones que
pateixen maltractaments (tram. 250-02132/06). Pre-
sentació. 89

Proposició no de llei sobre la declaració
com a monument històric del túnel ferroviari de
Montgat (Maresme) (tram. 250-02133/06). Presenta-
ció. 89

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu

sobre ensenyament i afers culturals (tram. 250-
02134/06). Presentació. 90

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del projecte d’edificació dels habitatges del carrer
Lancaster i Nou de la Rambla per tal de garantir el
manteniment de les façanes (tram. 250-02135/06).
Presentació. 90

3.10.65. Projectes i propostes de resolució
d’actuació davant les Corts Gene-
rals
Projecte de resolució per la qual s’acor-

da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei per la qual es modifica la Llei de
8 de juny de 1957, del Registre Civil (tram. 269-
00006/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 91

4. INFORMACIÓ
4.50. Compliment de resolucions i de

mocions
Control del compliment de la Moció 63/

VI del Parlament de Catalunya, sobre el tren d’alta
velocitat (tram. 340-00241/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. 92

Control del compliment de la Moció 65/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la política
mediambiental (tram. 340-00243/06). Informe relatiu
al compliment de la Moció. 92

Control del compliment de la Moció 67/
VI del Parlament de Catalunya, sobre política ferro-
viària (tram. 340-00245/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Moció. 95

Control del compliment de la Moció 70/
VI del Parlament de Catalunya, sobre el desenvolu-
pament del Pirineu, especialment pel que fa al turis-
me i el lleure (tram. 340-00248/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. 96

Control del compliment de la Moció 75/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra
la violència domèstica (tram. 340-00265/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Moció. 98

Control del compliment de la Moció 76/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la promoció i
el desenvolupament del sector audiovisual (tram.
340-00266/06). Informe relatiu al compliment de la
Moció. 99

Control del compliment de la Moció 77/
VI del Parlament de Catalunya, sobre els ensenya-
ments superiors de música (tram. 340-00267/06).
Informe relatiu al compliment de la Moció. 102

Control del compliment de la Resolució
497/VI del Parlament de Catalunya, sobre la docu-
mentació militar generada a Catalunya, especialment
la relativa al procés de Lluís Companys (tram. 340-
00510/06). Sol·licitud de criteri sobre el compliment. 104

Control del compliment de la Resolució
576/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
convalidació del permís de conduir expedit en paï-
sos tercers per un de model comunitari (tram. 340-
00567/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 104

Control del compliment de la Resolució
705/VI del Parlament de Catalunya, sobre la cobertu-
ra dels serveis de telefonia mòbil, especialment als
municipis que últimament s’han vist afectats per
catàstrofes naturals (tram. 340-00587/06). Correcció
d’errades de publicació. 105
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Control del compliment de la Resolució
537/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’incre-
ment de les dotacions destinades a la Unió de Con-
sells Esportius de Catalunya (tram. 340-00603/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 105

Control del compliment de la Resolució
629/VI del Parlament de Catalunya, sobre la segure-
tat i la salut laborals del professorat del Departament
d’Ensenyament (tram. 340-00604/06). Informe relatiu
al compliment de la Resolució. 105

Control del compliment de la Resolució
583/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora
de la senyalització dels accessos a l’Escola de Po-
licia de Catalunya, a Mollet del Vallès (Vallès Orien-
tal) (tram. 340-00605/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 108

Control del compliment de la Resolució
451/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació
d’una política de descomptes per als usuaris habitu-
als del túnel del Cadí i l’estudi de la supressió del
peatge (tram. 340-00606/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 108

Control del compliment de la Resolució
447/VI del Parlament de Catalunya, sobre la situació
viària de la carretera C-1411 i l’ampliació de diversos
enllaços de l’autopista A-18 (tram. 340-00607/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 109

Control del compliment de la Resolució
830/VI del Parlament de Catalunya, sobre la cons-
trucció d’un centre d’atenció primària a Puig-reig
(Berguedà) (tram. 340-00608/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 110

Control del compliment de la Resolució
573/VI del Parlament de Catalunya, sobre el tracta-
ment social i jurídic dels transsexuals (tram. 340-
00609/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 110

Control del compliment de la Resolució
419/VI del Parlament de Catalunya, sobre la modifi-
cació de la Llei de l’Estat 39/1999, del 5 de novem-
bre, relativa a la conciliació de la vida familiar i labo-
ral de les persones treballadores (tram. 340-00610/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 111

Control del compliment de la Resolució
420/VI del Parlament de Catalunya, sobre el traspàs
de la gestió de les prestacions econòmiques de pro-
tecció a la situació d’atur (tram. 340-00611/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 111

Control del compliment de la Resolució
557/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació
al Berguedà del Pla de millora de la qualitat de servei
de transport interurbà de viatgers (tram. 340-00612/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 111

Control del compliment de la Resolució
443/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora
de l’accés a l’autopista A-19 des del municipi de
Cabrils (Maresme) (tram. 340-00613/06). Informe re-
latiu al compliment de la Resolució. 112

Control del compliment de la Resolució
444/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’enllaç de
l’autopista A-19 a Sant Andreu de Llavaneres (Mares-
me) en direcció a Girona (tram. 340-00614/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 113

Control del compliment de la Resolució
556/VI del Parlament de Catalunya, sobre la xarxa
de transport públic del Berguedà (tram. 340-00615/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 113

Control del compliment de la Resolució
567/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elabora-
ció d’una normativa relativa a la plantació d’arbres als
costats de les carreteres (tram. 340-00616/06). In-
forme relatiu al compliment de la Resolució. 113

Control del compliment de la Resolució
563/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici de
les obres de construcció del nou túnel de Vielha (Vall
d’Aran) (tram. 340-00617/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 114

Control del compliment de la Resolució
568/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora
de la senyalització del municipi de Santpedor (Ba-
ges) (tram. 340-00618/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 114

Control del compliment de la Resolució
546/Vi del Parlament de Catalunya, sobre el projecte
d’integració d’alumnat amb necessitats educatives
especials de la comarca del Garraf (tram. 340-
00619/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 114

Control del compliment de la Resolució
485/VI del Parlament de Catalunya, sobre la presta-
ció de serveis socials a les persones discapacitades
(tram. 340-00620/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 116

Control del compliment de la Resolució
570/VI del Parlament de Catalunya sobre els estudis
i els treballs de l’Observatori de la Societat de la In-
formació i de l’Observatori del Mercat de Treball
(tram. 340-00621/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 116

Control del compliment de la Resolució
571/VI del Parlament de Catalunya sobre les infraes-
tructures de comunicacions de banda ampla a les
comarques de Lleida (tram. 340-00622/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 117

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
Sol·licitud de compareixença d’una dele-

gació de la comissió executiva d’UGT i CCOO de
Catalunya davant la Comissió per a la Societat de la
Informació perquè informi sobre el desenvolupament
actual del teletreball i la situació laboral dels treballa-
dors a Catalunya (tram. 356-00348/06). Sol·licitud. 118

Sol·licitud de compareixença del Con-
sell Assessor de RTVE a Catalunya davant la Comis-
sió de control parlamentari de l’Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empre-
ses Filials perquè informi sobre els treballs que du a
terme i sobre la situació actual del centre emissor de
RTVE a Catalunya (tram. 356-00370/06). Acord so-
bre la sol·licitud. 118

Sol·licitud de compareixença dels sindi-
cats d’ensenyament i les patronals de la petita i mit-
jana empresa davant la Comissió de Política Cultural
perquè informin sobre la formació professional i
l’avantprojecte de la Llei de l’Estat de Formació Pro-
fessional i Qualificacions (tram. 356-00393/06). Sol·-
licitud i tramesa a la Comissió. 118

Sol·licitud de compareixença de les en-
titats municipalistes davant la Comissió d’Organitza-
ció i Administració de la Generalitat perquè informin
sobre l’impacte en els municipis catalans de l’entra-
da en vigor de la Llei de l’Estat d’estabilitat pressu-
postària (tram. 356-00394/06). Sol·licitud i tramesa a
la Comissió. 118
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Sol·licitud de compareixença dels sindi-
cats UGT I CCOO davant la Comissió de Política
Social perquè informin de llur posició davant la refor-
ma de la negociació col·lectiva (tram. 356-00395/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 119

Sol·licitud de compareixença del rector
de la Universitat de Barcelona davant la Comissió
de Política Cultural per a presentar-hi el Dictamen
sobre els problemes d’inconstitucionalitat del Projec-
te de Llei Orgànica d’Universitats (tram. 356-00396/
06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 119

Sol·licitud de compareixença del Conse-
ller de Sanitat i Seguretat Social davant la Comissió
d’Organització i Administració de la Generalitat i
Govern Local perquè informi sobre les mesures pre-
vistes per a un hipotètic atac terrorista amb armes
químiques (tram. 356-00397/06). Sol·licitud i tramesa
a la Comissió. 119

Sol·licitud de compareixença del Conse-
ller d’Interior davant la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local perquè
informi sobre els plans de seguretat i protecció civil
de les empreses químiques arran de l’accident de
Tolosa de Llenguadoc (tram. 356-00398/06). Sol·-
licitud i tramesa a la Comissió. 119

Sol·licitud de compareixença del Conse-
ller de Justícia davant la Comissió de Justícia, Dret
i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre la proble-
màtica dels trencaments de condemna a les pre-
sons catalanes (tram. 356-00399/06). Sol·licitud i tra-
mesa a la Comissió. 119

Sol·licitud de compareixença dels repre-
sentants del Consell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya davant la Comissió de Política Cultural per-
què informin sobre les activitats desenvolupades
durant l’any 2000 (tram. 356-00400/06). Sol·licitud.
Acord sobre la sol·licitud. 120

Sol·licitud de compareixença dels repre-
sentants d’Acció Solidària-IGMAN davant la Comis-
sió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea
i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat
perquè informin sobre la situació dels refugiats afga-
nesos al Pakistan (tram. 356-00401/06). Sol·licitud i
tramesa a la Comissió. 120

Sol·licitud de compareixença del senyor
Artur Serra i Hurtado davant la Comissió Permanent
de Legislatura per a la Societat de la Informació per-

què informi sobre el desenvolupament del projecte
I2CAT-Internet 2 a Catalunya (tram. 356-00402/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 120

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a
presentar el Pla d’Actuacions del Consell per al 2001
(tram. 356-00403/06). Acord sobre la sol·licitud. 120

4.53.10. Sessions informatives i comparei-
xences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió de

Política Social amb el conseller en cap sobre el Pla
interdepartamental d’immigració 2001-2004 (tram.
355-00122/06). Substanciació. 121

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques sobre el Pla de ports (tram.
355-00134/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 121

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques sobre el Pla territorial general
de Catalunya (tram. 355-00135/06). Sol·licitud i tra-
mesa a la Comissió. 121

Sessió informativa de la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Generalitat i Govern
Local amb la consellera de Governació i Relacions
Institucionals sobre la cooperació amb els ens locals
(tram. 355-00136/06). Sol·licitud i tramesa a la Comis-
sió. 121

4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

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

de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya
(tram. 334-00074/06). Presentació i tramesa a la
Comissió. 121

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a la provisió temporal d’un
lloc de treball de gestor/a econòmic d’Oïdoria de
Comptes i Caixa del Parlament de Catalunya (tram.
500-00024/06). Convocatòria. Nomenament de l’òr-
gan qualificador. 122

NOTA:

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents ori-
ginals entrats al Registre.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat
en el Parlament i en els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 927/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la concertació territorial
de les propostes d’espais a incloure
en la Xarxa Natura 2000
Tram. 250-01707/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’adopció de mesu-
res per a donar audiència als ajuntaments afectats
per la inclusió del terme municipal al qual pertanyen
en la Xarxa Natura 2000, presentada pel Grup Par-
lamentari Popular (tram. 250-01707/06), i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 27137).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a comen-
çar processos de concertació territorial de les pro-
postes d’espais a incloure en la Xarxa Natura 2000,
amb la participació de les administracions locals i
els agents socials, i, un cop finalitzat aquest procés,
a obrir un període d’informació pública de la nova
proposta.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

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

Resolució 928/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la millora de la se-
nyalització de la sortida de Granollers
(Vallès Oriental) de la carretera C-17
(abans N-152)
Tram. 250-01288/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’establiment de

mesures per a millorar la senyalització de la carre-
tera N-152, presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (tram. 250-
01288/06), i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 19988).

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 la millora de la senyalització de la sortida de Gra-
nollers (Vallès Oriental) de la carretera C-17 (abans
N-152).

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve Josep M. Fabregat

Resolució 929/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la inclusió en la senya-
lització de la carretera C-15 del nom
del municipi de Cabrera d’Igualada
(Anoia)
Tram. 250-01425/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la inclusió del to-
pònim «Cabrera d’Igualada» en la senyalització de
la carretera comarcal C-15, presentada pel Sr.
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament
amb cinc altres diputats del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01425/06),
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 22089).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a inclou-
re en la senyalització de la carretera C-15 el nom del
municipi de Cabrera d’Igualada (Anoia), tant des de
Capellades (Anoia) com a la sortida de Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve Josep M. Fabregat

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 930/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el manteniment de les
nomenclatures nova i antiga de les
carreteres catalanes durant un perío-
de de dos anys i l’adequació del quilo-
metratge de la senyalització vertical
Tram. 250-01703/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre el manteniment de
les nomenclatures nova i antiga de les carreteres
catalanes durant un període de dos anys i l’adequa-
ció del quilometratge de la senyalització vertical,
presentada pel Grup Parlamentari Popular (tram.
250-01703/06), i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 27135).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Mantenir, juntament amb la nova, l’antiga no-
menclatura de les carreteres en la cartografia oficial
durant els propers dos anys.

b) Revisar el quilometratge de la senyalització ver-
tical de les carreteres catalanes per a adequar-lo a la
nova nomenclatura.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

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

Resolució 931/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la retirada de totes les
plaques amb l’emblema de la Falange
dels habitatges de promoció pública
Tram. 250-01334/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la retirada de totes
les plaques amb l’emblema de la Falange dels habi-
tatges de promoció pública de Catalunya en el ter-
mini màxim de sis mesos, presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)

(tram. 250-01334/06), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Popular (reg. 20108) i pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 20805).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a retirar
en el termini màxim de sis mesos totes les plaques
amb l’emblema de la Falange de tots els habitatges
de promoció pública que siguin de titularitat de la
Generalitat, i a promoure la retirada de les plaques
dels edificis d’una altra titularitat pública.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

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

Resolució 932/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació d’una xarxa
de vies ciclistes de Catalunya
Tram. 250-01559/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la creació d’una
xarxa ciclista a Catalunya, presentada pel Grup Par-
lamentari Popular (tram. 250-01559/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar, des del diàleg amb les entitats d’usua-
ris de bicicleta i la col·laboració amb la resta d’ad-
ministracions implicades, la creació d’una xarxa de
vies ciclistes de Catalunya.

b) Elaborar un estudi, i presentar-li’n les conclusi-
ons en el termini màxim d’un any, per a donar viabi-
litat a una xarxa de vies ciclistes, el qual estudi, en-
tre altres aspectes, ha d’incloure l’inventari i la des-
cripció de totes les vies ciclistes interurbanes, una
anàlisi de la demanda, els criteris tècnics de traçat i
disseny de les vies que han de constituir la xarxa, i
també la necessària intermodalitat, la connectivitat
amb les línies verdes i les rutes de la xarxa ciclista
bàsica europea Eurovelo.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat
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Resolució 933/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’habi-
tatges als barris de Collblanc, la Tor-
rassa i el Gornal i a la zona de Campo-
amor, de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Tram. 250-01747/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’execució del Pla
especial de reforma interior número 3 per a la cons-
trucció d’habitatges als barris de Collblanc i la Tor-
rassa, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès),
presentada pel Grup Parlamentari Popular (tram.
250-01747/06), i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 29241) i
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (reg. 29272).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer les gestions pertinents amb l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per tal de
signar un conveni per a executar el Pla especial de
reforma interior número 3 en el marc del Pla inte-
gral de Collblanc i la Torrassa, una vegada aprovat
aquest Pla especial, per a construir-hi seixanta-qua-
tre habitatges.

b) Construir els quaranta-quatre habitatges ja apro-
vats al sector de Campoamor, de l’Hospitalet de
Llobregat.

c) Construir cent setanta-set habitatges de protecció
oficial al Polígon Gornal, de l’Hospitalet de Llobre-
gat, d’acord amb la programació del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

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

Resolució 934/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la proposta de modifi-
cació de part del Pla general metropo-
lità d’Esplugues de Llobregat (Baix
Llobregat)
Tram. 250-01325/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la retirada de la
modificació del Pla general metropolità d’Esplu-
gues de Llobregat d’afectació del barri de Finestre-
lles, presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds (IC-V) (tram. 250-01325/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar les converses amb l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat (Baix Llobregat) i la Coordinadora
d’Associacions de Veïns, per tal d’arribar a acords
entre les parts implicades sobre la proposta de mo-
dificació del Pla general metropolità d’Esplugues
de Llobregat en els sectors corresponents al barri
de Finestrelles i la zona entre el carrer Laureà Miró
i la Ronda de Dalt i el terme municipal de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès).

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

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

Resolució 935/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el suport del Govern a
l’acord assolit pels ajuntaments de
Premià de Dalt i Vilassar de Dalt (Ma-
resme) per a garantir la preservació
de l’entorn del santuari de la Cisa
Tram. 250-01356/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda
el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la modificació del Pla ge-
neral d’ordenació urbana de Premià de Dalt (Mares-
me), les normes subsidiàries de Vilassar de Dalt (Ma-
resme) i el corresponent Pla parcial per a garantir la
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preservació de l’entorn del santuari de la Cisa, pre-
sentada pel Grup Parlamentari Popular i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (tram. 250-01356/
06), i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 20617).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar
suport a l’acord assolit pels ajuntaments de Premià
de Dalt i Vilassar de Dalt (Maresme), de modifica-
ció del Pla general d’ordenació urbana de Premià de
Dalt i de les Normes subsidiàries de Vilassar de Dalt,
i també del Pla parcial corresponent, a fi de garantir
la defensa i la protecció dels valors tradicionals,
ambientals, cívics i paisatgístics de l’entorn del san-
tuari de la Cisa.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve Josep M. Fabregat

Resolució 936/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la presentació de les
conclusions del Marc estratègic per al
desenvolupament de les infraestructu-
res logístiques i de transport a Catalu-
nya i del Pla director d’estacionament
de vehicles de transport de mercade-
ries perilloses
Tram. 250-01467/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la presentació d’un
pla d’aparcaments per a vehicles pesants de servei
públic a Catalunya, presentada pel Grup Parlamen-
tari Popular (tram. 250-01467/06), i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 23597).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar-li en el termini de dues setmanes les conclu-
sions del Marc estratègic per al desenvolupament
de les infraestructures logístiques i de transport a
Catalunya, pel 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.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

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

Resolució 937/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les fases segona, terce-
ra i quarta del projecte de renovació
de l’enllumenat públic de Riba-roja
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-01577/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’actuació de les
fases segona, tercera i quarta del projecte de reno-
vació de l’enllumenat públic de Riba-roja d’Ebre
(Ribera d’Ebre), presentada pel Grup Parlamentari
Popular (tram. 250-01577/06), i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25662).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atendre
les al·legacions que pugui presentar l’Ajuntament de
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) a les anualitats del
2002 i el 2003 del Pla únic d’obres i serveis
(PUOSC), per a incloure-hi les fases segona, tercera
i quarta del projecte de renovació de l’enllumenat
públic.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep M. Fabregat
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Resolució 938/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’establiment de negoci-
acions amb el Govern de l’Estat a fi que
Renfe faci un pas de vianants alternatiu
per a connectar la vila d’Arenys de Mar
(Maresme) amb la platja
Tram. 250-01647/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la creació d’un pas
de vianants alternatiu per a connectar el municipi
d’Arenys de Mar (Maresme) amb la platja, presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
- Verds (IC-V) (tram. 250-01647/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
les negociacions necessàries amb el Govern de
l’Estat per tal que la companyia Renfe faci un pas
de vianants alternatiu al que uneix la vila d’Arenys
de Mar (Maresme) amb la platja, d’acord amb l’arti-
cle 28.4 de la Llei de l’Estat 22/1988, del 28 de juli-
ol, de Costes, atesa la impossibilitat de circular pel
pas que hi ha, el qual, de conformitat amb la Llei
esmentada, constitueix una servitud d’accés al mar
que en tot cas ha de ésser respectada.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

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

Resolució 939/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la composició del Con-
sorci de la Mina i la reforma urbanísti-
ca i socioeconòmica del barri de la
Mina, de Sant Adrià de Besòs (Barce-
lonès)
Tram. 250-01657/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 25, 10.10.2001, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la reforma urbanís-
tica i socioeconòmica del barri de la Mina, de Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès), presentada pel Sr.

Joan Ferran i Serafini juntament amb cinc altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (tram. 250-01657/06), i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Popular (reg.
26171) i pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 26400).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
les accions oportunes davant el Govern de l’Estat
per a prendre en consideració la incorporació
d’aquest darrer al Consorci de la Mina a fi que con-
tribueixi a la reforma urbanística i socioeconòmica
d’aquest barri de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

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

Resolució 940/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aplicació de la legisla-
ció lingüística pel que fa a la docu-
mentació relativa als diplomes d’ope-
rador i les llicències de les estacions
de comunicació per ràdio o altres tec-
nologies
Tram. 250-01036/06

Adopció: Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local
Sessió núm. 19, 10.10.2001, DSPC-C 234

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’aplicació de la legislació
lingüística a l’Administració perifèrica de l’Estat
(tram. 250-01036/06), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15834)

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme les actuacions necessàries per a fer efectius:

a) El dret a presentar i rebre en català la documenta-
ció relacionada amb l’obtenció i la renovació del
diploma d’operador i les llicències de les estacions
de comunicació per ràdio o altres tecnologies, espe-
cialment la relativa als exàmens, i la documentació
anàloga relativa a altres sistemes de comunicació
sotmesos a autorització o regulació administrativa.
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b) El dret a fer en català totes les proves, les memò-
ries i els exercicis per a l’obtenció dels diplomes,
les llicències i les autoritzacions a què fa referència
la lletra a.

c) El dret a obtenir en català la documentació rela-
cionada amb les telecomunicacions que vagi adre-
çada als ciutadans en les oficines de Catalunya.

d) El dret a obtenir en català els diplomes d’opera-
dor i les llicències d’estacions de comunicació que
es lliurin als ciutadans de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

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

Resolució 941/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els intercanvis regulars
i la coordinació entre els governs de
Catalunya, les Illes Balears, el País
Valencià i Aragó
Tram. 250-01226/06

Adopció: Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local
Sessió núm. 19, 10.10.2001, DSPC-C 234

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la creació d’un ens coordi-
nador de les institucions d’autogovern dels territoris
que formaven la Corona d’Aragó (tram. 250-01226/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Popular (reg. 19519), pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg.
19458) i pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 19983)

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure intercanvis regulars amb els governs de les
Illes Balears, del País Valencià i d’Aragó, per tal de
tractar d’objectius i aspectes d’interès comú i, si
escau, plantejar la creació d’un ens estable de coor-
dinació.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

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

Resolució 942/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la publicació formal de
les relacions de llocs de treball del per-
sonal funcionari i el laboral i de la rela-
ció de llocs de treball del personal
eventual de l’Administració de la Ge-
neralitat
Tram. 250-01523/06, 250-01561/06 i 250-01687/06

Adopció: Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local
Sessió núm. 19, 10.10.2001, DSPC-C 234

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
10 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la publicació formal de la
refosa de les modificacions de la relació de llocs de
treball (RLT) del personal funcionari de l’Adminis-
tració de la Generalitat i de les successives modifi-
cacions i actualitzacions  (tram. 250-01523/06), pre-
sentada pel Grup Popular, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (reg. 24769) i pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 25291); de la Proposició
no de llei sobre la publicitat de la relació de llocs de
treball reservats a personal eventual de l’Adminis-
tració de la Generalitat (tram 250-01561/06), pre-
sentada per la diputada M. Dolors Nadal i Aymerich,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Par-
lamentari Popular, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
25546), i de la Proposició no de llei sobre la publi-
citat de les relacions de llocs de treball de personal
al servei de l’Administració de la Generalitat (tram.
250-01687/06), presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 27124)

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer públiques en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya en el termini màxim de tres mesos
les relacions de llocs de treball (RLT) actualitzades
del personal funcionari i el personal laboral al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat, i a repren-
dre d’una manera sistemàtica la publicació de les
successives actualitzacions i modificacions d’aque-
lles amb periodicitat trimestral, i de les refoses anu-
als i íntegres.

b) Aprovar i fer pública la relació de llocs de treball
del personal eventual, d’acord amb el que estableix
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l’article 29 del Decret legislatiu 1/1997, del 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vi-
gents a Catalunya en matèria de funció pública, i
disposar la publicació trimestral sistemàtica de les
successives actualitzacions i modificacions d’aquesta
relació de llocs de treball, i de les refoses anuals i ín-
tegres.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

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

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

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

2.10.07. MOCIONS DE CENSURA

Moció de censura al president de la
Generalitat i proposta del diputat Sr.
Pasqual Maragall i Mira com a candi-
dat a la presidència
Tram. 205-00001/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 19.10.2001 (DSPC-P 67).

2.10.07.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMES

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 32534).

Acord: Presidència del Parlament, 24.10.2001.

S’acorda que sigui tramitat pel procediment d’ur-
gència i que el termini de reserva d’esmenes per al
Ple sigui reduït a la meitat del que és fixat amb ca-
ràcter ordinari.

Projecte de llei de creació de l’ens In-
fraestructures Ferroviàries de Catalu-
nya
Tram. 200-00040/06

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 32065).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

S’acorda que sigui tramitat pel procediment d’ur-
gència i que els terminis dels tràmits subsegüents al
període d’esmenes siguin reduïts a la meitat dels
que són fixats amb caràcter ordinari.

Projecte de llei de transport per cable
Tram. 200-00043/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 30.10.2001 al
16.11.2001).

Finiment del termini: 19.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Projecte de llei de confraries de pesca-
dors de Catalunya
Tram. 200-00044/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 30.10.2001 al
16.11.2001).

Finiment del termini: 19.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Projecte de llei de creació de l’especi-
alitat d’educació social en el cos de
diplomats de la Generalitat de Catalu-
nya
Tram. 200-00045/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 30.10.2001 al
16.11.2001).

Finiment del termini: 19.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Projecte de llei de mesures relatives a
la conciliació del treball amb la vida
familiar del personal de les administra-
cions públiques catalanes
Tram. 200-00046/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 30.10.2001 al
16.11.2001).

Finiment del termini: 19.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Projecte de llei d’ampliació dels termi-
nis de resolució del procediment i de
presentació de sol·licituds concedits
pel Decret 288/2000, de 31 d’agost, pel
qual s’estableixen els requisits per
regular les indemnitzacions de les
persones incloses en els supòsits
previstos a la Llei 46/1977, de 15 d’oc-
tubre, d’amnistia, i excloses dels be-
neficis de la disposició addicional di-
vuitena dels pressupostos generals
de l’Estat per als períodes 1990 i 1992
Tram. 200-00047/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8
dies hàbils (del 30.10.2001 al 8.11.2001).

Finiment del termini: 9.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Projecte de llei de cooperatives de
Catalunya
Tram. 200-00048/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 30.10.2001 al
16.11.2001).

Finiment del termini: 19.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Projecte de llei de turisme de Catalu-
nya
Tram. 200-00049/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 30.10.2001 al
16.11.2001).

Finiment del termini: 19.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Projecte de llei de modificació de la
Llei 37/1991, del 30 de desembre, so-
bre mesures de protecció dels me-
nors desemparats i de l’adopció, i de
regulació de l’atenció especial a ado-
lescents en conflicte social
Tram. 200-00050/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada,
8 dies hàbils (del 30.10.2001 al 8.11.2001).

Finiment del termini: 9.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Projecte de llei d’ordenació vitivinícola
Tram. 200-00051/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 30.10.2001 al
16.11.2001).

Finiment del termini: 19.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Projecte de llei de protecció contra la
contaminació acústica
Tram. 200-00052/06

Text presentat
Reg. 32219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, Secretari del Govern

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de
Catalunya, celebrada el dia 9 d’octubre de 2001, es
va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació:

«A Proposta del Conseller de Medi Ambient s’apro-
va l’Avantprojecte de llei de protecció contra la
contaminació acústica i s’autoritza l’esmentat con-
seller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el deu d’octubre de dos mil u.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTA-
MINACIÓ ACÚSTICA

Les múltiples activitats que es porten a terme en
l’àmbit dels nuclis habitats comporten problemes de
contaminació acústica que causen molèsties als
ciutadans, els quals poden veure afectada la seva
intimitat i el seu benestar.

En la protecció contra el soroll hi estan implicats
els diferents nivells de l’Administració; a la Genera-
litat li correspon l’ordenació general, mentre que els
ajuntaments són els encarregats de portar actuaci-
ons en el seu àmbit territorial.

D’acord amb aquest marc competencial, la Genera-
litat de Catalunya a través del Departament de Medi
Ambient, ha realitzat diverses actuacions tendents a
donar suport als ajuntaments en la prevenció i cor-
recció de la contaminació acústica en el seu territo-
ri. Igualment, s’han fet activitats de sensibilització
als ciutadans sobre la necessitat de minimitzar
aquesta problemàtica. En aquesta línia, mitjançant
Resolució de 30 d’octubre de 1995, es va aprovar
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l’Ordenança municipal del soroll i les vibracions
(DOGC núm. 2126, de 10 de novembre de 1995)
que ha servit perquè els ajuntaments de Catalunya
tinguin un suport a l’hora d’adoptar mesures contra
la contaminació acústica.

En el moment actual, escau avançar en la línia en-
degada tot abordant en profunditat una regulació
que estableixi les mesures necessàries per prevenir
i corregir la contaminació per sorolls i vibracions.

Amb la present Llei es pretén donar resposta a la
inquietud dels ciutadans i ciutadanes que, en el
marc d’una societat participativa i en un àmbit de
progressiva conscienciació ambiental, demanden la
intervenció de les administracions públiques en
aquesta matèria.

Per aquesta finalitat, es recullen els criteris que la
Unió Europea ha establert en el Llibre verd de la
lluita contra el soroll i que s’han plasmat en la nor-
mativa comunitària i, en especial, els principis de la
regulació continguda al projecte de Directiva del
Parlament Europeu sobre avaluació i gestió del so-
roll ambiental.

Els trets més significatius de la Llei són: la conside-
ració de la contaminació acústica des del punt de les
immissions; la delimitació del territori en zones de
sensibilitat acústica en funció d’uns objectius de
qualitat; la regulació d’un règim específic per a les
infraestructures de transport amb la previsió de zo-
nes de servitud acústica dirigides a garantir uns mí-
nims de qualitat acústica en les noves construccions
i amb l’establiment de tot un seguit de mesures per
minimitzar l’impacte acústic en les construccions
existents afectades per sorolls i vibracions.

Per tal de garantir la protecció de les persones en
les hores del descans la Llei distingeix les mesures
a aplicar segons les franges horàries. Amb la matei-
xa finalitat l’ús de la maquinària que s’utilitza en
les obres que es realitzen en la via pública i en la
construcció, s’ha d’ajustar a la franja horària de
funcionament que la Llei estableix.

Es determinen uns continguts mínims dels estudis
d’impacte acústic que han d’acompanyar els pro-
jectes d’activitats i de construcció d’infrastructures
susceptibles de general sorolls i vibracions.

És de ressenyar que la llei preveu que se zonifiqui
el territori per tal que els aspectes relatius al soroll
siguin tinguts en compte alhora de planificar les
activitats. D’altra banda, això permetrà configurar
un cadastre al que podran tenir accés els ciutadans
als efectes de conèixer els diferents nivells de pro-
tecció sonora del seu municipi.

La Llei contempla també un mandat als ajuntaments a
partir d’un determinat nombre d’habitants i a les ad-
ministracions titulars d’infraestructures per tal que
cada cinc anys elaborin plans de millora acústica.

En definitiva, amb aquesta Llei es pretén endegar
tot un seguit de mesures que tinguin un efecte direc-
te en la qualitat de vida dels ciutadans i posar a
l’abast de les administracions els instruments ne-
cessaris per assolir aquesta finalitat.

Aquesta Llei es dicta d’acord amb l’article 10.1.6 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que atribueix a
la Generalitat de Catalunya competència per a la
protecció del medi ambient i l’establiment de nor-
mes addicionals de protecció.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

L’objecte d’aquesta Llei és regular les mesures ne-
cessàries per prevenir i corregir la contaminació
provocada pels sorolls i les vibracions en zones ur-
banes i nuclis de població, i alhora establir un rè-
gim d’intervenció administrativa que sigui d’apli-
cació en tot el territori.

ARTICLE 2. FINALITATS

Aquesta Llei té com a finalitats protegir:

a) El dret a un medi ambient adequat.

b) El dret a la protecció de la salut; i el dret a la inti-
mitat de persones i el seu benestar.

ARTICLE 3. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Queden sotmeses a aquesta Llei qualsevol infraes-
tructura, maquinària, activitat o comportament in-
closa en els seus annexos que origina sorolls i vi-
bracions i que es porta a terme en zones urbanes i
nuclis de població.

ARTICLE 4. DEFINICIONS

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:

a) Emissor acústic: qualsevol infraestructura, ma-
quinària, activitat o comportament que generi so-
roll i vibracions.

b) Activitat: qualsevol activitat industrial, comerci-
al, de serveis, de lleure o derivada del veïnatge, ja
sigui de titularitat pública o privada.

c) Qualitat acústica: grau d’adequació de les carac-
terístiques acústiques d’un espai a les activitats que
en el seu àmbit es realitzin, avaluat en funció dels
nivells d’immissió i emissió acústica, així com de
les significacions socials i culturals.

d) Zona de sensibilitat acústica: part del territori
que presenta una mateixa percepció acústica.

e) Soroll: contaminant físic que consisteix en una
barreja complexa de sons de freqüències diferents
que produeix una sensació auditiva considerada
molesta o incòmoda.

f) Vibració: moviment d’una partícula d’un medi
elàstic al voltant del seu punt d’equilibri provocat
per una força.

a) Nivell d’avaluació: nivell de pressió acústica ava-
luat per un període de temps especificat, que s’obté a
partir de mesuraments i, si s’escau, d’ajustaments, en
funció del caràcter tonal o impulsiu del so.
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b) Escenaris acústics: qualsevol situació on es té en
compte, des del punt de vista acústic, l’emissor i el
receptor.

c) Nivell d’immissió: nivell acústic existent durant
un període de temps determinat, mesurat en un lloc
determinat.

d) Valor límit d’immissió: nivell d’immissió dins un
període de temps determinat.

e) Valor d’alarma: nivell d’immissió superior al va-
lor límit d’immissió que determina la necessitat de
preveure mesures correctores .

f) Nivell d’emissió: nivell acústic produït per un
emissor acústic, mesurat a una distància determina-
da.

g) Valor límit d’emissió: nivell d’emissió màxim
durant un període de temps determinat.

h) Cadastre de soroll: instrument que assigna els
nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat
en un territori determinat.

CAPÍTOL II

OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA

ARTICLE 5. ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA

1. El territori, als efectes d’aquesta Llei, es delimita
en les zones de sensibilitat acústica següents:

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn
els sectors del territori que demanden una protecció
alta contra el soroll.

b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B): com-
prèn els sectors del territori que admeten una per-
cepció mitjana del nivell sonor.

c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn
els sectors del territori que admeten una percepció
elevada del nivell sonor.

2. Les zones de sensibilitat acústica resten subjec-
tes a revisió periòdica cada 10 anys, des de la data
de la seva aprovació.

ARTICLE 6. ZONA DE SERVITUD ACÚSTICA

És zona de servitud acústica el sector del territori
afectat per l’existència d’infraestructures de trans-
port viari, ferroviari i aeri.

La zona de servitud acústica comprèn el territori de
l’entorn del focus emissor i es delimita en els punts
del territori, o corba isòfona, on es mesuren els va-
lors límits d’immissió previstos en els annexos 1 i 2
que corresponguin a la zona de sensibilitat acústica
on està emplaçada la infraestructura.

A aquestes zones els és d’aplicació el previst a l’ar-
ticle 11.

ARTICLE 7. CADASTRES DEL SOROLL

1. Els ajuntaments han d’elaborar un cadastre de
soroll amb els nivells d’immissió dels emissors
acústics a què és d’aplicació aquesta Llei i que esti-

guin inclosos en les zones urbanes i nuclis de po-
blació, als efectes de determinar les zones de sensi-
bilitat acústica en l’àmbit del seu municipi.

2. Els municipis de menys de 2.000 habitants poden
sol·licitar al Departament de Medi Ambient la col·-
laboració en l’elaboració del cadastre de soroll del
seu territori.

3. El cadastre de soroll inclou la següent informació:

a) La immissió al soroll calculada o mesurada.

b) Els models de càlcul utilitzats.

c) Les dades d’entrada per al càlcul de soroll.

d) L’afectació dels sectors exposats al soroll.

e) Les zones de sensibilitat atribuïdes.

f) Els valors límit d’immissió i els valors d’alarma
atribuïts a cada zona de sensibilitat acústica.

4. Els ajuntaments han d’aprovar el cadastre de so-
roll, en el termini màxim de 6 anys, a comptar des de
la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei i donar-ne
trasllat al Departament de Medi Ambient.

5. Els ciutadans tenen dret a accedir al cadastre de
soroll.

6. Els instruments del planejament urbanístic han
de tenir en compte les zones de sensibilitat acústi-
ca definides en els cadastres de soroll d’àmbit mu-
nicipal.

CAPÍTOL III

NIVELLS D’AVALUACIÓ D’IMMISSIÓ I D’EMISSIÓ

ARTICLE 8. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D’AVALUACIÓ

1. Les immissions i les emissions es determinen mit-
jançant els nivells d’avaluació.

2. Els nivells d’avaluació es determinen separada-
ment en funció de l’emissió i la immissió en l’ambi-
ent interior o exterior i del tipus d’emissor acústic,
d’acord amb el que preveuen els annexos d’aquesta
Llei.

ARTICLE 9. DETERMINACIÓ DEL NIVELL D’EMISSIÓ

Per la determinació del nivell d’emissió de soroll
dels emissors acústics inclosos en l’àmbit d’aplica-
ció d’aquesta Llei s’han de tenir en compte els va-
lors límit d’immissió.

ARTICLE 10. RÈGIM DE LES INFRAESTRUCTURES

1. Els sectors del territori amb infraestructures de
transport viari i ferroviari que es construeixin a par-
tir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es zonifi-
caran com a zona de sensibilitat acústica moderada,
i no es podran sobrepassar els valors límit d’immis-
sió fixats a l’annex 1.

2. Aquells emissors acústics que per les seves pecu-
liaritats de tipus tècnic o d’explotació, pel seu ca-
ràcter singular, o per raons d’interès públic, no re-
sulta possible que s’ajustin als valors límits d’im-
missió previstos per aquesta Llei, només es podran
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construir excepcionalment i prèvia justificació que
ha de constar en el projecte. En aquest supòsit
s’haurà de minimitzar l’impacte adoptant mesures
sobre les construccions destinades a l’estada de per-
sones, com ara habitatges, hospitals, centres do-
cents i d’altres assimilables.

3. Per a les infraestructures a què es fa referència a
l’apartat 1 d’aquest article existents a l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, en cas que sobrepassin els valors
d’alarma fixats a l’annex 1 per a les zones de sensibi-
litat acústica baixa, l’administració titular haurà
d’elaborar un pla de mesures per minimitzar l’impacte
acústic en els termes previstos a l’article 35, si es so-
brepassen els valors d’alarma fixats a l’annex 1.

ARTICLE 11. NORMES PER A LES NOVES CONSTRUCCIONS EN

LES ZONES DE SERVITUD

1. En les noves construccions situades a les zones
de servitud acústica a què fa referència l’article 6,
on existeix una contaminació acústica superior als
valors límit d’immissió previstos en aquesta Llei,
els promotors hauran d’adoptar les següents mesu-
res:

a) Mesures de construcció o reordenació suscepti-
bles de protegir l’edifici contra el soroll.

b) Disposició sempre que sigui possible de les de-
pendències d’ús sensible al soroll en la part de
l’edifici oposada al soroll.

c) La insonorització d’elements de construcció
d’acord amb el previst amb l’annex 9 d’aquesta
Llei.

d) Apantallament per motes de terra o artificial en la
proximitat de la infraestructura.

2. Prèviament a atorgar els permisos i llicències que
correspongui s’haurà de comprovar que es com-
pleixen els requeriments previstos en aquest article.

ARTICLE 12. NIVELLS D’IMMISSIÓ DE LES ACTIVITATS I DEL

VEÏNATGE

1. Les activitats que es posin en marxa a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i els comporta-
ments ciutadans que originen sorolls no poden so-
brepassar els valors límit d’immissió fixats als an-
nexos 3, 4, i 5.

2. Les activitats existents amb anterioritat a l’entra-
da en vigor de la present llei no poden sobrepassar
els valors d’alarma fixats als annexos 3 i 5.

3. Els emissors acústics inclosos en l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta Llei que originen vibracions han de
complir els valors límit d’immissió fixats a l’annex
7.

ARTICLE 13. VALORS LÍMITS D’EMISSIÓ DE VEHICLES DE

TRACCIÓ MECÀNICA I DE MAQUINÀRIA

1. Tot vehicle de tracció mecànica ha de tenir en
bones condicions de funcionament els elements ca-
paços de produir soroll per tal que l’emissió de so-
roll del vehicle amb el motor en funcionament no
excedeixi els valors límits d’emissió a què fa refe-
rència l’annex 6 d’aquesta Llei.

2. L’emissió sonora de la maquinària que s’utilitza
en les obres públiques i en la construcció s’ha
d’ajustar a les prescripcions que estableix la norma-
tiva vigent, previstes a la Directiva 2000/14 de 8 de
maig de 2000 que regula les emissions sonores en
l’entorn degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure,
i normes complementàries.

3. L’horari de funcionament de la maquinaria utilit-
zada en la realització de treballs en la via pública i
en la construcció es fixa entre les 8 i les 22 hores.

S’exceptuen les obres urgents, les que es realitzen
per raons de necessitat o perill i aquelles que per les
seves característiques no es poden realitzar durant
el dia. El treball nocturn ha de ser expressament
autoritzat per l’Ajuntament.

ARTICLE 14. MÈTODES DE CÀLCUL I EQUIPS DE

MESURAMENT

Els mètodes per calcular les immissions de soroll i
les especificacions que han de complir els instru-
ments de mesurament, que han de correspondre a
tipus amb aprovació de model en el seu cas, són els
previstos a l’annex 8 d’aquesta Llei.

CAPÍTOL IV

RÈGIM D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

ARTICLE 15. ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL

Les activitats incloses en els annexos I, II i III de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció inte-
gral de l’Administració ambiental, que siguin sus-
ceptibles de generar sorolls i vibracions, han d’in-
cloure en el projecte tècnic que ha d’acompanyar la
sol·licitud d’autorització ambiental o de llicència
ambiental, o en la documentació que ha d’acompa-
nyar la comunicació a l’Ajuntament o, en el seu
cas, a la llicència d’obertura d’establiments, un es-
tudi d’impacte acústic que ha de tenir el contingut
mínim previst a l’annex 10 d’aquesta Llei.

ARTICLE 16. ACTIVITATS I INFRAESTRUCTURES SOTMESES AL

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

1. Les activitats i infraestructures sotmeses al proce-
diment d’avaluació d’impacte ambiental que siguin
susceptibles de generar sorolls i vibracions per si
mateixes o per l’ús a què estiguin destinades han d’in-
cloure, en el corresponent estudi d’impacte ambiental,
un estudi de l’impacte acústic d’aquelles emissions,
amb les mesures preventives i correctores necessàri-
es per fer-ne front.

2. L’estudi d’impacte acústic ha de tenir el contin-
gut mínim previst als annexos 10 i 11 d’aquesta
Llei.

ARTICLE 17. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS SOTMESES A

LLICÈNCIA D’OBRES O ALTRES ACTES D’INTERVENCIÓ

MUNICIPAL

Les activitats i instal·lacions no incloses en cap dels
supòsits previstos en els dos articles anteriors que
siguin susceptibles de generar sorolls i vibracions
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han de presentar un estudi d’impacte acústic que ha
de tenir el contingut mínim previst a l’annex 10
d’aquesta Llei.

ARTICLE 18. ORDENANCES MUNICIPALS

1. Correspon als Ajuntaments elaborar i aprovar or-
denances reguladores de la contaminació per sorolls
i vibracions, en el marc del que regula aquesta Llei
i la normativa que la desenvolupa.

2. Aquestes ordenances hauran de regular, en espe-
cial, els següents aspectes:

a) Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies.

b) Treballs a la via pública.

c) Activitats pròpies de les relacions de veïnatge,
com ara el funcionament d’aparells electrodomès-
tics de qualsevol classe, d’instruments musicals i
comportament d’animals domèstics.

d) Instal·lacions d’aire condicionat, ventilació o re-
frigeració

e) Activitats d’oci, d’espectacle i recreatives.

f) Sistemes d’avís acústic.

3. El Departament de Medi Ambient donarà suport
als ajuntaments que ho precisin en l’elaboració
d’aquestes ordenances.

ARTICLE 19. RÈGIM D’AJUTS

1. El Departament de Medi Ambient de la Generali-
tat de Catalunya i les entitats locals poden establir
línies d’ajuts específiques per promoure l’adapta-
ció de les activitats, instal·lacions i altres elements
generadors de sorolls i vibracions a les prescripci-
ons d’aquesta Llei i de la normativa que la desenvo-
lupi.

2. Ha de ser criteri preferent d’atorgament en les lí-
nies d’ajuts el fet que l’adaptació de les activitats,
instal·lacions i altres elements generadors de sorolls
i vibracions afecti les zones habitades més exposa-
des al soroll.

3. Les sol·licituds que es formulin, d’acord amb el
que regulen els apartats anteriors d’aquest article,
han de presentar-se acompanyades del projecte tèc-
nic que justifiqui les mesures preventives i/o cor-
rectores de la instal·lació i el seu pressupost.

ARTICLE 20. MAPES ESTRATÈGICS DE SOROLL

1. Les entitats locals i les administracions titulars
d’infraestructures elaboraran, cada cinc anys a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, mapes estratè-
gics de soroll de les aglomeracions de més de
100.000 habitants, de tots els gran eixos viaris, on el
trànsit sobrepassi els 3 milions de vehicles a l’any, i
dels grans eixos ferroviaris on el trànsit sobrepassi
30.000 trens a l’any i dels aeroports, d’acord amb els
indicadors establerts en l’annex 12.

2. El Departament de Medi Ambient donarà suport
per a l’elaboració d’aquests mapes estratègics.

ARTICLE 21. INFORMACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

1. Les entitats locals i el Departament de Medi Am-
bient posaran a disposició dels ciutadans les dades
relatives al soroll, d’acord amb el que estableix la
normativa d’accés a la informació ambiental.

2. Les entitats locals i el Departament de Medi Am-
bient han de promoure campanyes d’educació, for-
mació i sensibilització ciutadana en relació amb la
problemàtica que comporta la contaminació per so-
rolls i vibracions, i les actuacions necessàries per
prevenir-la i corregir-la.

ARTICLE 22. INSTRUMENTS DE COL·LABORACIÓ

En el marc del principi de col·laboració s’han de
promoure convenis de col·laboració entre l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, l’Adminis-
tració Local i, també, si s’escau, l’Administració
General de l’Estat, per a l’impuls i implantació de
les mesures que regula aquesta Llei.

ARTICLE 23. INFORMACIÓ INTERADMINISTRATIVA

Les Administracions locals i l’Administració de la
Generalitat de Catalunya han de facilitar-se mútua-
ment la informació de què disposin en relació amb
les dades d’immissió i emissió relatives a la conta-
minació per sorolls i vibracions, i les mesures pre-
ventives i correctores adoptades.

CAPÍTOL V

INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM SANCIONADOR DE LA

MAQUINÀRIA, LES ACTIVITATS I ELS COMPORTAMENTS

CIUTADANS

ARTICLE 24. INSPECCIÓ

1. Correspon als ajuntaments la inspecció i control
de la contaminació acústica de les activitats, dels
comportaments ciutadans, de la maquinària i dels
vehicles a motor, sense perjudici dels controls que
es facin en la inspecció tècnica dels vehicles (ITV),
per garantir el compliment de les disposicions con-
tingudes en aquesta Llei.

2. L’actuació inspectora és exercida per personal
acreditat al servei de l’Administració respectiva,
que té la condició d’autoritat en l’exercici de llurs
funcions. També podrà ser exercida per entitats de
control autoritzades pel Departament de Medi Am-
bient.

3. Les entitats o persones inspeccionades resten
obligades a prestar la màxima col·laboració per al
desenvolupament de les tasques d’inspecció i con-
trol.

ARTICLE 25. ACTUACIÓ INSPECTORA

1. L’actuació inspectora pot ser exercida d’ofici o
com a conseqüència de denúncia formulada per per-
sona interessada.

2. Els fets constatats en l’acta d’inspecció tenen valor
probatori i, si s’escau, poden donar lloc a la incoació
del corresponent procediment sancionador. El mateix
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valor tindran els mesuraments realitzats amb els mè-
todes de càlcul i amb els equips que reuneixen els re-
quisits previstos a l’annex 8 d’aquesta Llei.

ARTICLE 26. CLASSIFICACIÓ D’INFRACCIONS

1. Constitueixen infraccions administratives les ac-
cions i les omissions que contravenen les disposici-
ons d’aquesta Llei.

2. Les infraccions a la normativa reguladora de la
contaminació acústica es classifiquen en lleus,
greus i molt greus, d’acord amb la tipificació con-
tinguda a l’article següent.

ARTICLE 27. TIPIFICACIÓ

1. Són infraccions lleus:

a) Superar un màxim de 5 unitats els nivells d’im-
missió que estableixen els annexos 3, 4 i 5.

b) Superar un màxim de 5 unitats els valors límit
d’emissió a què fa referència l’annex 6.

c) Superar un màxim de 5 unitats els valors límit
d’immissió que estableix l’annex 7.

d) Qualsevol altra infracció no tipificada expressa-
ment com a infracció greu o molt greu.

2. Són infraccions greus:

a) Superar en més de 5 unitats i amb un màxim de
10 unitats els nivells d’immissió que estableixen els
annexos 3,4 i 5.

b) Superar en més de 5 unitats i amb un màxim de
10 unitats els valors límit d’emissió a què fa refe-
rència l’annex 6.

c) Superar en més de 5 unitats i amb un màxim de
10 unitats els valors límit d’immissió que estableix
l’annex 7.

d) La circulació de vehicles a motor amb silencia-
dors ineficaços, incomplets, inadequats o deterio-
rats.

e) Incomplir les condicions imposades en l’autorit-
zació.

f) Incomplir els requeriments municipals per a la
correcció de les deficiències observades.

g) La negativa o obstrucció a l’actuació inspectora
quan no es donin les circumstàncies previstes a
l’apartat c) de l’article següent.

h) El subministrament d’informació o documenta-
ció falsa, inexacta o incompleta.

i) La reincidència en la comissió d’infraccions de
caràcter lleu.

3. Són infraccions molt greus:

a) Superar en més de 10 unitats els nivells d’immis-
sió que estableixen els annexos 3, 4, 5.

b) Superar en més de 10 unitats els valors límit
d’emissió a què fa referència l’annex 6.

c) Superar en més de 10 unitats els valors límit
d’immissió que estableix l’annex 7.

d) Posar en funcionament focus emissors quan se
n’hagi ordenat el precinte o clausura.

e) La negativa o obstrucció a l’actuació inspectora
que impedeixi o retardi l’exercici de les seves fun-
cions.

f) La reincidència en la comissió d’infraccions de
caràcter greu.

ARTICLE 28. RESPONSABILITAT

La responsabilitat administrativa per les infraccions
al previst en aquesta Llei correspon:

a) Al titular de l’autorització administrativa, quan
es tracti de l’exercici d’activitats subjectes al pre-
vist en aquesta Llei sotmeses a règim d’autoritza-
ció.

b) Al propietari del focus emissor en la resta de su-
pòsits.

ARTICLE 29. MESURES PROVISIONALS

1. L’Administració, en cas d’urgència i abans de
l’inici del procediment, quan la producció de so-
rolls i vibracions superi els nivells establerts per a
la seva tipificació com a falta molt greu o davant
l’incompliment dels requeriments dirigits a l’adop-
ció de mesures correctores, pot adoptar les mesures
provisionals següents:

a) Mesures de correcció, seguretat i control dirigi-
des a impedir la continuïtat de l’acció productora
del dany.

b) Precintatge del focus emissor.

c) Clausura temporal, total o parcial de l’establi-
ment.

d) Suspensió temporal de l’autorització que habilita
per a l’exercici de l’activitat.

2. Les mesures previstes a l’apartat anterior també
poden ser adoptades en qualsevol moment un cop
iniciat el procediment sancionador per tal d’assegurar
l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure.

ARTICLE 30. SANCIONS

1. Les infraccions previstes en aquesta Llei es san-
cionen d’acord amb els límits següents:

a) Infraccions lleus, fins a 900 euros.

b) Infraccions greus, fins a 12.000 euros.

c) Infraccions molt greus, fins a 300.000 euros.

2. La comissió d’infraccions greus pot implicar, a
més de la sanció pecuniària que correspongui, la
suspensió temporal de l’activitat durant un termini
no superior a sis mesos i el precinte dels focus
emissors.

3. La comissió d’infraccions molt greus pot impli-
car, a més de la sanció pecuniària que correspongui,
la suspensió temporal de l’activitat durant un termi-
ni superior a sis mesos o amb caràcter definitiu, re-
tirada temporal o definitiva de l’autorització i el
precinte dels focus emissors.
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4. La resolució que posa fi al procediment sancio-
nador pot acordar, a més de la imposició de la san-
ció pecuniària que correspongui, l’adopció de me-
sures correctores i la indemnització de danys i per-
judicis ocasionats com a conseqüència de l’actua-
ció infractora.

ARTICLE 31. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

1. Les sancions previstes en aquesta Llei es graduen
tenint en compte els criteris següents:

a) L’afectació de la salut de les persones.

b) La naturalesa dels perjudicis causats.

c) L’alteració social a causa del fet infractor.

d) La capacitat econòmica de l’infractor.

e) El benefici derivat de l’activitat infractora.

f) L’existència d’intencionalitat.

g) La reincidència.

2. Als efectes d’aquesta Llei es considera reinci-
dència la comissió de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa en el termini d’un any, declara-
da per resolució ferma en via administrativa.

ARTICLE 32. PROCEDIMENT

El procediment per imposar les sancions establertes
per aquesta Llei es regeix per les normes de proce-
diment administratiu aplicables a Catalunya.

ARTICLE 33. MULTES COERCITIVES

En cas d’incompliment de les obligacions derivades
dels requeriments formulats a l’empara del previst
en aquesta Llei, es poden imposar multes coerciti-
ves fins una quantia màxima de 600 euros i amb un
màxim de tres consecutives.

ARTICLE 34. ÒRGANS COMPETENTS

La competència per a la imposició de les sancions per
infracció a les normes previstes en aquesta Llei rela-
tives a la maquinària, les activitats i els comporta-
ments ciutadans, correspon als òrgans de l’Adminis-
tració local que la tinguin reglamentàriament atri-
buïda.

ARTICLE 35. CONTROL DE LES INFRAESTRUCTURES

1. Correspon al Departament de Medi Ambient el
control de la contaminació acústica de les infraes-
tructures generals de transport a què fa referència
aquesta Llei.

2. Correspon a les entitats locals el control de les
vies urbanes.

3. Quan se sobrepassin els nivells d’immissió pre-
vistos en aquesta Llei, l’administració titular de la
infraestructura ha d’elaborar un pla de mesures per
minimitzar l’impacte acústic i preveure els mitjans
de finançament.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

Les mesures establertes en aquesta llei no seran
d’aplicació en el cas que en virtut d’altres normati-
ves es regulin mesures que atorguin un grau de pro-
tecció més alt, tant de caràcter preventiu com cor-
rector, inclosos els límits d’emissió i d’immissió.
En aquest cas s’apliquen aquestes darreres mesures.

SEGONA

Els senyals acústics de la xarxa general d’alarmes i
protecció civil es regeixen per la seva normativa
específica.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

Els titulars de maquinària o activitats a què fa refe-
rència l’article 12.2 d’aquesta llei disposen del ter-
mini de dos anys a partir de l’entrada en vigor de la
mateixa per ajustar-se als valors límits d’immissió.
Aquest termini pot ser prorrogat per resolució de
l’alcalde en casos degudament justificats.

SEGONA

Els municipis que, abans de la promulgació d’aquesta
llei, han aprovat ordenances o reglaments de regu-
lació del soroll i vibracions han d’adaptar-les al seu
contingut, si bé poden mantenir aquelles mesures
preventives i correctores que atorguin un major
grau de protecció ambiental pel que fa a activitats i
comportaments ciutadans.

TERCERA

L’ordenança tipus reguladora del soroll i les vibra-
cions aprovada per Resolució del Conseller de
Medi Ambient, de 30 d’octubre de 1995, resta en
vigor en tot allò que no s’oposi al que estableix la
present llei. El Departament de Medi Ambient
adaptarà aquesta Ordenança a les prescripcions
d’aquesta llei en el termini màxim de dos anys a par-
tir de la seva entrada en vigor.

QUARTA

1. Als efectes del que preveu l’article 10, es consi-
deren existents les infraestructures generals de
transport que, a l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
tenen aprovat el projecte o l’estudi i efectuada la
declaració d’impacte.

2. Als efectes del que preveu l’article 11, es consi-
deren noves les construccions situades a l’entorn
d’infraestructures existents que, a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, no disposen de la preceptiva la lli-
cència municipal.
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DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

S’habilita el Govern de la Generalitat per a adaptar
els annexos d’aquesta llei d’acord amb els requeri-
ments de caràcter mediambiental o tècnic que així
ho justifiquin, i aquells que li siguin aplicables com
a conseqüència de la normativa comunitària sobre
avaluació i gestió del sorolls ambiental.

SEGONA

Es faculta el Govern de la Generalitat perquè dicti
les disposicions necessàries per a desenvolupar i
aplicar aquesta Llei.

TERCERA

Aquesta Llei entra en vigor als tres mesos de la
seva publicació.

ANNEX 1. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D’AVALUACIÓ DE LA

IMMISSIÓ SONORA EN L’AMBIENT EXTERIOR PRODUÏTS PELS

MITJANS DE TRANSPORT

Àmbit d’aplicació

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per soroll produ-
ït pels mitjans de transport el que prové del trànsit
dels vehicles de motor i dels ferrocarrils.

Nivells d’immissió

En les vies i travesseres urbanes i en les carreteres
on la intensitat mitjana de vehicles diària és igual o
superior a 25.000 vehicles, els valors límit d’immis-
sió en l’ambient exterior s’incrementen en 5 dBA.

Períodes d’avaluació

El nivell d’avaluació es calcula separadament pels
períodes següents:

L’horari diürn, període comprès entre les 7 i les 23 h
(960 min)

L’horari nocturn, període comprès entre les 23 i les
7 h (480 min)

Càlcul del nivell d’avaluació, L
Ar

El nivell d’avaluació es calcula a partir de mesura-
ments que incloguin tot el període horari, mitjan-
çant les expressions següents:

L
Ar

 = L
Aeq, T

on:

L
Aeq

 és el nivell de pressió sonora continu equiva-
lent ponderat A, mesurat durant el període T

on:

T = 960 min. per a l’horari diürn

T = 480 min. per a l’horari nocturn

O bé es calcula per mostreig a partir de mesura-
ments de durada curta (10 min. o més) en diferents
intervals de temps, Ti, representatius de les variaci-
ons del trànsit; hores punta, hores amb calma, etc., i
mitjançant les expressions següents:

Horari diürn:


















= ∑

i

LAri

iAr TL 1010
960

1
log10

Horari nocturn:


















= ∑

i

LAri

iAr TL 1010
480

1
log10

on:

i és cadascun dels intervals de temps representatius
de les variacions del trànsit.

T
i 
és l’interval de temps pel que s’estima el mateix

nivell de soroll expressat en minuts (T
i
 =T)

L
Ari

 és el nivell d’avaluació de l’interval i.

Es determina mitjançant l’expressió:

L
Ar,i

 = L
Aeq,ti

on:

L
Aeq,ti

 és el nivell de pressió sonora continu equivalent
mesurat durant el temps de mostreig t

i
 sent t

i
 < T

i
.

Lloc de mesurament

En les edificacions, el nivell d’avaluació del soroll
en l’ambient exterior es mesura situant el micròfon
al mig de la finestra, oberta de bat a bat, de les de-
pendències d’ús sensibles al soroll (dormitoris, sa-
les d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules
escolars o d’altres dependències assimilables).

En les zones encara no construïdes però destinades
a l’edificació, es mesura preferentment situant el

Valors límit d'immissió
LAr en dB(A)

Valors d'alarma
LAr en dB(A)Zona de sensibilitat

Dia Nit Dia Nit
A , alta 60 50 70 65
B, moderada 65 55 70 65
C, baixa 70 60 78 73
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micròfon a una alçària d’entre 3 i 11 m i en el pla
d’emplaçament de la façana més exposada al soroll.

A peu de carrer es mesura situant el micròfon a una
distància d’entre 1 i 2 m de les façanes i a una alçà-
ria d’aproximadament 1,5 m. Als valors que s’obtin-
guin se’ls aplicarà la correcció de substreure d’en-
tre 3 fins a 5 dBA, atenent a les característiques de
l’edificació de l’indret.

A camp obert es mesura situant el micròfon a, com
a mínim, entre 20 i 30 m de distància de les vores
de la instal·lació (carreteres, autopistes, etc.) i a una
alçària d’aproximadament 1,5 m.

Condicions de mesurament

Els nivells d’avaluació es determinen en condicions
meteorològiques representatives de l’indret on es
mesura, usant sempre una pantalla antivent i a par-
tir d’un ferm suposadament sec.

Comprovació de funcionament de l’equip

Abans de realitzar el mesurament s’ha d’ajustar
l’equip al nivell de pressió acústica de referència,
mitjançant un calibrador sonor o un pistòfon, i com-

provar que aquest nivell es manté després del me-
surament.

ANNEX 2. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D’AVALUACIÓ DE LA

IMMISSIÓ SONORA EN L’AMBIENT EXTERIOR PRODUÏTS PEL

TRANSPORT AERI

Àmbit d’aplicació

La immissió sonora en l’ambient exterior de les in-
fraestructures de transport aeri, als efectes d’aques-
ta Llei, s’avalua en els receptors ubicats en el seus
entorns.

El soroll dels tallers de reparació, de les empreses
de manteniment i explotació i similars s’assimila al
soroll de les activitats (s’avalua d’acord amb l’an-
nex 3).

Nivells d’avaluació

Els nivells d’avaluació es determinen amb el com-
pliment alhora dels nivells d’immissió i els nivells
d’immissió màxims

Nivells d’immissió

Període d’avaluació

El nivell d’avaluació es calcula pel període se-
güent:

L’horari diürn, període comprès entre les 7 i les 23 h
(960 min)

L’horari nocturn, període comprès entre les 23 i les
7 h (480 min)

Càlcul del nivell d’avaluació, L
Ar

El nivell d’avaluació es calcula a partir de mesura-
ments que incloguin tot el període horari d’un dia

representatiu de trànsit de punta mitjà, d’acord amb
l’expressió següent:

L
Ar

 = L
Aeq, T

on:

L
Aeq

 és el nivell de pressió sonora continu equiva-
lent ponderat A, mesurat durant el període establert.

Nivells d’immissió màxims

Per a les infraestructures de transport aeri, els ni-
vells d’immissió màxims, L

Amax
 , següents són apli-

cables a més dels nivells d’immissió L
Ar

Valors límit d'immissió
LAr en dB(A)

Valors d'alarma
LAr en dB(A)Zona de sensibilitat

Dia Nit Dia Nit
A , alta 60 50 70 65
B, moderada 65 55 70 65
C, baixa 70 60 78 73

Zona de sensibilitat Valors límit d'immissió
LAmax en dBA

Valors d'alarma
LAmax en dBA

A, alta 80 90
B, moderada 85 90
C, baixa 90 95

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 228 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 29 d’octubre de 2001

29

El nivell màxim de soroll mitjà L
Amax

 és la mitjana
energètica del nivell de soroll màxim d’un nombre
de sobrevols o de passades.

Lloc de mesurament

En les edificacions, el nivell d’avaluació del soroll
en l’ambient exterior es mesura situant el micròfon
al mig de la finestra, oberta de bat a bat, de les de-
pendències d’ús sensibles al soroll (dormitoris, sa-
les d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules
escolars o d’altres dependències assimilables).

En les zones encara no construïdes però destinades
a l’edificació, es mesura preferentment situant el
micròfon a una alçària d’entre 3 i 11 m i en el pla
d’emplaçament de la façana més exposada al so-
roll.

A peu de carrer es mesura situant el micròfon a una
distància d’entre 1 i 2 m de les façanes i a una alçà-
ria d’aproximadament 1,5 m. Als valors que s’obtin-
guin se’ls aplicarà la correcció de substreure d’en-
tre 3 fins a 5 dBA, atenent a les característiques de
l’edificació de l’indret.

A camp obert es mesura situant el micròfon a, com
a mínim, entre 20 i 30 m de distància de les vores
de la instal·lació (carreteres, autopistes, etc.) i a una
alçària d’aproximadament 1,5 m.

Condicions de mesurament

Els nivells d’avaluació es determinen en condicions
meteorològiques representatives de l’indret on es
mesura, usant sempre una pantalla antivent i a par-
tir d’un ferm suposadament sec.

Comprovació de funcionament de l’equip

Abans de realitzar el mesurament s’ha d’ajustar
l’equip al nivell de pressió acústica de referència,
mitjançant un calibrador sonor o un pistòfon, i com-
provar que aquest nivell es manté després del me-
surament.

ANNEX 3. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D’AVALUACIÓ DE LA

IMMISSIÓ SONORA, LAR, EN L’AMBIENT EXTERIOR PRODUÏT PER

LES ACTIVITATS I EL VEÏNATGE

Àmbit d’aplicació

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per soroll produ-
ït per les activitats el que prové de les màquines, de
les instal·lacions, de les obres, etc. i per soroll pro-
duït pel veïnatge el que prové de les activitats do-
mèstiques, com ara el funcionament dels electrodo-
mèstics, els aparells, els instruments musicals o
acústics, els animals domèstics, les veus, els cants,
els crits o d’altres assimilables.

Nivells d’immissió

Valors límit d'immissió
LAr en dB(A)

Valors d'alarma
LAr en dB(A)Zona de sensibilitat

Dia Nit Dia Nit
A, alta 60 50 70 65
B, moderada 65 55 70 65
C, baixa 70 60 78 73

Períodes d’avaluació

El nivell d’avaluació es calcula separadament pels
períodes següents:

L’horari diürn, període comprès entre les 7 i les 22 h
(900 min)

L’horari nocturn, període comprès entre les 22 i les
7 h (540 min)

Fases de soroll

El període d’avaluació es dividirà en intervals de
temps o fases de soroll en els quals el nivell de pres-
sió sonora es percep de manera uniforme en el lloc
d’immissió, i també les components tonals i/o im-
pulsives. Els intervals de temps en què no funciona
l’activitat s’han de considerar com una fase de so-
roll caracteritzada pel seu nivell de soroll ambien-
tal.

Càlcul del nivell d’avaluació, L
Ar

El nivell d’avaluació de cada període es calcula a
partir dels nivells d’avaluació parcials de cada fase
de soroll i mitjançant les expressions següents:

Horari diürn


















= ∑

i

LAri

iAr TL 1010
900

1
log10

Horari nocturn


















= ∑

i

LAri

iAr TL 1010
540

1
log10

on:

i  representa cadascuna de les fases de soroll

T
i
 és la durada de la fase de soroll, i, expressada en

minuts

T
i
 = 900 min. per a l’horari diürn

T
i
 = 540 min. per a l’horari nocturn
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L
Ar,i

 és el nivell d’avaluació que correspon a la fase
i. Es calcula a partir de l’expressió:

L
Ar,i

 = L
Aeq,ti

 + K1,i + K2,i + K3,i

on:

L
Aeq,ti

 és el nivell de pressió sonora continu equiva-
lent, ponderat A, mesurat en un temps t

i
 < T

i
 i esti-

mat per la fase i

K1,i, K2,i, K3,i són correccions de nivell per la fase i

Correcció de nivells

La correcció de nivell K1 s’aplica:

Pel soroll que prové de les activitats i el veïnatge:

5 dB(A) en període diürn i nocturn

Si el soroll prové de les instal·lacions de ventilació i
climatització:

5 dB(A) en període diürn

8 dB(A) en període nocturn

La correcció de nivell K2 pren en consideració els
components tonals del soroll en el lloc de la immis-
sió:

Per percepció nul·la de components tonals: 0 dB(A)

Per percepció neta de components tonals: 3 dB(A)

Per percepció forta de components tonals: 6 dB(A)

La correcció de nivell K3 pren en consideració els
components impulsius en el lloc de la immissió:

Per percepció nul·la de components impulsius: 0
dB(A)

Per percepció neta de components impulsius: 3
dB(A)

Per percepció forta de components impulsius: 6
dB(A)

Avaluació detallada d’un soroll amb components
tonals

El soroll que s’avalua té components tonals si s’es-
colten clarament tons purs.

Per tal d’avaluar de manera detallada la presència
de components tonals es proposa el procediment
següent:

Fer una anàlisi amb resolució d’1/3 d’octava

Fer la diferència:

L = L
t
 – L

s

on:

L
t
 és el nivell de pressió sonora de la banda f que

conté el to pur

Ls és la mitjana dels nivells de les dues bandes, si-
tuades immediatament per sobre i per sota, de f

De 20 Hz a 125 Hz

Si L < 8 dB, no hi ha components tonals

Si 8 dB < L < 12 dB, hi ha component tonal neta

Si L > 12 dB, hi ha component tonal forta

De 160 Hz a 400 Hz

Si L < 5 dB, no hi ha components tonals

Si 5 dB < L < 8 dB, hi ha component tonal neta

Si L > 8 dB, hi ha component tonal forta

A partir de 500 Hz

Si L < 3 dB, no hi ha components tonals

Si 3 dB < L < 5 dB, hi ha component tonal neta

Si L > 5 dB, hi ha component tonal forta

Avaluació detallada d’un soroll amb components
impulsius

El soroll que s’avalua té components impulsius si
es perceben sons d’alt nivell de pressió sonora i
durada curta.

Per tal d’avaluar de manera detallada la presència
de components impulsius es proposa el procedi-
ment següent.

Per una determinada fase de soroll de durada T
i
 en

la qual es percep un soroll impulsiu:

Mesurar el nivell de pressió sonora continu equiva-
lent, ponderat A, durant T

i
, L

A, Ti
.

Mesurar el nivell de pressió sonora ponderat A, de-
terminat amb la característica temporal Impulse,
amitjanat en el temps Ti, LAI.

Fer la diferència L
I
 = L

AI
 - L

A,TI

Si L
I
 < 3 dB, no hi ha components impulsius

Si 3 dB < L
I 
< 6 dB, hi ha percepció neta de compo-

nents impulsius

Si L
I
 > 6 dB, hi ha percepció forta de components

impulsius

Lloc de mesurament

En les activitats noves, per tal de comprovar l’efec-
tivitat de les mesures d’aïllament acústic que cons-
ten en el projecte tècnic, l’emissió de soroll de les
activitats es comprova situant el sonòmetre a l’en-
torn de la instal·lació.

En les edificacions, el nivell d’avaluació de soroll
en l’ambient exterior es mesura situant el micròfon
al mig de la finestra, oberta de bat a bat, de les de-
pendències d’ús sensibles al soroll (dormitoris, sa-
les d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules
escolars o d’altres dependències assimilables).

En les zones encara no construïdes però destinades
a l’edificació, es mesura preferentment situant el
micròfon a una alçària d’entre 3 i 11 m i en el pla
d’emplaçament de la façana més exposada al soroll.

A camp obert o en zones de serveis a l’exterior (jar-
dins, parcs, etc.) el nivell de soroll en l’ambient ex-
terior es mesura en els llocs on el soroll de l’activi-
tat es percebi amb més claredat.

Condicions de mesurament

Els mesuraments es determinaran en condicions
meteorològiques representatives de l’indret on es
mesura i usant sempre una pantalla antivent.
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Comprovació de funcionament de l’equip

Abans de realitzar el mesurament s’ha d’ajustar
l’equip al nivell de pressió acústica de referència,
mitjançant un calibrador sonor o un pistòfon, i com-
provar que aquest nivell es manté després del me-
surament.

ANNEX 4. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D’AVALUACIÓ DE LA

IMMISSIÓ SONORA, LAR, EN L’AMBIENT INTERIOR PRODUÏT PER

LES ACTIVITATS I EL VEÏNATGE

Àmbit d’aplicació

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per soroll produ-
ït per les activitats el que prové de les màquines, de
les instal·lacions, de les obres, etc. i per soroll pro-
duït pel veïnatge el que prové de les activitats do-
mèstiques, com ara el funcionament dels electrodo-
mèstics, dels aparells, dels instruments musicals o
acústics, dels animals domèstics, de les veus, dels
cants, dels crits o d’altres assimilables.

Nivells d’immissió

Valors límit d'immissió
LAr en dB(A)Zona de sensibilitat

Dia Nit
A, alta 30 25
B, moderada 35 30
C, baixa 35 30

Períodes d’avaluació

El nivell d’avaluació es calcula separadament pels
períodes següents:

L’horari diürn, període comprès entre les 7 i les 22 h
(900 min)

L’horari nocturn, període comprès entre les 22 i les
7 h (540 min)

Fases de soroll

El període d’avaluació es dividirà en intervals de
temps o fases de soroll en els quals el nivell de pres-
sió sonora es percep de manera uniforme en el lloc
d’immissió, i també les components tonals i/o im-
pulsives. Els intervals de temps en què no funciona
l’activitat s’han de considerar com una fase de so-
roll caracteritzada pel seu nivell de soroll ambien-
tal.

Càlcul del nivell d’avaluació, L
Ar

El nivell d’avaluació de cada període es calcula a
partir dels nivells d’avaluació parcials de cada fase
de soroll i mitjançant les expressions següents:

Horari diürn


















= ∑

i

LAri

iAr TL 1010
900

1
log10

Horari nocturn


















= ∑

i

LAri

iAr TL 1010
540

1
log10

on:

i  representa cadascuna de les fases de soroll

T
i
 és la durada de la fase de soroll, i, expressada en

minuts

T
i
 = 900 min. per l’horari diürn

T
i
 = 540 min. per a l’horari nocturn

L
Ar,i

 és el nivell d’avaluació que correspon a la fase
i. Es calcula a partir de l’expressió:

   L
Ar,i

 = L
Aeq,ti

 + K1,i + K2,i + K3,i

on:

L
Aeq,ti

 és el nivell de pressió sonora continu equiva-
lent, ponderat A, de la fase i. Es calcula a partir de
l’expressió:


















= ∑

i

LAri

iAr TL 1010
540

1
log10

on:

LAeq,tij és el nivell de pressió sonora equivalent,
ponderat A, mesurat en el temps tij < Ti per la posi-
ció del micròfon j.

n  és el nombre de posicions de micròfon.

k1,i, k2,i, k3,i, són correccions de nivell per la fase i.

Correcció de nivells

La correcció de nivell K1 s’aplica al soroll de les
instal·lacions de l’edifici: calefacció, ventilació, cli-
matització, ascensors, tancaments de portes o d’al-
tres assimilables.

6 dB(A) en període nocturn

La correcció de nivell K2 pren en consideració els
components tonals del soroll en el lloc de la immis-
sió:
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Per percepció nul·la de components tonals: 0 dB(A)

Per percepció neta de components tonals: 3 dB(A)

Per percepció forta de components tonals: 6 dB(A)

La correcció de nivell K3 pren en consideració els
components impulsius en el lloc de la immissió:

Per percepció nul·la de components impulsius: 0
dB(A)

Per percepció neta de components impulsius: 3
dB(A)

Per percepció forta de components impulsius: 6
dB(A)

Avaluació detallada d’un soroll amb components
tonals

El soroll que s’avalua té components tonals si s’es-
colten clarament tons purs.

Per tal d’avaluar de manera detallada la presència
de components tonals es proposa el procediment
següent:

Fer una anàlisi amb resolució d’1/3 d’octava

Fer la diferència:

L = L
t
 – L

s

on:

L
t
 és el nivell de pressió sonora de la banda f que

conté el to pur

L
s
 és la mitjana dels nivells de les dues bandes, situ-

ades immediatament per sobre i per sota, de f

De 20 Hz a 125 Hz

Si L < 8 dB, no hi ha components tonals

Si 8 dB < L < 12 dB, hi ha component tonal neta

Si L > 12 dB, hi ha component tonal forta

De 160 Hz a 400 Hz

Si L < 5 dB, no hi ha components tonals

Si 5 dB < L < 8 dB, hi ha component tonal neta

Si L > 8 dB, hi ha component tonal forta

A partir de 500 Hz

Si L < 3 dB, no hi ha components tonals

Si 3 dB < L < 5 dB, hi ha component tonal neta

Si L > 5 dB, hi ha component tonal forta

Avaluació detallada d’un soroll amb components
impulsius

El soroll que s’avalua té components impulsius si
es perceben sons d’alt nivell de pressió sonora i
durada curta.

Per tal d’avaluar de manera detallada la presència
de components impulsius es proposa el procedi-
ment següent.

Per una determinada fase de soroll de durada Ti en
la qual es percep un soroll impulsiu:

Mesurar el nivell de pressió sonora continu equiva-
lent, ponderat A, durant T

i
, L

A, Ti
.

Mesurar el nivell de pressió sonora ponderat A, de-
terminat amb la característica temporal Impulse,
amitjanat en el temps T

i, LAI
.

Fer la diferència L
I
 = L

AI - LA,TI

Si L
I 
< 3 dB, no hi ha components impulsius

Si 3 dB < L
I
 < 6 dB, hi ha percepció neta de com-

ponents impulsius

Si L
I
 > 6 dB, hi ha percepció forta de components

impulsius

Lloc de mesurament

Es prendran les consideracions següents:

– Els mesuraments es faran en dependències sensi-
bles al soroll i es mantindran totalment tancades
durant el mesurament.

– Es prendran tres posicions de mesurament o més
en funció de la grandària de la dependència.

– Els punts de mesurament es triaran a l’atzar i pro-
curant mantenir una distància mínima entre ells
d’1,5 m.

– Les distàncies dels micròfons de mesurament a
les parets, terra i sostre serà superior a 0,5 m.

– En cas de presència de sons greus i en sales peti-
tes (inf. a 75 m3) almenys un dels mesuraments es
prendrà en una cantonada, a una distància de 0,5 m
de les parets adjacents i a l’alçària on es produeixi
el nivell màxim entre 0,5 i 1,5 m.

– En el moment dels mesuraments només l’opera-
dor serà present a la dependència on es produeix la
immissió interior del soroll.

Comprovació de funcionament de l’equip

Abans de realitzar el mesurament s’ha d’ajustar
l’equip al nivell de pressió acústica de referència,
mitjançant un calibrador sonor o un pistòfon, i com-
provar que aquest nivell es manté després del me-
surament.

ANNEX 5. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D’AVALUACIÓ DE LA

IMMISSIÓ SONORA, LAR, EN L’AMBIENT EXTERIOR PRODUÏT PER

LES INSTAL·LACIONS DE TIR

Àmbit d’aplicació

Als efectes d’aquesta Llei, els nivells d’immissió
s’apliquen al soroll de les instal·lacions de tir en què
només s’utilitzen armes de foc portàtils o de mà per
disparar a objectius fixos o immòbils.
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Nivells d’immissió

Valors límit d'immissió
LAr en dB(A)

Valors d'alarma
LAr en dB(A)Zona de sensibilitat

Dia Nit Dia Nit
A, alta 60 50 75 65
B, moderada 65 55 75 65
C, baixa 70 60 78 70

ANNEX 6. VALORS LÍMIT D’EMISSIÓ DE SOROLL DELS

VEHICLES A MOTOR I DE LES MOTOCICLETES

Valors límit d’emissió de soroll dels vehicles a mo-
tor aturats

Els valors límit d’emissió dels vehicles a motor atu-
rats, mesurats segons el mètode a proximitat, són els
que figuren en la fitxa d’homologació de cada tipus
de vehicle a motor i motocicleta, juntament amb el
règim del motor al que s’ha de fer el mesurament.

El procediment de mesurament és el que figura al la
Directiva 97/24, per a les motocicletes i la Directiva
81/334 per els altres tipus de vehicles.

En cas de no disposar dels valors límit el mesurament
es podrà fer d’acord amb el procediment que s’esta-
bleixi conjuntament entre el Departament de Medi
Ambient i el Departament d’Indústria, Comerç i Tu-
risme.

Vehicles destinats a serveis d’urgències

1. Tots els vehicles destinats a serveis d’urgències
han de disposar d’un mecanisme de regulació de la
intensitat sonora dels seus dispositius acústics que
la redueixi a uns nivells compresos entre 70 i 90
dB(A) durant el període nocturn (entre les 22 hores
i les 7 hores del matí), quan circulin per zones habi-
tades. Els nivells es mesuren segons indica el punt 2
de l’annex 1 de la Directiva 70/388/CEE.

2. Aquests vehicles disposaran d’un any per instal·-
lar el mecanisme que preveu l’apartat anterior.

3. Quan aquests vehicles hagin d’utilitzar els se-
nyals acústics per alertar a la població d’una situa-
ció d’emergència no els hi serà d’aplicació el pre-
vist a l’apartat 1.

ANNEX 7. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D’AVALUACIÓ DE LA

IMMISSIÓ DE LES VIBRACIONS A L’INTERIOR DELS EDIFICIS

Àmbit d’aplicació

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per immissió de les
vibracions a l’interior dels edificis les pertorbacions
exteriors o interiors a l’edifici i que es manifesten com ara
moviments dels tancaments de les dependències.

Valors límit d’immissió a les vibracions

Zona de sensibilitat Valors límit d'immissió
LAw, en dB

A, alta 70
B, moderada 75
C, baixa 80

Períodes d’avaluació

El nivell d’avaluació es calcula separadament pels
períodes següents:

L’horari diürn és el període comprès entre les 9 i les
22 h (780 min)

L’horari nocturn és el període comprès entre les 22
i les 24 h (120 min)

Determinació del nivell d’avaluació

El nivell d’avaluació L
Ar

 per al soroll de les instal·-
lacions de tir és la suma del nivell de soroll mitjà
(mitjana energètica) d’un tret L

A
 i de la correcció de

nivell K.

Nivell d’avaluació: L
Ar

 = L
A
 + K

essent:

L
A
: la mitjana energètica, L

Amax
, d’una mostra repre-

sentativa del soroll de trets

K: 10 log (D
W

 + 3 x D
s
) + 3 log M - 44

on,

D
w
: el nombre anual de dies laborables de funciona-

ment de l’activitat

D
s
: el nombre anual de dies festius de funcionament

de l’activitat

M: el nombre anual de trets

L
niA

Li= 





⋅∑10
1

10 0 1log .

d’on ni és el nombre de mesuraments i Li els nivells
de soroll mesurats

Els mesuraments per determinar el nivell de soroll
d’un tret s’efectuaran amb els aparells en la posició
FAST.

Comprovació de funcionament de l’equip

Abans de realitzar el mesurament s’ha d’ajustar
l’equip al nivell de pressió acústica de referència,
mitjançant un calibrador sonor o un pistòfon, i com-
provar que aquest nivell es manté després del me-
surament.
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Magnitud a mesurar

S’ha de mesurar el valor eficaç del senyal de l’ac-
celeració, ponderat en freqüència, entre les fre-
qüències d’1 a 80 Hz, durant un període de temps
representatiu del funcionament de la font de la vi-
bració que s’avalua.

S’ha de determinar el valor màxim del valor eficaç
de l’acceleració en l’interval de mesurament.

El valor eficaç s’obté amb un detector de mitjana
exponencial de constant de temps 1s.

La ponderació en freqüència es realitza segons la
corba d’atenuació:

2

6,5
1 





+ f

on:

f és la freqüència en Hz

La ponderació en freqüència es realitza dividint el
factor de ponderació amb el nivell d’acceleració en
cada 1/3 d’octava, obtenint així el nivell d’accele-
ració a

wp
 per a cada 1/3 d’octava. A continuació es

sumarà aritmèticament les a
wp

 per obtenir el valor a
w
.

Resultat dels mesuraments

El resultat dels mesuraments s’expressa com el ni-
vell d’avaluació, L

aw
, calculat com:

0
log20

a

a
L

w
aw =

on:

a
w
 és el valor eficaç màxim del senyal de l’accelera-

ció, suma de totes les components freqüencials de 1
a 80 Hz, expressat en m/s2 i ponderat en freqüència

a
0
 és l’acceleració de referència, a

0
 = 10-6 m/s2

Correcció del nivell d’avaluació mesurat segons el
nivell de vibració residual

S’entén per nivell de vibració residual el nivell
d’acceleració mesurat quan les fonts de les vibraci-
ons que s’avaluen estan aturades.

Si el resultat del mesurament és de més de 10 dB
respecte a la vibració residual, no se n’ha de fer cap
correcció.

Si el resultat del mesurament és de 3 dB a 10 dB su-
perior al nivell de vibració residual, cal fer-ne la
correcció següent:

on:

( )10/10/
, 1010log10 LresLaw

corrawL −=

L
aw,corr

 és el nivell d’avaluació corregit

L
aw

  és el nivell d’avaluació

L
aw,res

 és el nivell de la vibració residual

Si el resultat del mesurament del nivell d’avaluació
és de menys de 3 dB per sobre del nivell de vibració
residual, no es farà cap tipus de correcció i en l’in-
forme es farà constar el nivell de vibració residual i
el nivell d’avaluació L

aw
.

Lloc de mesurament

El nivell d’avaluació de les vibracions en l’ambient
interior es mesura en les edificacions, situant l’ac-
celeròmetre al terra o en les parets, en funció d’on
es detecti un nivell de vibració més alt, en les de-
pendències d’ús sensibles a les vibracions (dormi-
toris, sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina,
aules d’escola o d’altres assimilables).

Verificació

L’equip de mesurament s’ha de verificar abans i
després del mesurament.

ANNEX 8. EXIGÈNCIES RELATIVES ALS MÈTODES DE CÀLCUL I
ALS EQUIPS DE MESURAMENT

Mètodes de càlcul

Els mètodes utilitzats per calcular les immissions de
soroll han de tenir en consideració:

a) les emissions de les fonts de soroll de la instal·-
lació

b) les distàncies entre el lloc d’immissió i les fonts
de soroll de la instal·lació

c) els efectes del sòl en la propagació del so

d) els efectes de les construccions i dels obstacles
naturals en la propagació del so (atenuació i reflexi-
ons a causa dels obstacles)

Per calcular el soroll del trànsit de la carretera,
s’admetrà que la font del soroll es troba 80 cm per
sobre de la calçada.

Per calcular el soroll ferroviari, es partirà de la base
que la font de soroll es troba 50 cm per sobre de
l’aresta superior de les vies.

Per calcular el soroll produït per un tret, es partirà
de la detonació a la boca i de la causada pel projec-
til.

Instruments de mesurament

El sonòmetre ha de complir les especificacions vi-
gents del Comitè Electrotècnic Internacional pel
que fa a aparells de tipus I i de tipus II.

Pel que fa a l’equip de mesurament de vibracions,
la xarxa de ponderació, el filtre limitador de banda
i el detector rms han de complir les especificacions
i toleràncies donades en la norma ISO 8041 per a
mesuradors de vibració tipus I i tipus II.

Els aparells anteriors cal que es complementin amb
un calibrador de nivell.

Per determinar el règim de gir del motor dels vehicles
cal un tacòmetre amb una precisió mínima del 3 %.

L’Ordre de 16 de desembre de 1998 del Ministeri de
Foment, regula el control metrològic de l’Estat dels
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aparells destinats a mesurar els nivells de so audible
anomenats sonòmetres, sonòmetres integradors-mit-
janadors i calibradors sonors en les fases d’aprovació
de model, verificació primitiva, verificació post-repa-
ració i verificació periòdica. L’execució d’aquesta
Ordre a Catalunya ve regulada per l’Ordre del Depar-
tament d’Indústria, Comerç i Turisme de 30 de juny
de 1999.

Els instruments de mesurament i els de calibratge
han de ser verificats, anyalment, en el Laboratori

General d’Assaigs de la Generalitat de Catalunya o
en una entitat degudament autoritzada.

ANNEX 9. AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LES FINESTRES

L’índex d’aïllament aparent al soroll aeri R’w de
les finestres i dels elements de construcció que en
formen part, com les persianes, etc. ha de presentar,
en funció del nivell d’avaluació LAr, almenys els
valors següents:

LAr en dB(A)
Dia Nit

R'w en dB

Fins a 65 Fins a 60 30
De 65 a 75 De 60 a 70 35
Més de 75 Més de 70 40

L’índex d’aïllament aparent al soroll aeri R’w serà
avaluat a partir de les regles reconegudes, sobretot
de les normes UNE-EN ISO 140 i 717 de l’Organit-
zació internacional de normalització.

ANNEX 10. CONTINGUT D’UN ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC

PER A LES ACTIVITATS

a) Anàlisi acústica de la capacitat del territori

Descripció de les zones de sensibilitat acústica de
l’entorn de l’activitat i de l’activitat.

Nivells d’immissió que atorga el cadastre de soroll
a l’emplaçament de l’activitat i del seu entorn.

b) Anàlisi acústica de l’activitat.

Descripció del local de l’activitat especificant els
usos dels locals adjacents i la seva situació respecte
a usos sensibles al soroll, com ara: habitatges, esco-
les, hospitals, etc.

Detall dels focus sonors i/o vibratoris.

Estimació del nivell d’emissió d’aquests focus a
l’interior i a l’exterior de l’activitat.

c) Avaluació de l’impacte acústic.

Si els nivells d’immissió acústica de l’activitat esti-
mats no incrementen els nivells de les zones de sen-
sibilitat acústica de la capacitat del territori l’impac-
te acústic serà compatible amb el seu entorn.

Si els nivells de l’activitat estimats poden sobrepas-
sar els nivells de les zones de sensibilitat, l’impacte
es podrà compatibilitzar amb el seu entorn mitjan-
çant un projecte d’aïllament que asseguri els objec-
tius establerts en el cadastre de soroll.

d) Projecte d’aïllament

El projecte d’aïllament constarà del disseny dels
elements proposats, amb la descripció dels materi-
als utilitzats i dels detalls constructius de muntatge.

Si la instal·lació projectada comporta focus emissors
situats a gran alçària, com ara sobre cobertes, en

xemeneies, en cims de sitges, etc., el projecte haurà
de tenir en compte que la propagació del soroll pot
manifestar-se a llarga distància i, per tant, s’haurà
d’especificar els elements atenuadors adequats per
tal d’evitar que les immissions sonores a llarga dis-
tància no superin els valors límit d’immissió esta-
blerts en els annexos 2,3,4 i 6.

Justificació analítica o per assaigs del rendiment
dels elements d’aïllament proposats.

Justificació que el funcionament de l’activitat no
supera els valors límit d’immissió establerts en el
cadastre de soroll.

Instal·lats els elements d’aïllament caldrà acreditar,
mitjançant certificació emesa per un tècnic compe-
tent que no se superen els valors límit d’immissió
establerts en aquesta Llei i determinats segons la
metodologia dels annexos 2, 3, 4 i 6.

ANNEX 11. CONTINGUT D’UN ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC

PER A NOVES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

Infraestructures de transport de trànsit de vehicles
de motor i de trens, a camp obert.

a) Anàlisi acústica de la capacitat del territori.

– Per a les infraestructures de transport de trànsit de
vehicles de motor i de trens a camp obert, la capaci-
tat del territori o zona de sensibilitat acústica serà
moderada, d’acord amb l’article 10.1 d’aquesta Llei
i els valors límit d’immissió seran els establerts en
l’Annex 1 de la mateixa.

– Sobre cartografia es definirà la zona de servitud
acústica o banda d’impacte, que haurà de compren-
dre el territori de l’entorn de la infraestructura i es
delimitarà en els punts del territori o corba isòfona
on la previsió de soroll correspongui a la sensibili-
tat acústica moderada.

– Descriure els receptors o receptors tipus en els ter-
renys compresos en la banda d’impacte; si formen
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part d’una zona habitada de la mateixa tipologia acús-
tica un receptor pot ser representatiu de la zona. So-
bre cartografia de detall, en una escala igual o inferior
a 1/2000, se senyalaran els receptors actuals.

– Presentar una fitxa descriptiva de cadascun dels
receptors o receptors tipus, que haurà d’incloure:

Els topònims, les situacions, les característiques de la
zona receptora, la descripció del receptors respecte a
l’impacte acústic de la via, la distància entre receptors
i traça, la rasant del receptors respecte de la traça, les
façanes exposades (dependències d’ús sensibles al
soroll; dormitoris, sales, d’estar etc.), les fotografies.

Descripció de la via en la finestra acústica que com-
prengui cada receptor o receptor tipus: punts quilo-
mètrics laterals, cotes referides al terreny. Quan els
receptors estiguin a unes cotes superiors a l’emissor o
quan es presenti una situació d’indefinició caldrà un
perfil transversal a escala de detall, 1/200, que inclo-
gui l’emissor i el receptor en la distància més curta,
amb tots els accidents topogràfics i elements signifi-
catius des del punt de vista de la propagació del so-
roll.

Determinar els nivells d’immissió sonora LAr ,di-
ürns i nocturns, de tots els receptors que inclou la
banda d’impacte abans de la construcció de la via.
Els mesuraments es faran d’acord amb la metodolo-
gia establerta en l’annex 1 d’aquesta Llei.

En la fitxa descriptiva de cada receptor o receptor
tipus es presentaran els resultats del mostreig i les
condicions dels mesuraments.

– Descripció de les característiques del medi:

Descripció de les condicions climatològiques de la
zona: valors mitjans de temperatura, humitat, preci-
pitació i vent.

Tipus de sòl: arbori, arbustiu, herbaci, reflectant,
camp de cultiu.

b) Anàlisi acústic de la nova infraestructura.

- Descriure les característiques de la circulació.

Trànsit de vehicles de motor:

Nombre de vehicles: la IMD del projecte o, com a
mínim, a 5 anys vista.

Composició del trànsit:

percentatge de vehicles lleugers dia/nit.

percentatge de vehicles pesats dia/nit.

velocitat de circulació màxima per tram o receptor.

Trànsit de trens:

Composició de la circulació esperada.

Tipologia dels trens: trens curts, de rodalies, me-
tros, de llarg recorregut, de gran velocitat, mercade-
ries i enginys aïllats.

Nivell màxim de soroll estimat, per tipologia.

Velocitat del tren.

– Esmentar el model de previsió de soroll emprat
així com les variables utilitzades.

– Estimar l’estat acústic en règim de funcionament
de la infraestructura.

– Presentar els nivells L
Ar

 diürns o nocturns previs-
tos per a tots els receptors compresos en la banda
d’impacte.

c) Avaluació de l’impacte acústic.

Si els nivells d’emissió acústica del trànsit de la in-
fraestructura estimats no incrementen els valors es-
tablerts per a una zona de sensibilitat acústica mo-
derada de la capacitat del territori, l’impacte acús-
tic serà compatible amb el seu entorn.

Si els nivells d’emissió acústica del trànsit de la in-
fraestructura estimats poden sobrepassar els valors
establerts per a una zona de sensibilitat acústica
moderada, l’impacte es podrà minimitzar mitjançant
mesures atenuadores i s’avaluarà com a moderat o
sever amb el seu entorn.

Indicar els receptors on caldrà estudiar mesures
atenuadores.

d) El projecte de mesures atenuadores comprendrà:

– Mesures a l’emissor:

Desplaçament en alçada del perfil longitudinal de
la traça.

Pantalles naturals amb motes de terra.

Ferm: drenant, microaglomerat.

Pantalles artificials: absorbents, aïllants, transparents.

Elements de suport, elements d’unió amb el terreny,
fixació sobre estructura.

Emplaçament de la mesura: punt quilomètric d’ini-
ci, punt quilomètric final, longitud, alçària.

– Mesures en el receptor:

Tractament de façanes: aïllament de finestres i
obertures.

Plànols escala de detall de les mesures atenuants
proposades així com una síntesi de la fitxa de cada
receptor amb l’atenuació prevista.

Presentar un quadre sinòptic on figuri: la identificació
de tots els receptors que inclogui la banda d’impacte,
l’estat acústic inicial, la previsió de soroll, les mesu-
res atenuants que es proposen i els nivells sonors es-
perats.

Infraestructures de transport aeri

a) Anàlisi acústic de la capacitat del territori

– Sobre cartografia es definirà la zona de servitud
acústica o banda d’impacte, que haurà de compren-
dre el territori de l’entorn de la infraestructura i es
delimitarà en els punts del territori o corba isòfona
on la previsió de soroll correspongui a la sensibili-
tat acústica de la zona.

– Descriure els receptors o receptors tipus en els ter-
renys compresos en la banda d’impacte; si formen
part d’una zona habitada de la mateixa tipologia acús-
tica un receptor pot ser representatiu de la zona. So-
bre cartografia de detall, en una escala igual o inferior
a 1/2000, se senyalen els receptors actuals.
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– Presentar una fitxa descriptiva de cadascun dels
receptors o receptors tipus, que haurà d’incloure:

Els topònims, les situacions, les característiques de la
zona receptora, la descripció del receptors respecte a
l’impacte acústic de la infraestructura, les fotografies.

Determinar els nivells d’immissió sonora LAr ,diürns
i nocturns, de tots els receptors que inclou la banda
d’impacte abans de la construcció de la infraestructu-
ra. Els mesuraments es faran d’acord amb la metodo-
logia establerta en l’annex 2 d’aquesta Llei.

En la fitxa descriptiva de cada receptor o receptor
tipus es presentaran els resultats del mostreig i les
condicions dels mesuraments.

– Descripció de les característiques del medi:

Descripció de les condicions climatològiques de la
zona: valors mitjans de temperatura, humitat, precipi-
tació i vent.

b) Avaluació de l’impacte acústic.

Si no se sobrepassen els valors d’immissió esta-
blerts en l’ambient exterior produïts per la infraes-
tructura de transport aeri, l’impacte acústic serà
compatible amb el seu entorn. Si se sobrepassen
l’impacte acústic es podrà minimitzar mitjançant

mesures atenuadores i s’avaluarà com a impacte
moderat o sever amb el seu entorn.

c) El projecte de mesures atenuadores en els recep-
tors comprendrà:

El tractament de façanes: aïllament de finestres i
obertures

Plànols a escala de detall de les mesures atenuants
proposades així com una síntesi de la fitxa de cada
receptor amb l’atenuació prevista.

Presentar un quadre sinòptic on figuri: la identificació
de tots els receptors que inclogui la banda d’impacte,
l’estat acústic inicial, la previsió de soroll, les mesu-
res atenuants que es proposen i els nivells sonors es-
perats.

ANNEX 12. INDICADORS DE MOLÈSTIA GLOBAL, MATÍ-VESPRE-
NIT, DE LA IMMISSIÓ SONORA EN L’AMBIENT EXTERIOR

Per determinar l’exposició al soroll ambiental,
d’acord amb mètodes d’avaluació comuns a la Unió
Europea, i per posar a disposició de la població la
informació sobre el soroll ambiental i els seus efec-
tes s’utilitzaran els indicadors següents:

Nivell dia-vespre-nit, L
den

, en decibels. Es determina
aplicant la fórmula següent:











++=

++

10

10

10

5

10 10*810*210*14
24

1
lg10

nighteveningday

den

LLL

L

on:

L
day

 és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat
A definit en la norma ISO 1996-2:1987, determinat
al llarg de tots els períodes diürns d’un any.

L
evening

 és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponde-
rat A, definit en la norma ISO 1996-2:1987, deter-
minat al llarg de tots els períodes vespertins d’un
any.

L
night

 és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat
A, definit en la norma ISO 1996-2:1987, determinat
al llarg de tots els períodes nocturns d’un any.

on:

al dia li corresponen 14 hores, de 07 hores a 21 ho-
res, al vespre 2 hores, de 21 hores a 23 hores, i a la
nit 8 hores de 23 hores a 07 hores.

un any correspon a l’any considerat per a l’emissió
de sons i a un any mitjà pel que fa a les circumstàn-
cies meteorològiques.

i on:

el so que es té en compte és el so incident, és a dir,
no es considera el so reflectit en la façana d’un de-
terminat habitatge (en general, això suposa una cor-
recció de 3 dB en cas de mesurament).

Per a l’elaboració de mapes de soroll mitjançant
càlculs els punts d’avaluació se situaran a 4,0 +/-

0,2 m d’alçària sobre els nivell del sòl en la façana
més exposada.

Per a l’elaboració de mapes de soroll mitjançant
mesuraments els punts d’avaluació no seran inferi-
ors a 1,5 m sobre el nivell del sòl i els resultats hau-
ran de corregir-se de conformitat amb una alçària
equivalent de 4 m.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Text del Projecte de llei de protecció contra la
contaminació acústica

2. Memòria

3. Estudi econòmic

4. Llista de disposicions afectades i taula de vigències

5. Al·legacions formulades al text de l’Avantprojecte
de llei de protecció contra la contaminació acústica

6. Informe del Consell Assessor per al desenvolupa-
ment sostenible

7. Acta de la Comissió de Govern Local

8. Informe jurídic

9. Annex: Documentació sobre la contaminació acús-
tica

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi i Grup Parlamentari de Covergència
i Unió (reg. 32223 i 32389).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 24.10.2001 al
02.11.2001).

Finiment del termini: 05.11.2001 - 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició de llei de modificació de la
Llei 5/1990, del 9 de març, d’infraes-
tructures hidràuliques de Catalunya
Tram. 202-00108/06

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre les actua-
cions per a mantenir i potenciar l’insti-
tut d’ensenyament secundari Antoni
Rovira i Virgili, de Tarragona
Tram. 250-01388/06

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 156, a la pàg. 64.

On diu:

«Proposició no de llei sobre l’establiment de mesu-
res per a mantenir i potenciar l’institut d’ensenya-
ment secundari Antoni Rovira i Virgili, de Tarrago-
na»

Ha de dir:

«Proposició no de llei sobre les actuacions per a
mantenir i potenciar l’institut d’ensenyament se-
cundari Antoni Rovira i Virgili, de Tarragona».

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

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 156, a la pàg. 65.

On diu:

«Proposició no de llei sobre l’establiment de mesu-
res per a finançar el cost de la construcció del casal
de gent gran i centre de dia de Tiana amb relació al
compromís de donar una subvenció pel director ge-
neral de l’Institut Català d’Assistència i Serveis So-
cials (ICASS)»

Ha de dir:

«Proposició no de llei sobre el finançament del cost
de la construcció del casal de gent gran i centre de
dia de Tiana amb relació al compromís de donar
una subvenció pel director general de l’Institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)»
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Proposició no de llei sobre diverses
actuacions per al desenvolupament i
la preservació del sistema ecològic de
les terres de l’Ebre
Tram. 250-01390/06

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 156, a la pàg. 66.

On diu:

«Proposició no de llei sobre l’actuació de mesures
per a aturar els projectes del Pla hidrològic nacional
(PHN) i d’instal·lació d’una central tèrmica a Móra
la Nova (Ribera d’Ebre), incorporar al·legacions en
el mapa eòlic i aprovar urgentment el Pla territorial
parcial de les terres de l’Ebre, entre d’altres»

Ha de dir:

«Proposició no de llei sobre diverses actuacions
per al desenvolupament i la preservació del sistema
ecològic de les terres de l’Ebre»

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures perquè l’institut d’ense-
nyament secundari Campclar, de Tar-
ragona pugui impartir cicles formatius
de grau mitjà i superior
Tram. 250-01391/06

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC 156, a la pàg. 67.

On diu:

«Proposició no de llei sobre l’establiment de mesu-
res per a facilitar l’oferta de cicles formatius de grau
mitjà i superior a l’institut d’ensenyament secundari
Campclar, de Tarragona»

Ha de dir:

«Proposició no de llei sobre l’adopció de mesures
perquè l’institut d’ensenyament secundari Camp-
clar, de Tarragona pugui impartir cicles formatius
de grau mitjà i superior»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de vorals per a vianants entre
els quilòmetres 17 i 19 de la carretera
C-243
Tram. 250-01807/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31795)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu per tal que insti la Diputació de Barcelona, com
a organisme encarregat de la gestió de la carretera
C-243b, a fi que estudiï la possibilitat de dotar de
vorals per a vianants aquesta carretera entre el PK
17 i el PK 19».

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un projecte de millora de la carretera
C-58, entre Terrassa (Vallès Occiden-
tal) i Castellbell i el Vilar (Bages), i la
construcció de dos nous enllaços a
Viladecavalls i Vacarisses (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-01811/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31763)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

1. Encarregar dins l’actual exercici pressupostari
la redacció d’un projecte de millora de la carretera
C-58 en el tram entre Terrassa (Vallès Occidental) i
Castellbell i el Vilar (Bages) que incloguin:

– Remodelació de l’enllaç Can Serra situat al PK
33.1

– Enllumenat dels túnels

– Renovació del paviment del PK 23 al 28

– Construcció d’un mur de protecció a la C-58 al
PK 37 a Castellbell i el Vilar

3.10.25.
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– Remodelació de l’enllaç entre la C-58 i la C-55 a
Castellbell i el Vilar, construint-ne carrils d’accele-
ració i deceleració

– Anàlisi d’altres possibles millores de la carretera.

2. Estudiar la viabilitat de completar l’accés de
l’autopista C-16, al terme municipal de Vacarisses i
Viladecavalls, tenint en compte en tot cas i condici-
onat a les característiques d’aquesta via i la xarxa
viària general, així com la seva repercussió econò-
mica i financera en la concessió de conformitat
amb el seu contracte concessional.»

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons amb el Govern de l’Estat perquè
es doti l’autopista A-2 d’un carril se-
gregat per a ús exclusiu de les línies
regulars d’autobusos entre Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobregat) i Barce-
lona
Tram. 250-01814/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31689)

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

«El Parlament de Catalunya insta el consell Execu-
tiu a dur a terme les accions necessàries davant del
Govern de l’estat per a que realitzi un estudi de la
demanda de trànsit per tal d’analitzar la necessitat
de dotar d’un carril segregat a l’A -2 per a cadas-
cun dels sentits entre Sant Feliu de Llobregat i Bar-
celona, destinat a l’ús exclusiu de línies regulars
d’autobusos.»

Proposició no de llei sobre la refores-
tació de les hectàrees de bosc afecta-
des pels incendis del 1994 a les co-
marques del Bages i el Berguedà
Tram. 250-01823/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 16.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31098)

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

De l’apartat 1

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a desenvolupar un pla d’actuació de reforesta-
ció de les zones afectades pels incendis de 1994 al
Bages que es fonamenti en:

a) L’establiment de línies d’ajut per a la reforesta-
ció de pinus nigra.

b) L’establiment de convenis de reforestació amb el
Departament de Medi Ambient.»

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

De l’apartat 2
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Proposició no de llei sobre les obres
de millora del tram comprès entre
Peramola i Coll de Nargó (Alt Urgell),
de la carretera C-14
Tram. 250-01830/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31096)

APARTAT 2

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

«Elaborar la relació de les actuacions necessàries
i realitzar la programació de cadascuna d’elles
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.»

APARTAT 3

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

«Realitzar la informació pública de l’estudi infor-
matiu i d’impacte ambiental, i un cop finalitzada i
considerades totes les al·legacions escollir la millor
alternativa tècnicament i que produeixi el mínim
impacte ambiental.»

APARTAT 4

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

«Aplicar les mesures correctores necessàries en el
condicionament de la C-14 entre Oliana i Coll de
Nargó per tal que l’impacte ambiental sigui mí-
nim.»

APARTAT 5

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

«Estudiar la possibilitat tècnica d’incloure dins el
tram a condicionar, zones de descans.»

APARTAT 6

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

«Realitzar la programació de els obres un cop supe-
rat el període d’Informació Pública.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un dofinari al parc aquàtic
de la Pineda, de Vila-seca i Salou (Tar-
ragonès)
Tram. 250-01835/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31095)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a adoptar les mesures previstes a l’arti-
cle 3 de la Directiva 1999/22/CR del Consell, de 29
de març de 1999, relativa al manteniment d’ani-
mals salvatges en parcs zoològics.»

APARTAT 2, 3, 4, 5 I 6

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

De tot el text dels apartats.
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Proposició no de llei sobre l’adequa-
ció de l’exigència de coneixements de
llengua catalana en els processos se-
lectius de personal al servei de la Ge-
neralitat
Tram. 250-01837/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 16.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31042)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

«1. Adoptar les mesures necessàries per tal de garan-
tir efectivament que les persones que participen en
processos selectius de personal al servei de la Gene-
ralitat de Catalunya tenen els coneixements de la
llengua catalana mínims establerts legalment, tenint
especial cura en els processos en els quals s’hagin de
proveir llocs d’atenció directa al públic.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

D’un nou apartat

«2. Negociar amb el Govern de l’Estat perquè apli-
qui mesures idèntiques en els processos selectius de
personal de l’Administració de l’Estat quan s’hagin
de proveir llocs de treball d’aquesta administració
a Catalunya.»

Proposició no de llei sobre el traspàs
a la Generalitat de la carretera L-800
Tram. 250-01838/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31794)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a incloure el camí d’Almacelles a Vallmanya
dins de la xarxa comarcal de carreteres de Catalu-
nya per tal que quan es facin els traspassos corres-
ponents s’inclogui aquest camí dins de la xarxa vi-
ària que serà gestionada per la Generalitat.»

Proposició no de llei sobre el procés
de revisió de l’Organització Comuna
de Mercat (OCM) i el suport al sector
de la fruita seca i les garrofes
Tram. 250-01840/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 16.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31067)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

1. Efectuar les gestions necessàries davant el Go-
vern de l’Estat per tal que la Comissió Europea agi-
liti la presentació de l’estudi sobre la situació del
sector de la fruita seca, encarregat pel Consell de
Ministres d’Agricultura de la Unió Europea i pel
Parlament Europeu, i que aquest contempli l’esta-
bliment d’un ajut permanent a la renda per als pro-
ductors dels fruits secs i les garrofes en el marc de
l’OCM de fruites i hortalisses, amb la finalitat de
garantir el manteniment d’aquests cultius.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la no-auto-
rització d’una incineradora de residus
generals no recollits selectivament a
Sant Pere de Torelló (Osona)
Tram. 250-01843/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31093)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a encarregar l’execució una auditoria ambien-
tal per avaluar la viabilitat del projecte de produc-
ció de calor i electricitat, que el grup d’empreses
CESPA-ECyR-EMTE-EPA ha presentat al terme mu-
nicipal de Sant Pere de Torelló (Osona).»

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la construcció de la variant de
Gósol en el projecte d’arranjament i
pavimentació de la carretera que va
de Gósol (Berguedà) a Josa i Tuixén
(Alt Urgell)
Tram. 250-01862/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31085)

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

«El Parlament de Catalunya insta el consell Execu-
tiu a sol·licitar al Ministeri d’Indústria que gestiona
el fons MINER que inclogui dins de l’esmentat Pla
la construcció de la variant de Gósol.»

Proposició no de llei sobre el projecte
de la variant de la carretera C-243 en-
tre Martorell (Baix Llobregat) i Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-01865/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31691)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a adoptar les mesures necessàries per tal que:

1. El projecte d’enllaç de la carretera C-243 en el
seu tram urbà entre el pont de l’antiga N-11 i l’en-
torn conegut popularment com a tobogan, es
consensuï amb les diferents institucions i organis-
mes interessats.

2. Que es condicioni la possible continuïtat del pro-
jecte a que entrin en servei altres vies alternatives
que desviïn la circulació d’aquest passeig, com el
quart cinturó fins a la B-224, la perllongació del
tobogan fins a la Ronda Seat i el diamant-rotonda
que permeti el desviament de vehicles des de la B-
224 fins a l’autovia del Baix Llobregat passant per
la sortida de l’autopista A-2.

3. Que s’elabori un pla de protecció d’usos dels ter-
renys propers a la nova via per evitar-hi la urbanit-
zació, en tot el seu recorregut.

4. Que es creí una comissió de seguiment Generali-
tat-Ajuntament, que supervisi la redacció del pro-
jecte definitiu, per a garantir l’acompliment dels
apartats primer, segon i tercer.»
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Proposició no de llei sobre la declara-
ció de parc natural de la zona forestal
de la serralada de Marina compresa
entre els municipis d’Argentona i
Tiana (Maresme) i entre Santa Maria
de Martorelles i la Roca del Vallès (Va-
llès Oriental)
Tram. 250-01870/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31119)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a que s’incorpori al Consorci que actualment
gestiona aquests espais inclosos en el Pla d’Espais
d’Interès Natural (PEIN), i aporti els recursos eco-
nòmics per a la seva adequada potenciació.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31456)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a aprovar el Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge de la Conreria-Sant Mateu-
Céllecs abans d’acabar l’any, incloent-hi les mesu-
res necessàries per protegir, especialment, la «Ser-
ralada Litoral.»

Proposició no de llei sobre el desman-
tellament de les instal·lacions de Ra-
dio Liberty, a la platja de Pals (Baix
Empordà), i la incorporació d’aquest
espai al PEIN
Tram. 250-01878/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31457)

APARTAT 2

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

«Promoure els estudis tècnics de caire naturalístic,
urbanístic i jurídic dels terrenys actualment ocu-
pats per les antenes de Radio Liberty a la platja de
Pals, per tal d’avaluar la seva incorporació al Pla
d’espais d’interès natural.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un inventari dels immobles que
els ajuntaments van cedir a Telefónica
quan era una empresa pública, amb la
finalitat de recuperar-los
Tram. 250-01879/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 16.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31458)

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

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

1) Elaborar, al més aviat possible, amb la partici-
pació que pugui ser procedent de les organitzaci-
ons representatives dels ens locals, l’FMC i l’ACM,
i amb el consentiment previ de l’ens local afectat en
cada cas, un estudi consistent en una relació dels
béns immobles que estiguin en aquesta situació,
amb expressió del títol jurídic que l’ha determinada
i de la situació legal a la que es troba sotmesa se-
gons les dades comunicades per l’ens local interes-
sat.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 228 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 29 d’octubre de 2001

45

2) Determinar, en funció del resultat de l’estudi as-
senyalat en el punt anterior, les actuacions que es
puguin dur a terme, si tal cosa és procedent, per tal
de col·laborar amb els ens locals que ho necessitin
perquè pugui recuperar els béns corresponents.»

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de parc natural de l’espai del PEIN
Capçaleres del Ter i del Freser i l’evita-
ció, entretant, de determinades actua-
cions incompatibles amb la futura fi-
gura de protecció
Tram. 250-01880/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31692)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu actuar a la carretera de Queralbs a Fontalba,
d’acord amb els criteris tècnics del Consell Comar-
cal del Ripollès.»

APARTAT 2

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

De tot el text de l’apartat.

APARTAT 3

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

De tot el text de l’apartat.

Proposició no de llei sobre l’actuació
urgent en el tram de la carretera N-II
entre Agullana, Cantallops, la Vajol, la
Jonquera i Capmany (Alt Empordà)
Tram. 250-01885/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31080)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a reclamar de l’Estat espanyol una actu-
ació urgent en el tram de l’N-II al seu pas pel muni-
cipis d’Agullana, Cantallops, La Vajol, La Jonquera
i Capmany, incorporant-hi les següents demandes:

1. La construcció d’una rotonda a «Can Quartos»,
per tal d’evitar la perillositat de l’encreuament.

2. La millora de l’N-II al seu pas pel tram urbà de la
Jonquera.

3. L’estudi del sistema dels desviaments de trànsit
alternatius per tal de minimitzar l’efecte de les
obres de millora que es proposen.»

Proposició no de llei sobre l’increment
de la circulació de trens dobles per la
línia C-1 de Renfe
Tram. 250-01889/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31463)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a fer les gestions oportunes davant de RENFE
per tal que s’augmenti l’oferta de places als trens
de la línia C-1 de RENFE, ja sigui utilitzant material
de dos pisos o composicions dobles.»
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Proposició no de llei sobre la instal·-
lació del tacògraf en tots els vehicles
del transport sanitari públic
Tram. 250-01892/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 30843)

APARTAT 2

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

«2. Establir els mecanismes adients, i si s’escau, els
ajuts que siguin necessaris, amb la finalitat que les
empreses adjudicatàries dels lots de transport sani-
tari públic a Catalunya puguin acreditar-se amb els
controls de qualitat segons les normes ISO.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31464)

APARTAT 1

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

«Implantar progressivament la tecnologia del GPS
(Sistema de Posició Global) en els vehicles desti-
nats al servei de transport sanitari urgent.»

APARTAT 2

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

«Tenir en compte com a barem, per a l’adjudicació
del proper concurs per a la gestió del transport sa-
nitari, l’acreditació de les empreses amb les normes
de qualitat ISO.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un accés que connecti l’au-
topista A-7 amb l’Eix Diagonal (C-15),
a Vilafranca del Penedès (Alt Pene-
dès)
Tram. 250-01900/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31077)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

– Iniciar davant el Ministeri de Foment les gestions
pertinents per tal que es facin els estudis de viabili-
tat tècnico - econòmica de l’ampliació de l’enllaç
nord de Vilafranca del Penedès (enllaç 28) per tal
que es possibilitin els moviments de i cap al sud.

– En cas que els estudis anteriors així ho determi-
nin, endegar converses amb els ajuntaments cor-
responents per tal de garantir les reserves viàries
dins dels planejaments respectius.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’habitatges tutelats al barri de
la Mion - Puigberenguer, de Manresa
(Bages)
Tram. 250-01905/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31122)

APARTAT 2

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

«Encarregar per part del Departament de Benestar
Social el projecte de construcció dels Habitatges
Tutelats al Barri de la Mion-Puigberenguer de
Manresa, per tal que s’acabi l’obra a finals de l’any
2002.»

3.10.25.
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ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31777)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a incloure en properes actuacions la construc-
ció d’uns habitatges tutelats, centre de dia i centre
cívic al barri de Mion- Puigberenguer de Manresa
(Bages).»

Proposició no de llei sobre l’activitat
de la Comissió de Control dels Dispo-
sitius de Videovigilància a Catalunya
Tram. 250-01906/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 16.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31468)

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

«El Parlament de Catalunya constata la necessitat
que l’Administració de l’Estat reguli en exercici de
les competències que li són pròpies, l’ús privat de
dispositius de videovigilància en espais públics, tal
com ha requerit la Comissió de Control dels Dispo-
sitius de Videovigilància de Catalunya.

Igualment, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat a:

1. Requerir els ajuntaments de Catalunya que dis-
posen d’un cos de policia local a complir amb la
seva obligació de col·laborar i d’informar a la Co-
missió de Control de Dispositius de Videovigilància
de Catalunya.

2. Disposar d’un registre oficial o d’un mapa dels
dispositius de videovigilància.

3. Requerir els ajuntaments que disposen d’instal·-
lacions d’aquests tipus l’acompliment de tots els
requisits establerts a la normativa, en especial pel
que fa a la publicitat, la realització de gravacions
d’unitats mòbils per raons d’urgència i els drets
d’accés i de sol·licitud de cancel·lació de grava-
cions.»

Proposició no de llei sobre l’elimina-
ció dels antecedents policials en fun-
ció de l’orientació sexual
Tram. 250-01910/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 16.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31041)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

De l’apartat 1

«[...] Aquests documents hauran de ser traslladats
als arxius que designi la Generalitat, en virtut de la
seva competència exclusiva en matèria d’arxius, i
que restin sota la Ley del Patrimonio Histórico, [...]»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31074)

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

De l’apartat 2

Proposició no de llei sobre el patrocini
ambiental dels països subdesenvolu-
pats
Tram. 250-01915/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31471)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a incloure en la redacció de l’Agenda 21
de Catalunya un apartat que prevegi el patrocini am-
biental dels països subdesenvolupats, incentivant les
actuacions privades o empresarials, fiscalment o amb
acreditacions de codi ètic.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’emplaça-
ment d’un abocador d’emmagatzemat-
ge i tractament de runa de la construc-
ció a la comarca de l’Alt Urgell
Tram. 250-01920/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31075)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a vetllar perquè el projecte d’abocador de runes
de la Comarca de l’Alt Urgell es faci amb estricte
compliment del previst al Programa de Gestió de
Residus de la Construcció de Catalunya, de la Llei
3/1998, de la Intervenció Integral de l’Administra-
ció Ambiental i el reglament que la desenvolupa i
del Decret 1/1997, sobre la disposició del rebuig
dels residus en dipòsits controlats.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una conducció d’aigües de
les fonts del riu Cardener al dipòsit de
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)
Tram. 250-01928/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31793)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a estudiar la viabilitat d’un projecte per a la
construcció de la conducció d’aigües del riu Car-
dener fins al dipòsit de Sant Llorenç de Morunys,
atenent a la compatibilitat d’aquests nous treballs
amb els que ja s’han realitzat.»

Proposició no de llei sobre la neteja i
les obres de reparació del riu Tenes,
al terme municipal de Bigues i Riells
(Vallès Oriental)
Tram. 250-01930/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31792)

APARTAT 2

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

«Estudiar, un cop finalitzats els treballs detallats al
primer apartat, la necessitat de dur a terme una
actuació d’arranjament dels trams del riu Tenes al
seu pas per Bigues i Riells, que puguin comportar
un risc alt per la població.»

Proposició no de llei sobre les actua-
cions a fer en la zona ocupada anteri-
orment per Radio Liberty, a Pals (Baix
Empordà)
Tram. 250-01933/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31474)

APARTAT 2

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

«Promoure els estudis tècnics de caire naturalístic,
urbanístic i jurídic dels terrenys actualment ocu-
pats per les antenes de Radio Liberty a la platja de
Pals, per tal d’avaluar la seva incorporació al Pla
d’espais d’interès natural.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 228 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 29 d’octubre de 2001

49

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons perquè els trens que cobreixen la
línia de rodalia de Renfe s’aturin a les
estacions de Montgat i Montgat-nord
(Maresme)
Tram. 250-01934/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31070)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a encarregar a l’ATM l’estudi de la via-
bilitat i l’oportunitat que tots els trens de la línia C-
1 de RENFE s’aturin a les estacions de St. Adrià de
Besòs, Montgat i Montgat-nord.»

Proposició no de llei sobre les obres
de reparació del dipòsit d’aigua de
Vilada (Berguedà)
Tram. 250-01938/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31791)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

a) Analitzar, conjuntament amb l’Ajuntament de
Vilada, les mesures a prendre per millorar la ga-
rantia d’abastament.

b) Redactar els projectes que se’n derivin d’aquest
anàlisi.

c) Dur a terme l’arranjament d’un dels actuals di-
pòsits, per assegurar el seu correcte rendiment.»

Proposició no de llei sobre la captació
d’aigua i la construcció d’un nou di-
pòsit a Vilada (Berguedà)
Tram. 250-01939/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31790)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

a) Analitzar, conjuntament amb l’Ajuntament de
Vilada, les mesures a prendre per millorar la ga-
rantia d’abastament.

b) Redactar els projectes que se’n derivin d’aquest
anàlisi.

c) Dur a terme l’arranjament d’un dels actuals di-
pòsits, per assegurar el seu correcte rendiment.»

Proposició no de llei sobre la neteja
del llit de l’embassament de la Baells i
de l’últim tram de la riera que hi aboca
les aigües
Tram. 250-01940/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31068)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

a) Elaborar el document tècnic per a una actuació
de neteja de la llera de l’embassament de La Baells,
per tal de determinar l’abast de l’actuació, les se-
ves característiques tècniques, les condicions de
seguretat i la justificació paisatgística.

b) Prendre en consideració l’esmentat document,
en igualtat de condicions a la resta de propostes
presentades, a l’hora de formular el Programa
2002 de conservació i neteja de lleres públiques.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre les negoci-
acions amb l’Ajuntament d’Olèrdola
(Alt Penedès) per a impulsar un servei
públic de transport dins el municipi
Tram. 250-01941/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31126)

APARTAT 1

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

«1. El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a iniciar en el termini de tres mesos les nego-
ciacions amb l’Ajuntament d’Olèrdola [...]»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

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

«2. Aquest transport ha de ser adaptat i coordinat
amb altres serveis de comunicació (autobús i tren)
tot respectant el criteri de promoció de la
intermodalitat del transport públic als municipis de
la comarca.»

Proposició no de llei sobre la denún-
cia d’agressions d’animals de compa-
nyia pels centres sanitaris i la revisió
del catàleg d’animals considerats po-
tencialment perillosos
Tram. 250-01943/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 16.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31052)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Apartat 1

Addició d’un nou apartat

«1.1. Realitzar un estudi epidemiològic i una anàli-
si de risc que inclogui dades de camp com els ante-
cedents de comportament de l’animal, tan genètics
com neurofisiòlogics, la seva educació i ensinistra-
ment, especialment en el cas dels gossos, i la relació
amb propietaris, veterinaris i entrenadors.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Apartat 2

«2. Adoptar les mesures necessàries per tal de revi-
sar, si s’escau, el catàleg d’animals de companyia o
domèstics, considerats a priori «potencialment peri-
llosos» per tal d’incloure els animals que manifes-
ten conductes agressives independentment de la
raça o creuament de races a la que pertanyen,
d’acord amb el criteri dels especialistes en com-
portament animal.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31789)

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

Apartat 1

«1. Estudiar la conveniència d’elaborar un protocol
en virtut del qual els [...]»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la titularitat
de la carretera de Montferrer a Sant
Joan de l’Erm, a Montferrer i Castellbò
(Alt Urgell)
Tram. 250-01948/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31762)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a estudiar la inclusió dins el Pla Co-
marcal de Muntanya de l’Alt Urgell i l’execució
d’una segona fase del projecte d’arranjament
d’aquesta via, des de Castelló fins a l’Estació d’Es-
quí Nòrdic de Sant Joan de l’Erm.»

Proposició no de llei sobre l’itinerari
de l’exposició «Catalunya, tierra de
acogida»
Tram. 250-01951/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 16.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31049)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

«3. Garantir que els sondeigs de visitants de l’ex-
posició “Catalunya, tierra de acogida” reflecteixin
amb valor estadístic i científic el nombre de visi-
tants que han millorat la seva imatge de Catalunya
i dels catalans.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31066)

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

De l’apartat segon

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons davant la Diputació de Barcelona
per a construir carrils laterals en l’ac-
cés de la urbanització Can Martinell,
de Gelida (Alt Penedès), a la carretera
C-243b
Tram. 250-01956/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31788)

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

«– El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a endegar les gestions oportunes davant la
Diputació de Barcelona per tal d’analitzar les con-
dicions de l’accés a la urbanització Can Martinell
(C-243-B) del municipi de Gelida i executar, si s’es-
cau, les actuacions necessàries per a la seva millo-
ra.»

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons davant la Diputació de Barcelona
per a instal·lar un semàfor a la carrete-
ra C-243b, a Gelida (Alt Penedès), que
garanteixi l’accés dels vianants a
l’àrea recreativa de Can Torrent
Tram. 250-01957/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31128)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a endegar les gestions oportunes davant de la
Diputació de Barcelona per tal de millorar la segu-
retat dels accessos a l’àrea recreativa de Cant Tor-
rents (Gelida) a la carretera C-243-B.»

3.10.25.
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ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31787)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a endegar les gestions oportunes davant la Dipu-
tació de Barcelona per tal d’instal·lar en l’àrea re-
creativa de Can Torrent (Gelida) a la carretera C-
243-B, un semàfor regulador de velocitat que ga-
ranteixi l’accés dels vianants o altre mitjà per a ga-
rantir la seguretat viària.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons per a finançar el transport
especial porta a porta dels discapaci-
tats físics a la xarxa metropolitana del
transport públic
Tram. 250-01958/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31772)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a impulsar els treballs de la Comissió creada per
tractar el transport especial per a persones amb
dificultats per utilitzar un transport convencional
atesa la seva discapacitat física o psíquica, per tal
que siguin analitzats per les administracions com-
petents en la matèria.»

Proposició no de llei sobre la regula-
ció dels procediments de selecció del
personal al servei de les agències i els
consorcis en què participa la Generali-
tat
Tram. 250-01962/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 16.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31129)

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

Apartat 2

«[...] en més d’un 40%. Aquest conveni marc haurà
d’harmonitzar els drets i deures dels treballadors
d’aquestes institucions entre si i amb el personal
laboral al servei de l’Administració de la Generali-
tat, s’establiran els permisos i llicències, criteris i
sistema retributiu, sistemes de promoció, criteris de
selecció de personal, sistema d’excedències, jorna-
da, vacances, règim disciplinari, etc.»

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

Apartat 4

«4. Dictar les disposicions que correspongui en un
termini no superior a tres mesos per tal de determi-
nar els casos en que han de ser obligatòries les
Auditories [...]»

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

Addició d’un nou apartat

«4 bis. Dictar les disposicions que correspongui en
un termini no superior a tres mesos per tal de crear
un Registre públic, depenent del Departament d’Eco-
nomia i Finances, en que s’inscriguin les Auditories
de gestió i financeres, públiques i privades, sobre els
Consorcis i Agències en què participa la Generalitat
en més d’un 50% en els seus òrgans de direcció, o bé
financi els seus pressupostos en més d’un 40%, així
com a les empreses públiques catalanes, tot establint
l’obligatorietat que l’esmentat Registre hagi d’infor-
mar trimestralment al Parlament de Catalunya
d’aquelles auditories noves que es registrin.»

3.10.25.
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4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi

Addició d’un nou apartat

«4 ter. Establir les condicions d’accés a les Audito-
ries de gestió i financeres, públiques i privades, so-
bre els Consorcis i Agències en què participa la
Generalitat en més d’un 50% en el seus òrgans de
direcció, o bé financi els seus pressupostos en més
d’un 40%, així com a les empreses públiques catala-
nes, que en tot cas hauran d’estar sempre a disposi-
ció del Parlament de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre l’inici dels
tràmits de concurs i adjudicació de
les obres de canalització de la riera de
la Salut, a Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat)
Tram. 250-01964/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31786)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a endegar les gestions oportunes per tal d’inici-
ar els tràmits de concurs i posterior adjudicació en
les obres de canalització de la riera de la Salut
(Sant Feliu de Llobregat) des de l’embocadura fins
a l’àrea d’esbarjo de l’Ermita de la Salut.»

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons per a l’ampliació i la millora del tra-
çat de la carretera C-31, entre Sant
Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú
(Garraf), per a permetre el pas dels ve-
hicles d’emergència
Tram. 250-01967/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31785)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a iniciar les gestions oportunes davant l’Ajunta-
ment de Sant Pere de Ribes per tal que aquest orga-
nisme, millori si s’escau la C-246a per permetre el
pas de vehicles d’emergències.»

Proposició no de llei sobre la millora
de l’enllumenat, la senyalització i el
ferm de la carretera C-60, al terme mu-
nicipal d’Argentona (Maresme)
Tram. 250-01969/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31130)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a millorar l’enllumenat, la senyalització i el ferm
de la carretera C-60, al terme municipal
d’Argentona, concretament a la sortida sud, millo-
rant-ne la senyalització, i la sortida Nord, Grano-
llers, millorant l’enllumenat i la senyalització.»
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Proposició no de llei sobre la signatu-
ra d’un conveni amb l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes (Garraf) per a re-
forçar l’estructura del pont de les Pa-
rellades i fer compatible el trànsit de
vehicles amb el de vianants
Tram. 250-01970/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31131)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a complir els compromisos establerts amb
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per tal de refor-
çar l’estructura del Pont de les Perellades,
construir la passarel·la exclusiva per a vianants i
dotar-lo de les mesures de seguretat adients i evi-
tant l’estat actual d’inseguretat.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31761)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a iniciar les gestions oportunes davant
l’ajuntament de Sant Pere de Ribes per tal que
aquest organisme, millori si s’escau l’estructura del
pont de Parellades i fer compatible el pas de vehi-
cles amb els vianants.»

Proposició no de llei sobre la regula-
ció de l’estatut jurídic aplicable als
expresidents de la Generalitat
Tram. 250-01975/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 16.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31048)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

«1. El Parlament de Catalunya insta Consell Execu-
tiu a elaborar un text articulat que reguli l’Estatut
Jurídic aplicable als expresidents de la Generalitat,
que inclogui els drets protocol·laris i econòmics,
amb la finalitat d’evitar l’existència d’un buit nor-
matiu a Catalunya respecte a aquest càrrec quan
cessa en l’exercici de les seves funcions.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

D’un nou apartat

«2. El Parlament de Catalunya reitera en els termes
de la Resolució 107/VI del Parlament la necessitat
que el Govern de l’Estat adopti les disposicions
necessàries per tal de garantir el dret dels alcaldes
i regidors que han desenvolupat els seus càrrecs
amb l’alta corresponent a la Seguretat Social i per
qualsevol motiu cessin, a percebre les prestacions
per desocupació a què tindrien dret com a treballa-
dors assalariats.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 228 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 29 d’octubre de 2001

55

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un vial alternatiu d’accés a la
fàbrica de ciments Sanson, de Sant
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01986/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31784)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

a) Instar el Ministeri de Foment, com a l’organisme
titular de la carretera N-340 a estudiar les mesures
necessàries per a la construcció d’un possible vial
alternatiu a l’actual accés pel carrer comerç, del
bari “Les Grasses”, del terme municipal de Sant
Feliu de Llobregat (El Baix Llobregat), que doni en-
trada a la planta de ciments “SANSON” de l’es-
mentada localitat a tots els vehicles que diàriament
hi accedeixen.

b) Instar el Ministeri de Foment per tal que estudiï
de forma immediata i pel temps que duri la tramita-
ció del projecte de construcció del vial alternatiu i
s’executi l’obra, les mesures que calguin per tal de
reduir els efectes de la contaminació ambiental que
genera l’elevat trànsit de vehicles pesants pel car-
rer Comerç, del terme municipal de Sant Feliu de
Llobregat.

c) Instar el Ministeri de Foment per tal que negociï
amb la planta de ciments “SANSON”, que és la que
genera la problemàtica esmentada, per tal que
financiï les obres que s’escaiguin.»

Proposició no de llei sobre la millora
de la senyalització d’orientació a les
carreteres de les comarques de la Ca-
talunya meridional amb càrrec als
pressupostos del 2002
Tram. 250-01999/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31783)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a destinar en els pressupostos de la Generalitat
corresponents a l’any 2002 una quantia mínima de
400 MPTA per tal de millorar la senyalització d’ori-
entació de les comarques del Tarragonès, Alt Camp,
Baix Camp, Baix Penedès i la Conca del Barberà.»

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres de millora del tram de la
carretera C-233, comprès entre les
Borges Blanques i l’Albagès (Garri-
gues)
Tram. 250-02002/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31137)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a executar les obres de millora del tram comprès
entre les localitats de Les Borges Blanques i
l’Albagés, corresponent a la C-233, durant el 2002,
i a presentar al 2002 un calendari per la millora de
la resta de trams fins a Flix.»
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ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31782)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a iniciar les obres del tram comprés
entre les Borges Blanques i Castelldans durant
l’any 2002 i impulsar l’estudi de les actuacions de
millora pel que fa al tram comprès Albagès -
Castelldans.»

Proposició no de llei sobre la millora
de la senyalització d’orientació a les
carreteres de les comarques de la Ca-
talunya occidental amb càrrec als
pressupostos del 2002
Tram. 250-02003/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31781)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a destinar en els pressupostos de la Generalitat
corresponents a l’any 2002 una quantia mínima de
400 MPTA per tal de millorar la senyalització d’ori-
entació de les carreteres del Segrià, Pla d’Urgell, la
Segarra i les Garrigues.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió d’experts per a analit-
zar les causes i les conseqüències de
la presència de porcs senglars a de-
terminades zones de Catalunya
Tram. 250-02005/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 16.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31780)

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

De l’apartat 1

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a crear una comissió específica d’experts en
matèria de fauna, per tal d’analitzar les causes i
conseqüències de la saturació de porcs senglars en
determinades zones del territori de Catalunya i
proposar-ne solucions.»

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

De l’apartat 2

Proposició no de llei sobre la dotació
pressupostària per a millorar la senya-
lització de carreteres a la ciutat de
Girona
Tram. 250-02006/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31779)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a destinar en els pressupostos de la Generalitat cor-
responents a l’any 2002 una quantia mínima de 400
MPTA per tal de millorar la senyalització d’orienta-
ció a Girona de les carreteres i accessos de la Costa
Brava.»
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Proposició no de llei sobre la modifi-
cació de la normativa vigent en matè-
ria d’activitats extractives
Tram. 250-02007/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31778)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a d’agilitar els tràmits administratius correspo-
nents a l’administració ambiental, d’acord amb la
normativa vigent sobre el règim de les activitats
extractives a Catalunya, donant totes les competèn-
cies possibles a les Delegacions Territorials del
Departament de Medi Ambient.»

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació de l’ordenació de la rotonda
d’Òdena (Anoia)
Tram. 250-02008/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31768)

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

«El Parlament de Catalunya insta el consell Execu-
tiu a col·laborar amb el Ministeri de Foment i
l’Ajuntament d’Odena en la redacció d’un estudi
tècnic a fi de solucionar les retencions de trànsit de
la rotonda d’Òdena.»

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de la línia dels Ferrocarrils de
la Generalitat, entre Martorell (Baix
Llobregat) i Igualada (Anoia)
Tram. 250-02009/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31138)

APARTAT 1

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

«1. Presentar en el termini de sis mesos l’estudi in-
formatiu del desdoblament del traçat entre
Martorell i Piera.»

APARTAT 2

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

«2. Realitzar l’estudi tècnic i econòmic sobre la
possibilitat d’un nou traçat del tram ferroviari en-
tre Piera i Igualada que possibiliti el seu desdobla-
ment.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

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

«3. Establir el pla de coordinació entre el servei
ferroviari de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya i els diferents serveis de transports de viat-
gers a l’interior de la comarca i, de manera especi-
al, els municipis de Vilanova del Camí, Santa Mar-
garida de Montbui i Òdena.»
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Proposició no de llei sobre el projecte
de variant de la carretera C-243, de
Martorell (Baix Llobregat) a Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02013/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31697)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a adoptar les mesures necessàries per tal que:

1. El projecte d’enllaç de la carretera C-243 en el
seu tram urbà entre el pont de l’antiga N-11 i l’en-
torn conegut popularment com a tobogan, es
consensuï amb les diferents institucions i organis-
mes interessats.

2. Que es condicioni la possible continuïtat del pro-
jecte a que entrin en servei altres vies alternatives
que desviïn la circulació d’aquest passeig, com el
quart cinturó fins a la B-224, la perllongació del
tobogan fins a la Ronda Seat i el diamant-rotonda
que permeti el desviament de vehicles des de la B-
224 fins a l’autovia del Baix Llobregat passant per
la sortida de l’autopista A-2.

3. Que s’elabori un pla de protecció d’usos dels ter-
renys propers a la nova via per evitar-hi la urbanit-
zació, en tot el seu recorregut.

4. Que es creí una comissió de seguiment Generali-
tat-Ajuntament, que supervisi la redacció del pro-
jecte definitiu, per a garantir l’acompliment dels
apartats primer, segon i tercer.»

Proposició no de llei sobre els infor-
mes de l’Agència Catalana de l’Aigua
relatius a la qualitat de les aigües a les
zones vulnerables
Tram. 250-02014/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31694)

APARTAT 1

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

De tot el text de l’apartat.

APARTAT 2

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

«Posar a disposició pública, a través de la web del
Departament de Medi Ambient, els resultats dels
mostrejos fets als punts de control de les zones vul-
nerables.»

Proposició no de llei sobre la creació
de centres de venda i difusió descen-
tralitzats de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya
Tram. 250-02017/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31695)

APARTAT 1

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

«Potenciar les iniciatives engegades per l’Institut
Cartogràfic de Catalunya per a facilitar l’accessi-
bilitat territorial als seus serveis a través de presèn-
cia pròpia, acords amb altres organismes descen-
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tralitzats de la Generalitat i convenis amb Consells
Comarcals.»

APARTAT 2

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

«Potenciar la prestació de serveis de l’Institut Car-
togràfic de Catalunya a través d’Internet i difondre
entre els potencials usuaris aquestes noves possibi-
litats.»

Proposició no de llei sobre la creació
de la Cartoteca Nacional de Catalunya
dependent de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya
Tram. 250-02018/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31696)

APARTAT 1

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

«Prendre les mesures adients per tal de difondre les
activitats i els serveis oferts per la Cartoteca de
Catalunya, unitat de l’Institut Cartogràfic de Cata-
lunya creada l’any 1985 per a compilar i protegir
la informació cartogràfica i posar-la a l’abast de
la societat catalana.»

APARTAT 2

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

«Potenciar el procés d’informatització integral de
la Cartoteca de Catalunya per a garantir la seva
salvaguarda històrica i possibilitar la seva difusió
digital.»

Proposició no de llei sobre l’aprofita-
ment de l’aigua depurada de l’estació
depuradora d’aigües residuals (EDAR)
de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Tram. 250-02019/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31152)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat elaborar un projecte d’incorporació de
tractament terciari a la estació depuradora d’ai-
gües residuals de Torroella de Montgrí (Baix Em-
pordà), per tal que les aigües depurades puguin ser
reutilitzades per al regadiu.»

Proposició no de llei sobre la reober-
tura de l’aeroport de la Seu d’Urgell
(Alt Urgell)
Tram. 250-02021/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31488)

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

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

1. Demanar al Govern de l’Estat que recondueixi la
seva participació en el projecte de reobertura de
l’aeroport de l’Alt Urgell tot aportant l’autorització
de les instal·lacions el suport tècnic per a la nave-
gació aèria per a vols instrumentals de precisió.

2. Desenvolupar les actuacions necessàries que
permetin establir amb el Govern d’Andorra un
acord per a la creació de la societat que ha de
construir i gestionar l’aeroport de l’Alt Urgell -
Andorra, assumint cada una de les administracions
esmentades la fórmula més convenient per a la com-
pra dels terrenys i el finançament de la inversió.»
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Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un Pla de construcció d’una
xarxa d’habitatges tutelats a les co-
marques de l’Alt Pirineu
Tram. 250-02024/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 31767)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a analitzar les necessitats d’equipaments resi-
dencials per a la gent gran a les comarques de l’Alt
Pirineu, en el marc del Pla d’Actuació Social.»

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa del servei d’odontologia al
centre d’atenció primària de Guardiola
de Berguedà (Berguedà)
Tram. 250-02025/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera C-14 entre Oliana i Coll
de Nargó (Alt Urgell)
Tram. 250-02026/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració de l’energia solar tèrmica al pro-
jecte d’edifici del centre d’atenció pri-
mària de Vinyets-Molí Vell, de Sant Boi
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-02027/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la gestió, el
control i la utilització compartida del
vaixell Thetis
Tram. 250-02028/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la contrac-
tació d’un cap d’equip d’immersió vin-
culat al Centre d’Arqueologia Suba-
quàtica de Catalunya (CASC)
Tram. 250-02029/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi de viabilitat econòmica,
social i mediambiental d’un tren de
circumval·lació de les Gavarres que
cobreixi el recorregut Girona - Sant
Feliu de Guíxols - Palamós - Girona
Tram. 250-02030/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre les alterna-
tives a la construcció de la Ronda
Nord de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-02031/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la con-
demna de l’esclavatge i l’adhesió del
Parlament de Catalunya a la Declara-
ció de la Conferència Mundial contra
el Racisme
Tram. 250-02032/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteri-
ors, Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la gestió
de l’habitatge públic per ADIGSA
Tram. 250-02033/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la difusió
de campanyes informatives específi-
ques per a prevenir les malalties deri-
vades dels trastorns alimentaris, espe-
cialment pel que fa a la bulímia i l’ano-
rèxia
Tram. 250-02034/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió mixta de traspàs de
competències en matèria de sanitat al
Consell General d’Aran, que garantei-
xi la participació del personal de l’Es-
pitau d’Aran
Tram. 250-02035/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 228 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 29 d’octubre de 2001

63

Proposició no de llei sobre l’obertura
de negociacions amb la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques
pel que fa al sistema de finançament
de les administracions locals
Tram. 250-02036/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’escasse-
dat d’aigua a la conca del riu Òdena
Tram. 250-02037/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del tram J de la carretera C-
243b, entre Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès) i Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 250-02040/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre el desen-
volupament d’un pla sectorial de pro-
tecció de la via verda entre la munta-
nya de Sant Llorenç del Munt i la serra
de Collserola i la definició d’una estra-
tègia econòmica del Vallès
Tram. 250-02041/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi relatiu a l’equilibri eco-
nòmic i financer de les empreses con-
cessionàries d’autopistes
Tram. 250-02042/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou centre d’educació in-
fantil i primària al barri de Gavà Mar, a
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-02043/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi que determini els efec-
tes del Pla hidrològic nacional en la
pesca del delta de l’Ebre i del litoral de
Tarragona
Tram. 250-02044/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre el trasllat
al Govern de l’Estat del rebuig del pro-
jecte de llei general de cooperació au-
tonòmica i de la necessitat de consul-
tar les comunitats autònomes en el
procés d’elaboració de les lleis bàsi-
ques
Tram. 250-02045/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre de persones desapare-
gudes i l’endegament de les actuaci-
ons necessàries per a localitzar els
cadàvers i determinar-ne la identitat
mitjançant la tècnica de l’ADN
Tram. 250-02046/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre les neces-
sitats de places residencials per a la
gent gran a la comarca de l’Urgell i
l’ampliació de la residència assistida
de Sant Antoni Hospital de Pobres de
Jesucrist, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 250-02047/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre el finança-
ment i l’execució dels projectes de re-
ordenació urbana de l’antic traçat de
la carretera C-35, al pas pel nucli urbà
de Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 250-02048/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la normati-
va que equipara la protecció familiar
entre els treballadors autònoms i els
que cotitzen en el règim general
Tram. 250-02049/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



29 d’octubre de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 228

66

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi per a l’equiparació de
la protecció dels riscos professionals
entre els treballadors autònoms i els
que cotitzen en el règim general
Tram. 250-02050/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la con-
demna de l’atac terrorista als Estats
Units i l’impuls de la cultura de la pau i
el diàleg internacional
Tram. 250-02051/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteri-
ors, Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció del centre d’educació
infantil i primària de Cambrils (Baix
Camp)
Tram. 250-02052/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració de l’energia solar tèrmica al pro-
jecte de construcció de l’IES Ítaca, de
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-02053/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre l’ús dels
mecanismes previstos per l’ordena-
ment vigent en defensa de l’autogo-
vern de Catalunya i de l’autonomia lo-
cal
Tram. 250-02054/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4
dies hàbils (del 30.10.2001 al 3.11.2001).

Finiment del termini: 5.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’inici
d’una campanya d’informació dels
perills que pot generar per a la salut el
mal ús dels antibiòtics
Tram. 250-02055/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’oferta de
cicles formatius de grau mitjà i superi-
or que s’imparteixen a l’IES Pere Bar-
nils, de Centelles (Osona)
Tram. 250-02056/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi relatiu a l’equiparació
de les incapacitats entre els treballa-
dors que cotitzen com a treballadors
autònoms i els que cotitzen pel règim
general
Tram. 250-02057/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre el desen-
volupament d’una normativa en matè-
ria d’ocupació aplicable als aturats de
més de quaranta-cinc anys que faci
dotze mesos o més que estan sense
feina
Tram. 250-02058/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de circuits d’acció cultural que
estructurin l’oferta de promoció cultu-
ral i de les arts del Departament de
Cultura
Tram. 250-02059/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’habitatges tutelats i d’un
centre de dia al barri de la Mion - Puig-
berenguer, de Manresa (Bages)
Tram. 250-02060/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi relatiu a l’equiparació
de les jubilacions entre els treballa-
dors que cotitzen com a autònoms i
els que cotitzen pel règim general
Tram. 250-02061/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla especial de protecció de
l’entorn de la nova carretera de
Martorell (Baix Llobregat) a Sant Sa-
durní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-02062/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’evitació
dels antibiòtics per a engreixar el bes-
tiar o com a plaguicides
Tram. 250-02063/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’arribada
del senyal de telefonia mòbil a tots els
indrets de la comarca de l’Anoia
Tram. 250-02064/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la destina-
ció de fons per a la restauració de la
Biblioteca - Museu Víctor Balaguer i
de la Casa de Santa Teresa, de Vila-
nova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-02065/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre l’adequa-
ció de les instal·lacions del Far de
Vilanova i la Geltrú (Garraf) per a seu
del Museu del Mar
Tram. 250-02066/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la dotació
d’un gimnàs del CEIP l’Aragai, de
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-02067/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la liberalit-
zació del sector elèctric
Tram. 250-02068/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’actuació
de la Generalitat davant de les empre-
ses elèctriques
Tram. 250-02069/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre les reco-
manacions de la Missió Ramsar d’As-
sessorament del delta de l’Ebre, del
2000
Tram. 250-02070/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
del transport sanitari a Sabadell, Bar-
berà del Vallès i Santa Perpètua de
Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 250-02071/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del Pla general metropolità
(PGM) pel que fa al sòl no urbanitzable
protegit
Tram. 250-02072/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la supres-
sió de la girada a l’esquerra en els
punts quilomètrics 186 i 188 de la car-
retera C-31, entre Barcelona i Castell-
defels (Baix Llobregat), per a accedir a
uns càmpings
Tram. 250-02073/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la dotació
del centre d’educació especial de la
Fundació l’Espiga, de Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès), d’una unitat
sòciosanitària de rehabilitació i habili-
tació per a persones amb discapacitat
motriu
Tram. 250-02074/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre el garan-
timent de la participació de les comu-
nitats autònomes en les qüestions re-
latives a l’autogovern
Tram. 250-02076/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteri-
ors, Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre el suport
institucional a la petició d’indult de
cinc joves
Tram. 250-02077/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del Decret 25/1998, de 4 de fe-
brer, sobre coordinació d’estudis i en-
questes d’opinió i creació del Registre
públic d’enquestes i estudis d’opinió
de la Generalitat de Catalunya, pel
que fa al subministrament de dades al
Parlament
Tram. 250-02078/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una nova llar d’infants al barri de
la Vila, de Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 250-02079/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre les obres
de millora de la seguretat de l’IES El
Bullidor, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-02080/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’assigna-
ció de personal auxiliar de docència
els instituts d’ensenyament secundari
Tram. 250-02081/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre el no-esta-
bliment de noves superfícies comerci-
als a Sant Vicenç de Castellet (Bages)
Tram. 250-02082/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una nova llar d’infants a Vila-
nova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-02083/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’increment
de recursos destinats a la creació de
llars d’infants fins a arribar a finançar
el trenta per cent del cost de la plaça
Tram. 250-02084/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla de carreteres per a millo-
rar les connexions viàries de l’autopis-
ta C-32, a Mataró (Maresme)
Tram. 250-02085/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la integra-
ció dels professionals sanitaris dels
centres penitenciaris a la xarxa públi-
ca de sanitat
Tram. 250-02086/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre el condici-
onament de l’accés a la platja Llarga,
de Tarragona
Tram. 250-02087/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’oferta de
places per a la formació d’anestesis-
tes
Tram. 250-02088/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la conces-
sió del certificat de discapacitat als
malalts de fibrosi quística
Tram. 250-02089/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’ensenya-
ment del rus i l’italià a l’Escola Oficial
d’Idiomes, de Tarragona
Tram. 250-02090/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la consoli-
dació de l’escullera del port de Sant
Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
Tram. 250-02091/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre de llars d’infants laborals i
de la dotació pressupostària corres-
ponent
Tram. 250-02092/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre el camí de
Sant Jaume (GR 65-5), a les comar-
ques del Tarragonès i el Baix Camp
Tram. 250-02093/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la continu-
ació dels estudis de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya relatius a la pre-
sència de compostos orgànics volàtils
i contaminants entorn de la planta de
compostatge de Manlleu (Osona)
Tram. 250-02094/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territori-
al.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre el compro-
mís de mantenir en funcionament la
central tèrmica de Cercs amb carbó
de l’empresa Carbons Pedraforca fins
a finals del 2005
Tram. 250-02096/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció de l’educació infantil de 0 a 3 anys i
la construcció de noves llars d’infants
a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 250-02097/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de les instal·lacions del poliesportiu
municipal i la implantació de gespa
artificial al camp del Club de Futbol
del Masnou (Maresme)
Tram. 250-02098/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre les obres
d’adequació i d’ampliació de les de-
pendències de l’Ajuntament de Cube-
lles (Garraf)
Tram. 250-02099/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció i la dotació de recursos mate-
rials i humans del centre d’assistència
primària de Montmeló (Vallès Oriental)
Tram. 250-02100/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’estudi de
la problemàtica dels fums industrials
de la zona de Puigbacó i la instal·lació
d’una estació automàtica de la xarxa
de vigilància i prevenció de la conta-
minació atmosfèrica a Torelló (Osona)
Tram. 250-02101/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territori-
al.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la connectivitat adequada per
a l’accés a Internet i la millora de les
comunicacions amb els ciutadans
Tram. 250-02102/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’un procés de negociació amb
FECSA-Endesa per al soterrament de
les línies elèctriques
Tram. 250-02103/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
de les mesures de prevenció i de con-
trol de la seguretat del Pla de segure-
tat de les químiques de Tarragona
(Plaseqta)
Tram. 250-02104/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un comitè català per a l’organització
de l’Any Internacional de les Munta-
nyes
Tram. 250-02105/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territori-
al.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre públic de documents de
voluntats anticipades
Tram. 250-02106/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la comarca de la Cerdanya en el Pla
territorial de l’alt Pirineu
Tram. 250-02107/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territori-
al.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la no-auto-
rització de la línia elèctrica d’alta ten-
sió que ha de creuar els Pirineus per
les comarques del Pallars Jussà i el
Pallars Sobirà
Tram. 250-02108/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la no-con-
sideració de les festivitats de Barcelo-
na ciutat com a dies festius en les líni-
es de tren de rodalia de Renfe
Tram. 250-02109/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la prohibi-
ció de l’ús de perdigons de plom en
determinades zones humides
Tram. 250-02110/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la regula-
ció de les mútues
Tram. 250-02111/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre l’ensenya-
ment integral de la literatura catalana
Tram. 250-02112/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la titularitat
de part de les peces d’art del Museu
Diocesà de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02113/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un parc de bombers volun-
taris a Guissona (Segarra)
Tram. 250-02114/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre els parcs
de bombers de la Seu d’Urgell (Alt Ur-
gell) i Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 250-02115/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre les gesti-
ons a fer davant el Govern de l’Estat
perquè aquest creï un observatori per-
manent de la violència quotidiana a
les casernes militars
Tram. 250-02116/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre el rebuig a
la guerra com a instrument de solució
del conflicte obert arran dels atemp-
tats terroristes dels EUA de l’11 de se-
tembre de 2001
Tram. 250-02118/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteri-
ors, Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la diagnosi
de l’estat de la xarxa elèctrica de mit-
jana i baixa tensió
Tram. 250-02120/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre les neces-
sitats de personal interí qualificat dels
òrgans jurisdiccionals de Catalunya
Tram. 250-02121/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’habilitar un crèdit extraordinari
urgent per a pal·liar la situació de fam
dels països de l’Amèrica Central
Tram. 250-02122/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteri-
ors, Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 30.10.2001 al
7.11.2001).

Finiment del termini: 8.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
de mòduls especials de seguretat en
centres hospitalaris
Tram. 250-02123/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 31928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una de les funcions que porta a terme la Policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra és la de realitzar
el trasllat i la custòdia de presos a centres hospitala-
ris per tal de sotmetre’s a visites o tractaments mè-
dics. En els esmentats centres penitenciaris, les me-
sures de seguretat varien considerablement en fun-
ció de les característiques de cada centre sanitari.

Aquest fet ha provocat, en els darrers anys, més
d’una evasió i el neguit de metges, infermers,
agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra i usuaris dels centres sanitaris, que tenen
que desenvolupar la seva feina o anar-se a visitar
sense les mesures de seguretat adients.

L’intent d’homicidi de dos membres del Cos de
Mossos d’Esquadra a l’hospital Arnau de Vilanova
de Lleida, quan acompanyaven un intern que s’ha-
via autolesionat i el fet que la persona que va dispa-
rar contra els dos agents tingués accés directe a l’in-
tern i als propis agents, aconsellen establir mesures
concretes que impedeixin que els interns que són
traslladats als centres sanitaris comparteixin espais
amb el públic.

És per aquest motiu que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a crear mòduls especials de seguretat en aquells
centres hospitalaris que encara no en disposin, amb
l’objectiu que els interns que són traslladats per ser
tractats no comparteixin espais amb el públic.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2001

Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre la desqua-
lificació del sector de Can Frigola de
Baix com a sòl urbanitzable i la inclu-
sió al Parc Natural de la Zona Volcàni-
ca de la Garrotxa
Tram. 250-02124/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 31976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord
amb allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La petita vall de Sant Cosme, situada dins el Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, té un
gran valor natural, estètic i paisatgístic, amb un po-
blament rural disseminat equilibrat, dues reserves
naturals geobotàniques (els volcans de L’Estany i
Bellaire) i una torbera, la de l’Estany, amb un regis-
tre continuat de més de 50 mil anys, d’un interès
científic internacional. A aquests valors s’hi afegeix
la singularitat de ser, actualment, la única vall del
Parc Natural, a la conca del Fluvià, que no té cap
nucli urbà ni industrial.

Actualment , el document de Criteris i Objectius
generals del Pla General d’Ordenació Urbanística
de Sant Joan les Fonts (la Garrotxa) qualifica un
sector de la vall de Sant Cosme, de 9 ha de superfí-
cie, adjacent a la carretera N-260, anomenat Can
Frigola de Baix, com a sòl urbanitzable de caràcter
industrial. El mateix document preveu una amplia-
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ció superior al 100% del polígon industrial de
Begudà (una ampliació de 29 ha), el qual es troba a
només 1,5 km de la vall de Sant Cosme. També reco-
neix, de forma explícita, que l’emplaçament
d’aquest sector industrial és «inadequat [...], tant
des del punt de vista d’ordenació urbanística gene-
ral com des del punt de vista ambiental i paisatgís-
tic».

A mitjans dels anys 80, l’Ajuntament de Sant Joan
les Fonts va decidir que el planejament urbanístic
que ara es revisa qualifiqués de sòl urbanitzable
(residencial i industrial) el sector de Can Frigola de
Baix, contravenint l’opinió de l’equip redactor. De
totes maneres, aquest sector disposa d’un Pla Parci-
al, aprovat l’any 1984, del qual no s’ha executat
cap part, malgrat haver transcorregut 16 anys des
de la seva aprovació.

Des d’un punt de vista d’ordenació territorial, seria
un error molt greu permetre que prosperés un nou
polígon industrial dins del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, per quan suposaria crear
el quart polígon industrial en un municipi que no
arriba als 3 mil habitants, un polígon que estaria a
mig camí dels polígons industrials del Pla de les
Matas(Olot) i de Begudà (Sant Joan les Fonts) que
només disten 2,5 km. A més, ja està en fase d’exe-
cució el polígon industrial del Pla de Politger al
municipi veí de Sant Jaume de Llierca, situat a 4
km. Del polígon de Begudà, que té la funció d’aco-
llir la demanda de les grans superfícies industrials
de la comarca, i molt especialment, dels municipis
integrats en el Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa.

Si es construís un nou polígon industrial a la vall de
Sant Cosme, a més d’un fort impacte paisatgístic,
causaria un impacte ecològic greu, pel fet d’inter-
ceptar l’únic connector ecològic que assegura el
nexe d’unió de les Serres d’Aiguanegra i de Molera,
i la reserva natural del volcà d’Aiguanegra, amb la
resta del Parc. Tots els estudis de connectivitat eco-
lògica realitzats fins ara reconeixen que si aquest
connector ecològic es tallés, es produiria un empo-
briment biològic inexorable d’aquest sector. Per
això, la Junta de Protecció de la Zona Volcànica, ha
manifestat el seu interès de que l’Ajuntament de
sant Joan les Fonts desqualifiqués aquest sector in-
dustrial.

La construcció d’aquest nou polígon comportaria, a
més, la modificació del projecte de desdoblament
de la carretera N-260, en curs d’execució, abando-
nant el fals túnel i creant una rotonda, la qual ac-
centuaria l’efecte de barrera ecològica que crearà
aquesta obra viària, fragmentant el Parc Natural en
dues parts, sense connexió biològica. Aquest serà,
sens dubte, l’impacte ecològic més greu que haurà
patit el Parc Natural des de la seva declaració l’any
1982.

En resum, qualificar de sòl urbanitzable el sector de
Can Frigola de Baix fou un clar error del PGU de
1986. Un error que van reconèixer els redactors del
pla, i que segueixen reconeixent els redactors de

l’actual. Com que, afortunadament, aquell error de
planificació no ha esdevingut mai realitat, la Revi-
sió del PGOU que és en curs té l’oportunitat d’es-
menar-lo.

Per tot això presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Que en la revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana de Sant Joan les Fonts desqualifiqui el sec-
tor de Can Frigola de Baix, i que passi a ser sòl no
urbanitzable d’especial protecció incorporant-se
directament a l’àmbit del Parc natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.

2. Que el Pla Especial de Protecció del Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa, en curs de re-
visió, sigui modificat en el mateix sentit, de manera
que inclogui la totalitat del sector de Can Frigola de
Baix dins del seu àmbit.

3. Que faci les gestions oportunes davant el Ministe-
rio de Fomento perquè les obres de desdoblament de
la N-260, al seu pas per la Vall de Sant Cosme, s’ajus-
tin al projecte i la declaració d’impacte ambiental que
van ser aprovats, amb les condicions establertes pel
Parc Natural, un fals túnel i sense rotondes.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre les millo-
res del traçat de la carretera C-246,
entre Sitges i Castelldefels
Tram. 250-02125/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, Dolors
Montserrat i Culleré, Josep Maria Fabregat i Vidal,
Francesc Vendrell i Bayona, Diputats i Diputades
del Grup Popular, d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les autopistes suposen una important millora de les
comunicacions per carretera. Malgrat això pel fet de
ser concessions privades, i degut al seu elevat cost
de construcció i manteniment, cobren uns peatges
que de vegades, són molt elevats.

Paradoxalment sembla que quan aquestes vies són
precisament alternatives a d’altres que solen trans-
córrer per zones difícils de travessar, és en aquest
cas quan els peatges són més elevats. Aquest és el
cas de l’A-16 i la C-246 entre els municipis de Sit
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ges i Castelldefels, coneguda com les costes del
Garraf, de traçat especialment sinuós.

En el cas concret de la comarca del Garraf, els vehi-
cles que volen desplaçar-se a Barcelona i la seva
àrea metropolitana, han d’optar entre aquestes dues
úniques alternatives, una de les quals implica pagar
645 pessetes.

Però l’altre alternativa, la carretera C-246, des de
l’entrada en funcionament de la A-16, ha estat ob-
jecte de molt limitades tasques de manteniment,
anant deteriorant-se de mica en mica. Menys enca-
ra, no s’ha fet cap inversió en la millora del ja per sí
sinuós traçat.

Per aquests motius, el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Estudiar les possibles millores del traçat de la
carretera C-246, entre Sitges i Castelldefels,

2. Realitzar les obres de manteniment necessàries
de la carretera C-246 entre Sitges i Castelldefels.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2001

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt; Dolors
Montserrat i Culleré; Josep Maria Fabregat i Vidal;
Francesc Vendrell i Bayona

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de garantir el funcionament de l’es-
tació de tren de RENFE de la Garriga
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02126/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que es preveu als articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després de més de dos anys de mobilitzacions de
diverses entitats i col·lectius del municipi de La Gar-
riga (Vallès Oriental) en contra del tancament de
l’estació de tren, la companyia RENFE ha tornat a
anunciar la seva intenció de tancar aquesta estació.

L’estació de La Garriga no és un baixador, ja que
s’hi aturen trens tant de la línia regional Barcelona
- Puigcerdà com de la línia de rodalies Barcelona -
Vic. A més, és començament i final de trajecte d’al-
guns trens.

És una estació que, cada vegada més, és utilitzada
per un major nombre d’usuaris, degut al creixement
demogràfic de La Garriga i de la zona. És una esta-
ció que dóna servei a prop de 20.000 persones de
diverses poblacions dels voltants: La Garriga,
L’Ametlla del Vallès, El Figueró - Montmany,
Cànoves i Samalús, per la qual cosa té un interès
públic supramunicipal.

Considerem que, per atendre correctament una esta-
ció de les característiques esmentades cal personal
propi de la companyia, com fins ara hi havia. Un
personal que pugui assessorar, que pugui vendre els
bitllets de viatge a persones, grups, escoles, entitats
i informi dels descomptes i modalitats de bitllets,
així com del recorregut del tren, i que informi
d’aquelles incidències que es produeixen en la cir-
culació dels trens.

Degut a l’elevat nombre d’usuaris del servei, el per-
sonal especialitzat de la companyia és imprescindi-
ble per tenir cura de la seguretat de les instal·-
lacions: andanes, vies i passos a nivell.

És per això que presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a endegar un procés de negociació amb el Govern
de l’Estat per tal que garanteixi que l’empresa pú-
blica RENFE mantingui en funcionament i que ga-
ranteixi la presència continuada del personal neces-
sari pel bon funcionament de l’estació de tren de La
Garriga (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un camp de golf als terrenys
de Can Codina i Can Canaletes, dins
del parc de Collserola, a Cerdanyola
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-02127/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que es preveu als articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers dies la Coordinadora Via Verda de
Cerdanyola del Vallès - Plataforma contra el camp
de golf ha fet públic un manifest en el qual es criti-
ca la intenció de construir un nou camp de golf al
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municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occiden-
tal). Concretament, als terrenys de Can Codina i Can
Canaletes, dins del parc de Collserola, els quals te-
nen un alt interès ecològic i patrimonial per la qual
cosa estan inclosos dins del Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN). La proximitat de la serra de
Collserola és un dels valors més importants de
Cerdanyola ha de protegir i potenciar.

Actualment, el projecte de construir-hi un camp de
golf és absolutament inacceptable per raons ecolò-
giques i socials com les següents:

- Encara que un camp de golf sembli un espai
«verd» suposa una agressió gravíssima al medi am-
bient, principalment

a) la flora local o la fauna de petits vertebrats i in-
vertebrats que necessiten espais oberts prop del
bosc o aquesta riquesa animal és l’aliment de de-
predadors protegits de la serra de Collserola o pot
contaminar el terra, les rieres i les aigües subterràni-
es amb fertilitzants i pesticides, amb efectes que
poden durar dècades.

b) és una operació immobiliària especulativa que im-
posa un negoci sobre el dret de tots els ciutadans i ciu-
tadanes a gaudir d’un entorn natural específicament
protegit al PEIN. El camp de Golf, conjuntament amb
la supressió de la Via Verda i els projectes del túnel
d’Horta i la via cornisa són un model de creixement
que atempta contra la serra de Collserola.

c) L’actual model de creixement afavoreix una mi-
noria econòmicament privilegiada a costa de la ma-
joria social més popular de Cerdanyola.

Per tot això presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. No autoritzar la construcció del camp de golf als
terrenys de Can Codina i Can Canaletes, dins del
parc de Collserola.

2. Garantir normativament la preservació d’aquest
paratge pel seu interès natural i patrimonial de for-
ma que les activitats que s’hi duguin a terme siguin
respectuoses amb el medi.

3. Endegar les negociacions necessàries per tal que
es doni un ús cultural a la masia de Can Codina,
l’ermita de Santa Maria de les Freixes, el patrimoni
històric i a les restes arqueològiques d’aquest espai.

4. Considerar les diverses alternatives al camp de
golf existents.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver

Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de garantir el dret a la informació en
els diferents indrets del territori català
on es projecti la creació d’un aboca-
dor
Tram. 250-02128/06

Presentació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Popular
Reg. 32159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i
Vivas, Josep Curto i Casadó, Francesc Vendrell i
Bayona i Josep Maria Fabregat i Vidal, Diputada i
Diputats del Grup Popular al Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb allò que preveuen els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la se-
güent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els diferents projectes del Govern de la Generalitat
encaminats a la creació d’un abocador, a qualsevol
part del territori de Catalunya, generen una certa
oposició inicialment per part de les diferents asso-
ciacions/organitzacions de protecció de l’entorn
natural i del medi ambient. Aquesta oposició sol es-
tendre’s amb rapidesa a associacions de veïns dels
diferents municipis afectats per la implantació de
l’abocador que, juntament amb les associacions de
protecció del medi ambient, exerceixen una impor-
tant pressió sobre les Corporacions Municipals per
tal que facin causa comuna contra el projecte d’abo-
cador que vol implantar-se.

Resulta evident que moltes d’aquestes reaccions
contràries a la implantació d’abocadors en els dife-
rents termes municipals de Catalunya deriven d’una
falta d’informació prèvia per part del Govern de la
Generalitat vers els propis Ajuntaments afectats, i
fins i tot, respecte dels diferents col·lectius de pro-
tecció de l’entorn natural i associacions de veïns
dels municipis afectats. La immensa majoria de ve-
gades s’espera a escoltar als afectats en plena trami-
tació del corresponent procediment administratiu
d’autorització de la implantació de l’abocador, tot
donant compliment al preceptiu tràmit d’audiència
a les entitats i corporacions interessades, moment
que moltes vegades resulta excessivament tardà per
introduir modificacions en el projecte inicial o que
no permet reduir l’impacte social negatiu que impli-
ca d’entrada aquest tipus d’instal·lacions.

L’esforç del Govern de la Generalitat hauria d’anar
dirigit a l’obertura de períodes informatius previs a
l’inici formal dels procediments de creació de
l’abocador així com generalitzar campanyes infor-
matives adreçades als municipis i a les diferents as-
sociacions afectades per aquests projectes.
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Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1) Endegar diferents campanyes informatives en els
diferents indrets del territori de Catalunya on es
projecti la creació d’un abocador en què es faci es-
pecial esment i referència a les necessitats reals que
justifiquen la ubicació d’aquests serveis en el terri-
tori afectat.

2) Adoptar les mesures necessàries per tal de garan-
tir el dret d’informació de les associacions i entitats
de protecció de l’entorn natural i del medi ambient,
Corporacions Municipals i Consells Comarcals i
associacions veïnals i professionals vinculades al
territori on es projecta la ubicació d’un abocador,
amb caràcter previ a la iniciació dels tràmits legals
oportuns per tal d’ubicar aquests espais en el terri-
tori afectat.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2001

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i
Vivas, Josep Curto i Casadó, Francesc Vendrell i
Bayona i Josep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un projecte per a subvencionar
la presència en les fires catalanes
d’expositors de productes catalans
que han patit una crisi global
Tram. 250-02129/06

Presentació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Popular
Reg. 32160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i
Vivas, Josep Curto i Casadó, Francesc Vendrell i
Bayona, Carina Mejías Sánchez, diputats del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent proposició
no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Las Fires de tot tipus que es fan arreu del territori,
com la de Santa Tecla a Berga, son un bon aparador
pels productes de casa nostra. Algunes dedicades a
sectors molt específics de la indústria o d’altres sec-
tor productius tenen el seu públic determinat i molt
especialitzat.

D’altres, la majoria, reuneixen productes de casa
nostra, elaborats i manufacturats a Catalunya, i molt
sovint amb matèria prima catalana. Malgrat que al-

gunes tenen com protagonistes sectors concrets de
producció, la seva localització ha possibilitat que
ampliessin la oferta a d’altres productes, especial-
ment del sector agroalimentari. Tot això ha suposat
un espectacular increment del nombre de visitants
d’aquestes Fires.

Com a exemple la Fira d’Arbres de Nadal de
Espinelves, a més de oferir aquest producte, ha am-
pliat la seva oferta a tot tipus de embotits i produc-
tes alimentaris fets en les comarques del voltant.

Degut a les últimes crisis de sectors tan importants
per la economia de comarques de l’interior de Cata-
lunya, seria bo que des de la Generalitat es fomen-
tés la participació d’expositors de productes
d’aquests sector en totes les fires de forma subven-
cionada, especialment per que el gran públic gau-
deixi d’una visió real dels productes d’aquests sec-
tors que han patit un greu crisis recentment. La refe-
rència ha de ésser sector com el boví i el porcí tota
la indústria agroalimentària derivada d’ells.

Per aquest motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Elaborar un projecte per subvencionar la presèn-
cia en les Fires de Catalunya de caràcter comarcal o
local, de expositors de sectors de producció cata-
lans que han patit una crisis global.

2. Elaborar una normativa que obligui a totes les
Fires i Mostres d’àmbit comarcal i local amb sub-
vencions públiques a reservar espais pels expositors
d’aquests sectors agroalimentaris, especialment,
aquells que han patit recentment la crisis.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2001

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i
Vivas, Josep Curto i Casadó, Francesc Vendrell i
Bayona, Carina Mejías Sánchez
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Proposició no de llei sobre l’oposició
a la instal·lació d’una planta de crema
de pneumàtics a Alcanar (Montsià)

Tram. 250-02130/06

Presentació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Popular

Reg. 32161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, Rafael Luna i Vivas, Josep
Curto i Casadó, Josep Maria Fabregat i Vidal, Do-
lors Montserrat i Culleré, Diputats i Diputades del
Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que preveu els articles 134 i 135 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent proposi-
ció no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al municipi d’Alcanar (Montsià) hi ha una planta
de fabricació de ciments. Aquesta planta vol instal·-
lar una incineradora de pneumàtics trossejats a fi
d’obtenir combustible secundari per la planta
cimentera.

L’Ajuntament d’Alcanar ha decidit denegar la con-
cessió de la llicència en tant que no es subsanin els
defectes de procediment per part del Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, l’esmentat ajuntament ha presentat da-
vant la delegació territorial de Tarragona del De-
partament de Medi Ambient, tot una sèrie d’al·-
legacions basades en un informe tècnic que mani-
festen els més que possibles efectes nocius d’aques-
ta incineradora.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

Expressar la seva disconformitat amb la instal·lació
d’una planta de cremat de pneumàtics en el munici-
pi d’Alcanar.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2001

Alberto Fernández Díaz, Rafael Luna i Vivas, Josep
Curto i Casadó, Josep Maria Fabregat i Vidal i Do-
lors Montserrat i Culleré

Proposició no de llei sobre l’adequa-
ció de l’increment de les tarifes del
transport metropolità a les previsions
per a l’any 2002

Tram. 250-02131/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular

Reg. 32171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu, Maria Dolors Montserrat i Cu-
lleré i Josep Maria Fabregat i Vidal, Diputada i Di-
putat del Grup Popular, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El consell d’administració de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM), va aprovar el 16 d’octubre,
el nou quadre de tarifes per l’any 2002.

Aquest nou quadre horari reflecteix uns increments
de tarifes en molts casos superiors a la previsió
d’increment dels preus previstos en els pressupos-
tos de la Generalitat, a més d’aplicar, per la intro-
ducció de l’euro, arrodoniments al alça.

Els increments aplicats per a usuaris d’una zona,
van des d’un increment mínim del 3,74 % per la T-
dia, la T-mes i el bitllet senzill fins al 5,09 % de la T-
10 i el 5,14 % de la T-50/30.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

Fer les accions corresponents per tal d’adequar l’in-
crement de les tarifes del transport metropolità, i en
concret la dels títols de més ús, la T-10, T-mes i el
bitllet senzill, a les previsions d’increment dels
preus previstes que són del 2 %, en lloc dels incre-
ments aplicats que arriben a més del 5 % en alguns
casos.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2001

Alberto Fernández Díaz, president; Maria Dolors
Nadal i Aymerich, portaveu; Maria Dolors Montser-
rat i Culleré i Josep Maria Fabregat i Vidal
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un telèfon d’atenció ciutadana des-
vinculat del 012 per a l’assessorament
i l’orientació de dones que pateixen
maltractaments
Tram. 250-02132/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 25 de juliol es va posar en funcionament
el servei telefònic d’atenció a les dones en situació
de violència que funciona durant 24 hores al dia i
365 dies a l’any.

Amb aquest servei es donava compliment a la Mo-
ció 15/VI sobre la violència de gènere aprovada pel
Ple del Parlament de Catalunya el passat 27 d’abril
de 2000, en el seu punt 5 «El Parlament de Catalu-
nya insta al Govern a estendre els punts d’informa-
ció i fer arribar a les oficines de la Generalitat les
indicacions necessàries per a canalitzar les deman-
des i oferir la informació que demanen les dones, i
també a crear el servei telefònic d’urgències les
vint-i-quatre hores del dia.»

El desplegament d’aquest servei d’atenció telefòni-
ca s’ha efectuat a través del telèfon d’atenció ciuta-
dana 012 que ofereix també informació general so-
bre diversos temes com transport (estat de les car-
reteres, estat del trànsit estacions d’autobusos...), oci
( teatres, cinemes, espectacles, museus...), tràmits i
gestions, serveis diversos de la Generalitat, etc.

Després de dos mesos de funcionament s’ha fet pa-
lès els problemes de derivació de les trucades refe-
rents a la violència de gènere, donant-se el cas de
dones que truquen a aquest servei i se les va pas-
sant d’operador en operador fins que finalment ar-
riben a la unitat pertinent. Aquesta situació es fa
especialment greu si tenim en compte la dificultat
per a què una dona que pateix maltractaments deci-
deixi fer el primer pas per acabar amb aquesta cir-
cumstància.

És per tot això, que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Crear un telèfon específic desvinculat del 012 i
atès per personal especialitzat en la lluita contra la

violència de gènere, que informi, doni assessora-
ment i orienti a les dones que pateixen maltracta-
ments i alhora faci un seguiment de les emergènci-
es que es produeixen en aquest context.

2. Crear i dotar pressupostàriament Punts d’Infor-
mació a les dones (per cada 25.000 habitants),
units a les Àrees Socials dels Ajuntaments, dotats de
psicòloga, treballadora social i assessoria jurídica a
més d’un punt d’atenció de 24 hores.»

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la declara-
ció com a monument històric del túnel
ferroviari de Montgat (Maresme)
Tram. 250-02133/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bar-
galló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
incorporació del túnel ferroviari de Montgat (Ma-
resme) al Registre de Béns Culturals d’Interès Naci-
onal.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 1848 s’inaugurava la primera línia fèrria de
Catalunya i de la Península entre les ciutats de Bar-
celona i Mataró. El mataroní Miquel Biada va ser-ne
l’impulsor. Aquest va posar-se en contacte amb
Joseph Locke, enginyer britànic i membre de la
Cambra dels Comuns, que ja havia treballat en el
traçat d’altres línies fèrries en el seu país. Es va cre-
ar la «Gran Compañía Española del Camino de
Hierro de Barcelona a Mataró y viceversa» per a la
construcció de la línia.

El traçat Mataró-Barcelona no suposava grans difi-
cultats per als enginyers de l’obra excepte a l’alça-
da del municipi de Montgat on la línia es trobava
amb el turó d’aquest municipi del Maresme. Així
doncs, Locke, director de la construcció, va decidir
que allà construirien un túnel, que seria el primer de
l’Estat Espanyol. Aquest túnel, que encara es con-
serva, tenia unes mesures considerables: 136,9 m
de llarg, 7,8 m d’ample i 52,5 m2 de secció. El túnel,
que es va revestir de rajola per evitar filtracions, va
costar 62.500 duros i 13 rals de l’època i va estar
acabat el 12 de maig del 1848. La construcció va
significar un precedent per a les infraestructures
d’aquest tipus i va passar a ser un símbol de la pri-
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mera línia fèrria, passant-se a anomenar popular-
ment «La Foradada», esdevenint el primer túnel fer-
roviari de l’Estat espanyol.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a incloure el Túnel ferroviari de
Montgat (Maresme) al Registre de Béns Culturals
d’Interès Nacional, com a monument històric, se-
gons el que disposa la Llei 9/1993 de 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català.»

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2001

Jaume Oliveras i Maristany Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació de l’acord entre l’Estat espanyol
i la Santa Seu sobre ensenyament i
afers culturals
Tram. 250-02134/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 134 del Reglament de
la Cambra, presenta la següent Proposició no de
llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers mesos estem assistint a un debat
obert arran dels acomiadaments de professors i pro-
fessores de religió catòlica que imparteixen classes
a centres públics, la retribució dels quals s’assu-
meix des de fons públics. Aquests acomiadaments
es decideixen als bisbats respectius, utilitzant argu-
mentacions que fan referència a la contradicció en-
tre la vida privada d’aquestes persones i la seva fun-
cional confessional-docent.

Els Acords signats l’any 1979 entre l’Estat espanyol
i la Santa Seu sobre l’ensenyament religiós varen
ser qüestionat al Congrés dels Diputats per diputats
representants de la nostra formació política el se-
tembre d’aquell any. Cal recordar que aquests
acords varen ser negociats amb anterioritat a
l’aprovació a la Ley de Libertad Religiosa. El des-
envolupament legal posterior d’aquests acords do-
nen suport a la presència de la religió als centres
d’ensenyament públic -impensable en un estat
aconfessional- però també legitimen accions com
les que s’han produït aquests dies, contràries als
drets laborals i al dret a la intimitat, recollits en la
Constitució.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Fer les gestions oportunes davant el Govern de
l’Estat per tal que iniciï el procés de modificació de
l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre
ensenyament i afers culturals, signat el 3 de gener
de 1979 amb el propòsit de garantir els drets labo-
rals i a la intimitat, recollits a la Constitució. Poste-
riorment, el Govern de l’Estat haurà de procedir a la
modificació de tots els convenis vigents que es de-
rivin del contingut d’aquest Acord.

2. Fer les gestions oportunes davant del Govern de
l’Estat per tal que intercedeixi davant la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola amb el propòsit de garantir
el respecte als principis constitucionals, de manera
que cap dret laboral de treballadors i treballadores
sigui vulnerat en virtut dels acords vigents.

3. Fer les gestions oportunes davant el Govern de
l’Estat per tal que revisi la seva actual participació
en el sosteniment econòmic de l’església catòlica,
especialment pel que fa a la concertació de la situa-
ció econòmica dels professors i les professores de
religió.

Parlament de Catalunya, 18 d’octubre de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del projecte d’edificació dels
habitatges del carrer Lancaster i Nou
de la Rambla per tal de garantir el
manteniment de les façanes
Tram. 250-02135/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que disposen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenta la següent Proposició no de
llei.

El patrimoni cultural és un dels testimonis fona-
mentals de la trajectòria històrica i d’identitat dels
pobles. Els bens que l’integren constitueixen una
herència insubstituïble que cal transmetre en les
millors condicions a les generacions futures. La pro-
tecció, la conservació, l’acreixement, la investiga-
ció i la difusió del coneixement del patrimoni cultu-
ral és una de les obligacions fonamentals que tenen
els poders públics. La Generalitat de Catalunya,

3.10.25.
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d’acord amb l’article 9 de l’Estatut i sens perjudici
de les competències que l’article 149.1.28 de la
Constitució assigna a l’Estat, té competència exclu-
siva en aquesta matèria.

L’administració local de Catalunya, d’acord amb la
legislació local i amb la llei 9/1993, de 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català, assumeix impor-
tants atribucions de protecció del patrimoni cultural
local, dins l’esfera de les seves competències.

En aquest sentit, la Bodega Bohèmia forma part del
patrimoni cultural i sentimental de la ciutat de Bar-
celona a l’igual que l’edifici del carrer Nou de la
Rambla, que data de 1804, i que presenta una sòlida
façana, un pati central amb una escala i barana de
forjats i una estructura de mansió molt típica de les
cases de la burgesia de la Rambla, prototip d’arqui-
tectura típica del XIX.

El veïns del districte de Ciutat Vella de Barcelona
han començat una recollida de firmes per frenar
l’enderrocament de la Bodega Bohemia, un dels ca-
barets més típics del Barri Xino que va obrir l’any
1893, i d’un bloc de pisos situat al número 13 de
Nou de la Rambla, a uns 20 metres de la façana ne-
ogòtica del Palau Güell de Gaudí, amb la qual con-
formen una harmonia arquitectònica.

Segons sembla, l’enderrocament d’aquests edificis
el durà a terme, malgrat tres informes desfavorables
d’aquest districte, l’Institut Català del Sòl (Incasol),
el qual hi construirà 28 habitatges, locals comerci-
als i aparcaments, emprant un model arquitectònic
que no respecta l’entorn arquitectònic on s’han
d’ubicar.

La possibilitat de rehabilitar un edifici interessant
en lloc destruir-lo té un exemple al número 25 del
carrer Nou de la Rambla, actualment envoltat de
bastides i en procés de rehabilitació segons un pro-
jecte de l’arquitecte Enric Mir

Es per aquests motius que el Grup Popular presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu

a revisar i modificar el projecte d’edificació dels
habitatges situats al carrer Lancaster número 2 i al
carrer Nou de la Rambla 11 i 13, de la ciutat de Bar-
celona amb l’objectiu de mantenir les façanes
d’aquests edificis i garantir així la integració de les
noves edificacions en el conjunt paisatgístic de la
zona.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2001

Daniel Sirera i Bellés

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Projecte de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei per la qual es modifica la Llei
de 8 de juny de 1957, del Registre Ci-
vil
Tram. 269-00006/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de
Portaveus, sessions del 23.10.2001.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 30.10.2001 al
16.11.2001).

Finiment del termini: 19.11.2001, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.

3.10.65.
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4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
63/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre el tren d’alta velocitat
Tram. 340-00241/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 31932 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Compliment de la Moció 63/VI del Parlament de
Catalunya:

a) El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya, actu-
alment en informació pública, recull els objectius de
la política ferroviària del Govern de la Generalitat pel
proper quinquenni. Al Pla s’estableixen fites específi-
ques per aconseguir que els beneficis de la nova línia
d’alta velocitat i amplada internacional s’estenguin
per tot el territori servit per la xarxa ferroviària «con-
vencional», definint nous serveis ferroviaris d’aporta-
ció a la LAV i plantejant una millora substancial dels
serveis regionals a les comarques interiors. D’altra
banda, al PTV es proposa un nou esquema de serveis
ferroviaris de rodalies.

Per altra banda, al Pla Director d’Infraestructures
2001-2010 de la Regió Metropolitana de Barcelona
es defineix un conjunt d’inversions que permetran
potenciar la xarxa de transport metropolità d’infra-
estructura fixa de Barcelona.

b) D’acord amb els terminis de les obres en curs, el
tram fins a Lleida de la línia d’alta velocitat i am-
plada internacional estarà acabat i en condicions
d’entrar en servei pel 2002. Així mateix, és prevista
l’entrada en servei del tram Barcelona - Figueres pel
2004. Pel que fa al tram internacional transpirinenc,
els acords dels governs espanyol i francès i els ter-
minis establerts per a les obres suggereixen que
l’entrada en servei d’aquesta secció no es podrà
produir abans del 2005.

c) Per a la concreció del traçat de la LAV al seu pas
per l’aeroport del Prat s’estan mantenint contactes
amb totes les administracions públiques. Des del Go-
vern de la Generalitat es desitja que el traçat que fi-
nalment s’adopti gaudeixi d’un ampli consens territo-
rial.

Barcelona, 2 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
65/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la política mediambiental
Tram. 340-00243/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 32315 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, conseller de Medi Ambient,
d’acord amb el que disposen l’article 133 i els con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el cor-
responent informe de compliment de la Moció indi-
cada més amunt.

Mitjançant la Moció 65/VI, el Parlament de Catalu-
nya instava el Govern a:

a) Finalitzar la revisió del Projecte de pla territorial
parcial de les Terres de l’Ebre, aprovar-lo definiti-
vament i executar-lo d’una manera immediata.

El Govern va aprovar definitivament el Pla Territo-
rial de les Terres de l’Ebre el 15 de maig de 2001.
L’acord i la normativa van publicar-se al Diari ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 27
de juliol de 2001.

b) Aplicar sense tardar les iniciatives proposades en
el Projecte de pla territorial parcial de les Terres de
l’Ebre, encaminades a potenciar el model econòmic
que hi és implícitament recollit, el qual model eco-
nòmic es pot basar en els punts següents:

Primer. La potenciació dels sectors primaris que
funcionen tradicionalment a les comarques de
l’Ebre, que inclouen un ventall de conreus que van
de l’arròs i la verdura, passant per diverses varie-
tats de fruita, a l’olivera, la vinya i els cítrics, sense
oblidar un important sector pesquer a banda i ban-
da de la desembocadura del riu, o bé altres sectors
incipients, com el dels cultius marins.

Segon. L’impuls del turisme rural i ecològic, sobre-
tot el de l’interior, sense deixar de banda el turisme
més tradicional a la costa de l’Ebre. Cal incidir, per
tant, en els actius turístics, paisatgístics i culturals
del territori, especialment en els vinculats als ports
de Beseit, al Delta, al riu Ebre i a la comarca de la
Terra Alta, accelerant iniciatives sorgides de la po-
blació del territori, com el Parc Natural dels Ports, el
projecte museístic de la Batalla de l’Ebre, el turisme
al voltant del riu, el corredor verd i la navegabilitat
de l’Ebre, i avançant en el desenvolupament turístic
sostenible del Delta.

Tercer. El foment de la indústria de baix impacte i
respectuosa amb el medi ambient, sobretot la que és
compatible amb els sectors esmentats en els punts
primer i segon. Cal potenciar l’expansió de la indús-
tria autòctona i tradicional, com la del moble, o tots
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els sectors auxiliars o de transformació dels sectors
primaris. També cal incentivar un desenvolupament
industrial fort en l’eix Tortosa - L’Aldea - Amposta,
reforçat per l’estació de tren, assumint la millora de
la xarxa viària objecte de controvèrsia entre la Di-
putació de Tarragona i la Generalitat, i la plataforma
logística de l’Aldea i el port comercial dels Alfacs,
amb l’execució immediata del polígon industrial de
Catalunya Sud.

Atès que, com s’ha indicat anteriorment, el Pla Ter-
ritorial es va aprovar el passat 15 de maig, a hores
d’ara és fa difícil de concretar el grau desenvolupa-
ment de les actuacions a què fa referència la Moció,
perquè interpreten els grans objectius del Pla Terri-
torial, que s’han d’aplicar en múltiples mesures al
llarg dels 16 anys de la seva vigència. En qualsevol
cas, el Programa per al Planejament Territorial i
l’Institut de Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre estan encarregats de fer el seguiment de
l’aplicació del Pla Territorial i, en aquests moments,
estan ultimant la metodologia d’avaluació.

Malgrat l’anteriorment dit, cal indicar que, durant
l’any 2001, el Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme ha abonat subvencions per al reequilibri
territorial en el desenvolupament turístic que ha
generat inversions totals de 81.429.134 PTA al
Montsià, 2.854.815 a la Ribera d’Ebre, 26.419.407 a
la Terra Alta i 67.460.800 al Baix Ebre.

Es va celebrar a Tortosa una jornada prèvia del Con-
grés de Turisme de Catalunya sobre turisme fluvial.

S’ha acabat el projecte de senyalització de la Via
Verda a la Terra Alta amb una inversió de 4.476.000
PTA.

S’han fet diverses senyalitzacions d’itineraris rurals
a la Ribera d’Ebre per valor de 2.900.000 PTA.

Properament, es signarà un conveni amb l’Ajunta-
ment d’Amposta per un pla de foment del Turisme
que suposarà una inversió total de 28.000.000 PTA
en diversos projectes.

Pel que fa a l’àmbit industrial, el Departament d’In-
dústria, Comerç i Turisme fomenta la competitivitat
de les empreses del microclúster del moble situades
a les Terres de l’Ebre i, especialment, a la comarca
del Montsià.

En aquest sentit, i d’acord amb l’Organització
d’Empresaris del Moble (CEMS), s’han definit un
seguit d’actuacions en curs:

– Millora i identificació de qualitat dels processos
de relació amb els clients.

– Formació sobre noves tècniques de comercialitza-
ció.

Igualment, i dins de l’Ordre de Reequilibri Territo-
rial, en el territori de vigència de l’Ordre (1999-
2000), s’han prioritzar els projectes d’inversió in-
dustrial a aquestes comarques. Així, s’han subvenci-
onat:

a) Baix Ebre: 14 projectes amb un ajut de 57,9
MPTA

b) Montsià: 34 projectes d’inversió amb un ajut de
232,8 MPTA

c) Ribera d’Ebre: 16 projectes d’inversió amb un
ajut de 55,5 MPTA

d) Terra Alta: 24 projectes d’inversió amb un ajut
de 31,4 MPTA

El total d’ajuts a les Terres de l’Ebre (88 projectes)
ha estat de 377,8 MPTA, que han generat una inver-
sió real de 5.524 MPTA.

c) Desenvolupar el Pla territorial parcial de les Ter-
res de l’Ebre amb la finalitat de prioritzar l’equilibri
físic i mediambiental del Delta, la millora de les in-
fraestructures de comunicacions i de transport, es-
pecialment del transport col·lectiu, i el desplega-
ment dels serveis i els equipaments sanitaris, educa-
tius i d’atenció social públics.

El Pla Territorial conté les finalitats apuntades en la
moció i, per tant, el seu desenvolupament es fa i es
farà atenent a aquestes finalitats.

d) Aturar, no autoritzar i no engegar iniciatives o
projectes que entren en contradicció amb el model
de desenvolupament resumit, i consensuat per totes
les forces polítiques de les Terres de l’Ebre. Per tant,
cal oposar-se a projectes com el de la implantació
de la central tèrmica de cicle combinat a Móra la
Nova, la qual pot afectar molt negativament tant els
conreus de fruita de la Ribera d’Ebre com els viní-
coles del Priorat i de la Terra Alta, o l’emplaçament
de parcs eòlics als espais protegits i d’interès cultu-
ral, que en malmetria la concepció d’actius turístics,
o el mateix Pla hidrològic nacional, que afecta di-
rectament o indirectament tot el conjunt socio-
econòmic de les Terres de l’Ebre.

e) Retirar el Mapa eòlic de Catalunya a fi de con-
feccionar-ne un de nou en el qual es tinguin en
compte les al·legacions presentades, en especial les
que fan referència als espais protegits o d’interès
cultural, i impulsar un veritable diàleg al territori.

El Govern ha estudiat amb deteniment les al·-
legacions presentades a la primera proposta de
mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a
Catalunya i ha desenvolupat un intens i ampli pro-
cés de diàleg amb tots els sectors implicats del terri-
tori per tal d’elaborar una nova proposta.

Es van presentar 91 al·legacions diferents als pro-
jectes de mapa i de decret d’implantació ambiental
de l’energia eòlica a Catalunya (comptant les al·-
legacions repetides, van ser un total de 4.991). Van
ser presentades per diversos grups polítics, ajunta-
ments, promotors de parcs eòlics, entitats
ambientalistes, plataformes cíviques i particulars.
En general, el món local i les empreses han defen-
sats els projectes mentre que les entitats i els grups
polítics s’han manifestat més partidaris de restringir
la implantació de l’energia eòlica en el territori.

Durant els mesos de maig i juny, els departaments
de Medi Ambient i d’Indústria, Comerç i Turisme
han desenvolupat un diàleg ampli i intens amb tots
els sectors implicats del territori amb objecte de tro-
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bar punts de consens en la definició del nou mapa i
decret eòlic abans de sotmetre’l a una nova infor-
mació pública. S’han presentat i exposat els nous
criteris del Govern en la revisió del mapa i decret i
s’han escoltat atentament els plantejaments –totes
les visions i opinions- de tots els actors. Més de 25
reunions formals de treball i moltes reunions bilate-
rals entre les quals destaquen:

– 12 reunions de treball amb ens locals (consells
comarcals, ajuntaments, entitats municipalistes…)

– 2 reunions amb les empreses promotores i l’APPA

– 4 reunions amb les entitats ambientalistes

– 2 reunions amb els col·legis professionals i sectors
agroforestals

–  3 reunions amb les Plataformes del Montsià - Baix
Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Priorat i de Font-rubí.

–  Reunions amb tots els grups parlamentaris

A mitjan juliol, abans de sotmetre els projectes al
tràmit d’informació pública, s’ha tramès còpia a tots
els ens, entitats i col·lectius interessats.

Entre els dies 30.07.2001 i 10.09.2001, un mes i
mig, els projectes de mapa i de decret s’han sotmès
a informació pública per tornar a escoltar totes les
opinions i poder aprovar-los, definitivament, durant
aquesta propera tardor.

De l’anteriorment exposat es pot fer la valoració
següent:

1. Es fa una valoració positiva del procés de diàleg
i de les reunions amb tots els agents. Han permès
conèixer les diferents posicions i assentar unes ba-
ses per a l’impuls definitiu de l’Estratègia ambiental
per a la implantació de l’energia eòlica a Catalunya.
D’altra banda, s’ha constatat que amplis sectors
donen suport a les propostes.

2. S’han atès les demandes principals de les al·-
legacions dels grups polítics i de les Plataformes, en
especial les que fan referència als espais protegits o
d’interès cultural, tot respectant un escenari eòlic
que sigui factible per aconseguir un balanç final
important des de la perspectiva de les energies re-
novables.

Els parcs naturals recents o previstos (Ports,
Montsant, Prades i Alt Pirineu) no tindran parcs
eòlics.

A les serres de Cardó - el Boix, Pàndols i Cavalls i
el delta de l’Ebre s’han reforçat les zones incompa-
tibles.

Tota la serralada prelitoral entre Els Ports i Mont-
serrat, les Muntanyes de Tivissa i Vandellós i les
zones incompatibles més vulnerables s’han relligat
i envoltat per amplies franges de protecció (zones
condicionades a l’avaluació d’impacte ambiental.

3. El nou mapa és més restrictiu pel que fa als es-
pais naturals protegits. El nou mapa d’implantació
ambiental de l’energia eòlica és clarament
conservacionista: prohibeix directament la implan-
tació de parcs eòlics en un 69% de la superfície del

PEIN i la prohibeix també en grans zones fora dels
espais naturals protegits (un 41% de la zona incom-
patible està fora del PEIN). Pel que fa a la resta del
PEIN, manté el règim d’avaluació d’impacte ambi-
ental obligatori cosa que amplia, més enllà del
PEIN, en àmplies zones del territori (un 64% de la
zona condicionada es troba fora del PEIN).

Dins el conjunt del PEIN, les zones incompatibles
han passat del 57 al 69%. A les Terres de l’Ebre, el
94% dels espais naturals protegits (el 93% a la resta
de les comarques de Tarragona) són zona incompa-
tible als parcs eòlics.

4. El decret eòlic respon a les necessitats d’ordenar
i impulsar aquest sector amb l’ampliació dels supò-
sits d’avaluació preventiva d’impacte ambiental, la
priorització d’aquells parcs eòlics amb un màxim
rendiment energètic i mínim impacte ambiental i la
voluntat de participació social en el procés de des-
plegament amb la creació d’un Comissió d’assesso-
rament adscrita al Departament de Medi Ambient i
amb participació àmplia de totes les parts.

5. L’objectiu és una política pausada, revisable i re-
versible. Els parcs eòlics situats fora de les zones
conflictives i que hi hagi acord amb els ens locals
s’han d’anar tirant endavant en la seva tramitació
(això permetrà demostrar “la bondat” de l’aprofita-
ment eòlic). No hi haurà un boom de parcs eòlics:
molts pocs són els tècnicament viables (només un
20-30% dels que s’inicien tenen possibilitats de ser
viables) i, d’altra banda, la política d’implantació
s’ha d’anar revisant i corregint anualment (revisió
que es transparent amb la participació dels diferents
agents implicats). La implantació de l’energia eòlica
seguirà un procés transparent i participat que es fo-
namentarà amb la complicitat amb els ajuntaments i
les poblacions locals coma a factor d’oportunitat i
desenvolupament local sostenible. El model que es
defensa no contempla la concentració massiva de
parcs eòlics en unes poques àrees sinó una densitat
baixa d’implantació en les comarques on tenim un
vent suficient (cal recordar que no som un país pri-
vilegiat des del punt de vista eòlic).

El dia 30 de juliol, van sortir a informació pública
les noves propostes de mapa i de Decret d’implan-
tació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya. La
nova proposta presentada pel Departament d’Indús-
tria, Comerç i Turisme i el de Medi Ambient va res-
tar a exposició fins al 10 de setembre. S’ha plantejat
un període ampli d’informació per tal de seguir
avançant en el nivell de consens d’aquesta estratè-
gia.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Medi Ambient
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Control del compliment de la Moció
67/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre política ferroviària
Tram. 340-00245/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 32027 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la moció 67/VI, us informem del
següent:

a) El Ministerio de Fomento ha reiterat en nombro-
ses ocasions el seu compromís de completar la im-
plantació de la línia de gran velocitat el 2004. En
qualsevol cas, en els darrers 12 mesos, s’ha produ-
ït una significativa acceleració en la redacció de
projectes i la contractació d’obres, de manera que
en el conjunt dels 427 km de la línia de gran veloci-
tat dins el territori de Catalunya, l’estat de l’actuació
amb data 15 de setembre és el següent:

– Obres de plataforma quasi acabades i iniciant
obres d’electrificació i estesa de vies: 24 km entre
el límit amb Aragó i la ciutat de Lleida.

– Obres de plataforma en execució: 91,7 km, entre
Lleida i el Catllar (9 subtrams).

– Obres adjudicades i a punt de començar: 24,4 km,
entre el Catllar i Bellvei (6 subtrams).

– Obres acabades d’adjudicar: 23,9 km, que com-
prenen quatre dels sis subtrams entre Bellvei i
Gelida.

– Obres licitades pendents d’adjudicar: 9,5 km, cor-
responent als altres dos subtrams entre Bellvei i
Gelida.

– Projectes en redacció: 38,6 km, que comprenen
els tres subtrams del Ramal Llobregat, entre
Castellbisbal i Can Tunis (28,8 km), i dos subtrams
de la sortida de Barcelona pel nord, entre el nus de
la Trinitat i Mollet (9,8 km). Aquests dos darrers
subtrams formen part de l’Estudi Informatiu d’accés
a Barcelona pel nord, denominat Ramal Vallès. De
la part principal d’aquest ramal entre Castellbisbal
i Mollet, de 22,1 km, encara no s’han encarregat els
projectes.

– El tram Gelida-Castellbisbal, de 12,8 km, té l’Es-
tudi Informatiu pendent de Declaració d’Impacte
Ambiental.

– El tram Cornellà-Aeroport-Barcelona-Sagrera,
amb 37,5 km, té l’Estudi Informatiu en fase de reso-
lució d’al·legacions. La solució de la part urbana de
Barcelona s’ha concretat en el Conveni signat entre
el Ministerio de Fomento i l’Ajuntament de Barce-
lona el 17 d’abril del 2001; i les característiques de
la part entre Cornellà i l’Hospitalet s’han acordat en
el conveni signat el 10 d’octubre del 2001 entre el

Ministerio de Fomento, la Generalitat i les adminis-
tracions locals afectades. A continuació, se sotmetrà
l’Estudi Informatiu al procés de Declaració d’Im-
pacte Ambiental. Tanmateix, s’ha iniciat ja la licita-
ció per la redacció dels projectes de tres trams que
ja estan acordats: la Torrassa-Sants, Sagrera-Nus de
la Trinitat i túnel del c/ Mallorca; i aquest darrer ja
ha estat adjudicat.

– Del tram Mollet-frontera francesa, de 143,1 km,
s’ha produït recentment, el 26 de setembre, la De-
claració d’Impacte Ambiental, excloent-ne, però, els
subtrams Mollet-Montmeló-la Roca i Riudellots-
Girona-Cornellà de Terri, que estan essent objecte
de sengles nous estudis informatius específics per
millorar-ne la implantació territorial del traçat. Per
guanyar temps, de 4 dels subtrams que inclosos a la
Declaració, entre la Roca i Riudellots, ja s’ha fet la
licitació per la redacció els projectes (52,3 km).

En data 10 d’octubre el Secretari d’Estat d’Infraes-
tructuras ha resolt l’aprovació definitiva de l’Estudi
Informatiu Mollet-frontera francesa pel que fa al
tram Figueres-frontera, és a dir, la part situada a
l’Estat espanyol del tram objecte de concessió in-
ternacional Figueres-Perpinyà, cosa que ha permès,
a la cimera portada a terme entre els representants
dels dos estats francès i espanyol celebrada el dia
11 d’octubre a Perpinyà, posar en marxa de forma
definitiva el procés de licitar la concessió per la
construcció i explotació d’aquest tram que inclou el
túnel del Pertús.

b) L’Estudi Informatiu de connexió del Corredor
del Mediterrani amb la línia d’alta velocitat al Camp
de Tarragona, que inclou també el tram Cambrils-
Vila-seca del Corredor, està en una avançada fase de
redacció i, d’acord amb la informació disponible,
sortirà a informació pública durant aquesta tardor.

En tots els contactes realitzats d’una banda amb els
responsables del Ministerio de Fomento i d’altra
banda amb els ajuntaments del Camp de Tarragona
i la Diputació, la Generalitat ha defensat reiterada-
ment la necessitat ineludible que l’aeroport de Reus
tingui intercanvi modal amb la xarxa d’alta veloci-
tat i que el Port de Tarragona tingui accés ferroviari
d’ample europeu.

Així, el Pla Director de l’Aeroport de Reus, aprovat
per Ordre ministerial de 16 de juliol del 2001, in-
corpora una referència expressa a la conveniència
de la connexió amb el ferrocarril dins l’apartat de la
Memòria d’ordenació referent a l’accessibilitat a
l’aeroport.

c) El Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, mitjançant la Secretaria per a les Actua-
cions Concertades, l’Urbanisme i l’Habitatge i, més
específicament, la Subdirecció General d’Actuaci-
ons Concertades, porta a terme un seguiment conti-
nu de la gestió de projectació i obra de la línia de
gran velocitat, buscant l’aproximació i la coordina-
ció amb les administracions locals. Fruit recent
d’aquesta gestió són l’ordenació dels accessos via-
ris a la nova estació de Perafort - la Secuita; l’acord
sobre el traçat de la línia al terme de Sant Esteve
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Sesrovires; la intermediació per buscar solucions
viables per la integració urbana del ferrocarril a Vi-
lafranca del Penedès; l’anàlisi d’alternatives per
l’accés del TGV a l’aeroport; el treball amb el Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental per reduir l’impac-
te territorial del nou ferrocarril al seu pas per la co-
marca; l’anàlisi d’alternatives de traçat al pas de la
nou línia per Girona.

d) La Generalitat de Catalunya reclama de forma
permanent al si de la Comissió Mixta de Traspassos
la materialització de la totalitat de transferències
pendents, entre les quals destaca la gestió de les in-
fraestructures de transport a què fa referència la
moció. Malgrat la conjuntura política gens favora-
ble als interessos de la nostra comunitat autònoma,
hi ha elements de judici que permeten pensar que es
pot produir una inflexió positiva en aquest àmbit
competencial durant l’any 2002, amb el traspàs de
la línia Lleida - la Pobla de Segur.

e) El Marc Estratègic per al Desenvolupament de
les Infraestructures Logístiques i de Transport a
Catalunya defineix un seguit d’eixos d’actuació en
matèria inversora que permetran la conversió de
Barcelona i el seu entorn en el portal sud d’Europa.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
70/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre el desenvolupament del Pirineu,
especialment pel que fa al turisme i el
lleure
Tram. 340-00248/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 32024 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 70/VI cal informar del
següent:

a) En aquests moments, el Govern està elaborant la
planificació a llarg termini –a través dels plans ter-
ritorials parcials– i les polítiques d’inversió –a tra-
vés dels nous plans comarcals de muntanya–. Totes
dues eines cobreixen, amb perspectives comple-
mentàries, els objectius de l’esmentat pla de desen-
volupament.

D’altra banda, ja existeix un Pla Estratègic de les
comarques de Muntanya des del gener de 1998.

Per tant, un nou pla de desenvolupament ha de par-
tir del pla estratègic existent i ha de tenir en comp-
te els continguts dels plans territorials parcials i
dels plans comarcals de muntanya. En realitat, n’ha

de ser un desplegament perquè pugui ser eficaç i
operatiu.

Igualment, el Govern està elaborant, a instàncies del
mateix Parlament (moció 78/VI), l’avantprojecte de
llei de creació d’un institut de desenvolupament per
a les comarques pirinenques. Aquest institut, que
comptarà amb mecanismes de representació institu-
cional i de representació social de caràcter local, és
el mecanisme idoni, per la seva pròpia definició i
per la funció i l’estructura previstes, per a garantir la
participació local en l’elaboració del pla de desen-
volupament.

En conseqüència, el Govern està donant compli-
ment a la moció 70/VI lletra a mitjançant aquestes
dues accions:

1. L’elaboració dels plans territorials parcials i dels
plans comarcals de muntanya que establiran el
marc i els criteris de desenvolupament de la zona
pirinenca.

2. La creació de l’institut de desenvolupament com
a instrument local per a debatre, formular i impulsar
qualsevol pla de desenvolupament de la regió.

b) El Departament de Medi Ambient, en el marc de
la Comunitat de Treball dels Pirineus, va organitzar
des de l’any 1993 la campanya de sensibilització
Pirineus Nets, amb l’objectiu que els visitants de les
comarques pirinenques tinguin cura amb els residus
i es preocupin de deixar la zona en bones condici-
ons.

Aquesta campanya comportava un conjunt d’actua-
cions de difusió i sensibilització en la que s’impli-
cava des dels ens locals fins a entitats d’educació
ambiental.

Paral·lelament, el Departament d’Interior organitza-
va actuacions similars però amb l’objectiu de fo-
mentar la seguretat en la muntanya amb una campa-
nya anomenada Pirineus Segurs.

La Comunitat de Treball dels Pirineus ha decidit or-
ganitzar una campanya conjunta en la que es reflec-
teixin els dos missatges però amb un abast
comunicacional i formatiu molt més ampli. En
aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, a través
dels dos Departaments: Interior i Medi Ambient,
s’ha encarregat de presentar una proposta a la Co-
munitat de Treball dels Pirineus per tal de donar
continuïtat a les accions realitzades però que incor-
pori aspectes de turisme sostenible.

Actualment, totes les regions de la Comunitat de
treball dels Pirineus han validat la proposta i s’està
preparant el document que permetrà sol·licitar un
ajut europeu com a projecte interregional.

El projecte, en síntesi, incorpora aspectes tant de
comunicació com de capacitació de la població que
permeti un desenvolupament sostenible de la zona
en el camp turístic, la qual cosa inclou la formació i
capacitació de ciutadans de la zona perquè realitzin
actuacions de difusió de l’entorn natural i cultural.

Actualment es troba en fase de redacció el docu-
ment que haurà de ser sotmès a fase de consulta
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amb l’objectiu de disposar de l’Agenda 21 abans de
la celebració de la Conferència Rio + 10 a Sud-
àfrica el proper any.

L’Agenda 21 incorpora les zones de muntanya com
un dels eixos estratègics per al foment del desenvo-
lupament sostenible. En concret els tres grans reptes
que es plantegen són:

1. Fixar la població en el territori (mantenir i incre-
mentar el nombre d’actius agraris) garantint un
creixement local endogen (la seva viabilitat econò-
mica, cultural i social)

2. Reenfocar el model de desenvolupament turístic.

3. Desenvolupar un nou model d’accés i de gestió
del territori de muntanya.

Pel que es refereix a la delimitació dels espais del
PEIN, 23 espais pirinencs disposen de delimitació
definitiva aprovada i 23 més es troben en tramita-
ció.

Resten únicament quatre espais de dimensions redu-
ïdes. En el cas de Filià, el Pla especial està finalitzat
i a punt per iniciar la tramitació. Pel que fa a la resta
(estanys de Vielha, de Montcortés i de Basturs), es
preveu la seva declaració com a reserves naturals
parcials, per bé que no s’ha iniciat la redacció del
projecte, tasca que difícilment podrà desenvolupar-
se enguany.

Amb referència a la declaració de parcs naturals, el
Conseller de Medi Ambient ha presentat recentment
als ens locals el projecte del Parc natural de l’Alt
Pirineu, que agrupa quatre espais del PEIN més al-
tres de nova incorporació, amb una superfície
d’unes 66.000 ha. que el convertirà en el parc de
més extensió de Catalunya.

Pel que fa als aspectes plantejats amb incidència als
espais naturals de protecció especial de les comar-
ques del Pirineu, cal assenyalar:

1. Al Parc Natural d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici

– Cada any es realitza, conjuntament amb el Depar-
tament de Treball, un pla d’ocupació que genera 4
llocs de treball de 6 mesos de durada.

– El Departament de Medi Ambient realitza un con-
veni universitat-empresa amb la Universitat de
Lleida anualment, que es tradueix en la contractació
de 13 estudiants en pràctiques, 3 dels quals amb
destí al Parc Nacional amb una durada de 2 o 4 me-
sos.

– Des de fa uns anys, el Parc promou cursos de gui-
es-interpretadors del Parc Nacional, amb prioritat
per a la gent que viu en el territori, amb l’objectiu
de fomentar l’establiment d’empreses de guiatge.

– Anualment, es promou la contractació d’un grup
de persones dedicades a manteniment i la conserva-
ció del Parc.

2. Al Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera

– El Departament de Medi Ambient ha promogut, a
través d’un pla d’ocupació del Departament de Tre-

ball, la contractació d’un informador amb categoria
de laboral.

– El Departament de Medi Ambient ha establert,
mitjançant un conveni, un sistema de beques amb la
Universitat de Lleida que es tradueix amb la con-
tractació d’un estudiant en pràctiques durant 2 me-
sos.

Des d’un punt de vista competencial s’ha de consi-
derar que els Departaments de Política Territorial i
Obres Públiques, d’Indústria, Comerç i Turisme i
Medi Ambient en el desenvolupament de les seves
competències podran elaborar conjuntament aquest
Pla.

Tanmateix, cal considerar que el Departament de
Medi Ambient li correspon vetllar per l’aplicació de
les mesures necessàries per la minimització de l’im-
pacte ambiental que comporten aquestes instal·-
lacions, així com col·laborar amb els Departament
competents per la matèria en l’establiment dels cri-
teris d’ordenació.

Per al desenvolupament dels aspectes ambientals
s’està realitzant una diagnosi ambiental de la situa-
ció actual del sector a Catalunya especialment adre-
çada a posar de manifest els principals aspectes
ambientals. Aquesta diagnosi serà dons una de les
bases per la redacció del futur Pla Territorial.

Pel que fa a la redacció del Pla Territorial Sectorial
s’han realitzat contactes amb els Departaments
competents per tal de coordinar les actuacions.

c) Des d’un punt de vista competencial s’ha de con-
siderar que els Departaments de Política Territorial
i Obres Públiques, d’Indústria, Comerç i Turisme i
Medi

Ambient en el desenvolupament de les seves com-
petències podran elaborar conjuntament aquest Pla.

Tanmateix, cal considerar que el Departament de
Medi Ambient li correspon vetllar per l’aplicació de
les mesures necessàries per la minimització de l’im-
pacte ambiental que comporten aquestes instal·-
lacions, així com col·laborar amb els Departament
competents per la matèria en l’establiment dels cri-
teris d’ordenació.

Per al desenvolupament dels aspectes ambientals
s’està realitzant una diagnosi ambiental de la situa-
ció actual del sector a Catalunya especialment adre-
çada a posar de manifest els principals aspectes
ambientals. Aquesta diagnosi serà dons una de les
bases per la redacció del futur Pla Territorial.

Pel que fa a la redacció del Pla Territorial Sectorial
s’han realitzat contactes amb els Departaments
competents per tal de coordinar les actuacions.

d) Els plans comarcals de muntanya 2001-2005,
actualment en tramitació, incorporen en la seva pro-
gramació aquelles actuacions més irrenunciables
d’entre les que ja apareixien en els plans comarcals
anteriors i que no s’havien executat per diferents
motius. Val a dir que per irrenunciables es vol fer
referència a les actuacions, d’inversió directa (fona-
mentalment de xarxa viària, de pla de sanejament i
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d’equipaments), que tant des de la Generalitat de
Catalunya com des dels respectius consells comar-
cals es continuen considerant prioritàries.

Les previsions econòmiques d’aquests nous plans
comarcals ja han tingut en compte aquesta voluntat
d’efectuar les inversions que havien quedat pen-
dents dels plans anteriors. Així, els 95.000 MPTA
(570 MEuro) d’inversió programada pels departa-
ments de la Generalitat de Catalunya per als anys
1995-2000 i per als deu plans comarcals de munta-
nya passen a ser 135.000 MPTA (810 Meuro) per al
període 2001-2005 (als quals s’han d’afegir 25.000
MPTA sense atribució comarcal que corresponen al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca).

Per exemple, en el cas concret de les actuacions es-
pecífiques a muntanya (unes línies de subvenció de
la Subdirecció General d’Actuacions Concertades
als consells comarcals de l’àmbit muntanyenc per a
accions de millora de la xarxa veïnal i rural de ca-
mins i per a la consolidació d’infraestructures bàsi-
ques), que havien reduït d’un 30% el seu import
global amb motiu de l’etapa de contenció pressu-
postària dels anys 96 i 97, ja l’any 1999 es va dispo-
sar d’un extra de 400 MPTA per recuperar parcial-
ment aquesta retallada i, ara amb els nous plans,
s’ha incrementat substancialment la quantitat que
correspon a cada ens comarcal.

En definitiva, la formulació dels nous plans comar-
cals ja contempla la recuperació de les actuacions
pendents dels plans anteriors i les seves previsions
econòmiques s’afegeixen a uns valors globals ja
molt superiors.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
75/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la lluita contra la violència domès-
tica
Tram. 340-00265/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 32348 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

Molt Honorable. Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable Senyor,

D’acord amb l’article 131.2 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, en compliment del tràmit de retre
comptes que estableix l’esmentat article, informem,
en addició a la informació tramesa al Parlament el
passat dia 22 de juny, respecte la Moció 75/VI del

Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra la vio-
lència domèstica, amb el document annex.

Molt cordialment,

Barcelona, 17 d’octubre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

ANNEX

Per donar compliment a la Moció 75/VI i en addició
a la informació tramesa al Parlament de Catalunya,
el passat 22 de juny, en compliment dels punts I i
VI, apartat a) i punt VIII, us informem del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha avaluat
el Protocol Interdepartamental d’atenció a la dona
maltractada en l’àmbit de la llar, presentant els re-
sultats davant la Comissió sobre el Procés d’Equi-
paració Dona-Home. El Conseller en Cap, Hble. Sr.
Artur Mas va comparèixer davant la Comissió, el
passat dia 26 de juny, per informar de les actuacions
dutes a terme.

L’avaluació fou realitzada de manera continuada,
recollint informació de forma periòdica sobre l’exe-
cució de les actuacions, el pressupost esmerçat, els
resultats obtinguts i les dificultats i obstacles que,
eventualment, hagin pogut sorgir, i s’ha presentat
conforme els següents àmbits d’actuació:

Primer D’informació no formal.
Segon D’informació formal.
Tercer De denúncies.
Quart D’atenció social.
Cinquè Sanitari.
Sisè Judicial.
Setè D’assessorament legal.
Vuitè De protecció.
Novè D’acompanyament.
Desè De prevenció.

El Govern de la Generalitat ha avaluat les accions
que s’han portat a terme dins del III Pla d’actuació
del Govern de la Generalitat per a la igualtat
d’oportunitats per a les Dones (1998-2000), en fun-
ció dels següents àmbits d’actuació:

Primer Establiment de la cooperació en una so-
cietat canviant.
Segon Foment de la igualtat en una economia
canviant.
Tercer Conciliació de la vida familiar entre ho-
mes i dones.
Quart Foment d’una participació equilibrada
d’homes i dones en la presa de decisions.
Cinquè Fer possible que les dones exerceixin els
seus drets.
Sisè Les dones i la salut.
Setè Dones en situació de risc social.
Vuitè Les dones i el medi ambient.

Tenint en compte l’avaluació anterior, el Govern de
la Generalitat de Catalunya ha elaborat i és a punt
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d’aprovar el IV Pla d’actuació per a la igualtat
d’oportunitats per a les Dones.

Tanmateix, s’ha avaluat les funcions que desenvo-
lupen la Comissió Interdepartamental de Promoció
de la Dona, regulada pel Decret 162/1989, de l’11
de juliol, i el Consell Nacional de Dones de Catalu-
nya, creat per Llei 11/1989, del 10 de juliol.

S’ha modificat l’article 2.1 del Decret 26/2001, de
23 de gener, per el qual es crea la Comissió Perma-
nent Interdisciplinària contra la violència de gène-
re, per incloure en la composició de la Comissió re-
presentants de tots els Departaments que integren el
Govern i permetre que, mitjançant els conductes
pertinents, participi en els treballs de la Comissió
una representació del món associatiu que treballa
en la lluita contra la violència de gènere.

Atesa aquesta modificació, el Govern és a punt
d’aprovar el Pla integral de prevenció de la violència
de gènere i d’atenció a les dones que la pateixen, tot
incorporant aquelles mesures que millorin el Pla.

Control del compliment de la Moció
76/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la promoció i el desenvolupament
del sector audiovisual
Tram. 340-00266/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 32356 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

Molt Honorable Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable Senyor,

D’acord amb l’article 131.2 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, en compliment del tràmit de
retre comptes que estableix l’esmentat article, in-
formem respecte la Moció 76/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el desenvolupament
del sector audiovisual, amb el document annex.

Molt cordialment,

Barcelona, 17 d’octubre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

Donant compliment a la Moció 76/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la promoció i el desenvolupa-
ment del sector audiovisual, Televisió de Catalunya
ha elaborat el document «Televisió de Catalunya:
Programació 2001 (criteris de programació)», on
es reflecteixen les necessitats i els continguts pre-
vistos per a la temporada 2001-2002.

El Director de Televisió de Catalunya i els directors
de programació dels tres canals, TVC, C33 i K3,
van convocar, el passat dia 8 de juny, a la seu de

Televisió de Catalunya, una sessió informativa
adreçada a totes les associacions i productores del
país per presentar el document.

El document complert, lliurat durant aquesta sessió,
està disponible a la web de Televisió de Catalunya:
www.tvcatalunya.com. des del dia 9 de juny. La dis-
ponibilitat del document a la web fou notificada
mitjançant publicitat a la premsa.

Pel que fa a l’apartat b) de l’esmentada Moció 76/
VI, les televisions estan obligades, en funció de la
Directiva del Consell d’Europa 89/552, a invertir un
5% dels ingressos que generen a través de la publi-
citat en producció audiovisual local.

Televisió de Catalunya compleix amb escreix
aquest 5% i, per tant, la indústria audiovisual cata-
lana en surt directament beneficiada.

Televisió espanyola compleix aquest 5% a nivell
estatal. El Departament de Cultura, mitjançant sub-
vencions a TVE, pretén incentivar la coproducció
audiovisual amb empreses audiovisuals catalanes.

La subvenció atorgada a TVE per aquest concepte
l’any 2000 fou de 75 milions de pessetes i enguany
serà d’uns 90 milions de pessetes.

S’han iniciat converses amb els directius de les prin-
cipals televisions privades

per tal d’afavorir les coproduccions amb producto-
res catalanes.

TELEVISIÓ DE CATALUNYA: PROGRAMACIÓ 2001
(CRITERIS DE PROGRAMACIÓ)

INTRODUCCIÓ

Televisió de Catalunya ha reorganitzat l’àrea de
programació amb la voluntat de reforçar les nostres
cadenes i produccions.

Aquesta reorganització es concreta en la creació
del K3: un nou canal dirigit al públic infantil (i que
comparteix freqüència amb el 33) així com amb la
definició d’objectius i criteris que permetin dotar
d’un segell propi a cadascun dels tres canals.

ORGANITZACIÓ: ÀREES DE PROGRAMES

Una primera conseqüència és la creació d’àrees de
programes –comunes als tres canals de TVC– i amb
un doble objectiu:

– D’una banda, que tots els programes tinguin un
responsable comú en l’àrea de continguts, al marge
del canal en què s’emetin.

– d’altra banda, assolir una major transparència, flu-
ïdesa i comunicació amb tots aquells professionals
que treballen per a la graella.

Les àrees, que engloben la totalitat dels programes
que ompliran les tres graelles són: Dramàtics, En-
treteniment i Grans Formats, Nous Formats, Infantil
i Juvenil, Musicals i Especials, i Documentals.

La funció d’aquests responsables és incentivar, pro-
posar, coordinar i supervisar els programes i projec-
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tes de les seves àrees respectives, siguin produïts
inhouse o a través de coproduccions o produccions
associades.

PRODUCCIÓ DE PROGRAMES

Pel que fa a la producció, l’estructura de programa-
ció aprofitarà al màxim els recursos de producció
propis de Televisió de Catalunya.

La relació amb les productores i professionals ex-
terns amb els qui treballa Televisió de Catalunya es
desenvoluparà amb un criteri unificat i amb el mà-
xim rigor possible. El talent i l’experiència inhouse
s’ha d’enriquir amb el talent, l’experiència i les
aportacions que provinguin de l’exterior.

Els responsables dels programes –ja siguin produïts
inhouse o externament, en règim de coproducció o
producció associada– han d’organitzar els seus es-
forços en funció dels resultats esperats i obtinguts.

Cada programa tindrà uns objectius declarats de
producció i de contingut i uns objectius econòmics
i d’audiència.

CRITERIS DE PROGRAMACIÓ

Criteris Generals

L’audiència és un objectiu important però no és
l’únic. Per tant els criteris de programació estan
marcats, sense cap ordre de preeminència pels se-
güents conceptes: l’audiència, la qualitat i la rendi-
bilitat (aquest concepte és important fonamental-
ment perquè administrem recursos públics). També
es tindran en compte en les decisions de programa-
ció els objectius de posicionament estratègic.

El nostre objectiu de qualitat és una condició inhe-
rent a la nostra condició de televisió pública i ha de
fer-se evident en tots els programes.

TV3

TV3 té com a objectiu principal, a més dels objec-
tius generals de Televisió de Catalunya, oferir una
programació de caire generalista basada en la pro-
ximitat i en la qualitat.

Com a Televisió generalista, TV3 ha de tenir una
oferta variada pel que fa als gèneres (informatius,
esports, ficció, documentals, entreteniment...) i
adreçada a un públic majoritari.

Canal 33

El Canal 33 es presenta com un canal alternatiu a
TV3, autònom i fortament personalitzat, deixant
enrera la condició de calaix de sastre.

El Canal 33 es proposa copsar les noves tendències
socials i culturals, convertint-les en propostes televi-
sives.

K3

K3 és, fonamentalment, un canal de fidelització.
Això fa que la seva programació vagi més enllà de
l’emissió televisiva (club, edicions, Internet, acci-
ons exteriors...)

En aquesta línia, els nous projectes de K3, més que
emissió de continguts, han de ser propostes de par-
ticipació i d’interacció: Un dels objectius prioritaris
del canal infantil és captar el públic adolescent i
pre-adolescent, que cada cop més sovint actua com
a «prescriptor» del públic infantil.

PROJECTES

Introducció

Tant els professionals inhouse com els professionals
externs han de saber que els programadors, més que
idees, busquen programes i gent amb capacitat de
realitzar-los. Per tant, més que les idees abstractes o
indefinides, es valoraran les propostes de progra-
mes ben elaborades i l’experiència demostrada per
qui el proposi per realitzar-lo.

Aquestes propostes i projectes han de presentar-se
especificant clarament els objectius en termes de
contingut, audiència estimada i cost aproximat.

Els professionals que presentin projectes hauran
d’analitzar les graelles de TVC per intentar situar la
seva proposta en relació a l’oferta actual de les di-
ferents cadenes. Aquest anàlisi té com a objectiu
una concreció de l’oferta. Si el programa no existeix
en graella caldrà justificar perquè hi hauria d’estar
i si el programa ja existeix haurien de defensar la
millora que suposa la seva inclusió.

Les àrees de programació dels 3 canals (TV3, 33 i
K3) escoltaran i analitzaran totes les idees i projec-
tes que li siguin enviats a través del cap de projec-
tes (Gabriel Jaraba) i es compromet a donar una res-
posta el més ràpida possible. Només a través
d’aquesta via es garanteix una resposta per part de
la Direcció de Programació.

TV3

TV3, pel segon semestre del 2001, està interessada
en les següents línies de projectes per desenvolu-
par-los en el primer i segon semestre del 2002:

Línies generals

– Potenciar el caràcter informatiu de la cadena.

– Potenciar els programes que interessin al públic
jove.

– Connectar més amb l’arrea del cinturó industrial,
sense perdre el nostre públic.

LÍNIES DE PROGRAMES TV3

• Dramàtics

– Sèrie dramàtica d’una hora, moderna, urbana i
adreçada principalment, però no

exclusivament, a un públic jove.

– Mini - sèries

• Entreteniment

– Programes de gran format per al prime-time. S’ha
de trobar una línia pròpia, desmarcant-se de les pro-
postes que podrien encaixar en altres cadenes i que
el nostre públic no accepta bé a TV3.
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– Concurs de gran format destinat al prime-time.

– Programes d’humor

• Nous Formats

– Noves docu-series.

– Altres programes de retrat social de la realitat de
Catalunya.

– Documentals de temàtica local amb projecció in-
ternacional.

• Esdeveniments especials

– Propostes de programes i de programació relacio-
nades amb les campanyes institucionals nacionals i
internacionals.

– Propostes de programes, ficcions i documentals,
relacionades amb efemèrides i aniversaris previstos
per als pròxims anys.

Coproduccions

– Les coproduccions seguiran els criteris generals
de programació i intentaran que els seus productes
tinguin potencial d’exportació i de comercialitza-
ció. (Veure annex)

El 33

Pel que fa a continguts, el 33 està interessat en in-
corporar a la seva programació nous continguts que
coincideixen amb les noves tendències: «si alguna
cosa es mou, el 33 ho reflecteix». D’altra banda, els
formats de producció del 33 han d’adaptar-se a uns
mitjans lleugers i costos radicalment reduïts.

Línies generals

– Potenciar els programes-taller per encabir-hi els
nous talents.

– Identificar tot allò que es mou i convertir-ho en
producció per al 33.

LÍNIES DE PROGRAMES C33

– Programes «de directe», de connexió amb tot el
que passa al carrer.

– Píndoles multiculturals, a l’estil de «Miralls»,
«Ballarins», «Fotògrafs»

– Potenciar els espais divulgatius i de diàleg.

– Ficció en format lleuger

– Espais per a la gent de les arts escèniques (come-
diants, dialoguistes, artistes stand up, etc.

– Produccions en videostreaming que ajudin a fer
convergir televisió i Internet.

K3

Pel que fa a continguts, K3 busca preferentment
projectes adreçats al públic pre-adolescent i adoles-
cent.

De cara al segon semestre del 2001, K3 està interes-
sat en propostes de petit format de cara a una doble
línia d’emissió: individualitzada en multidifusió i/o
com a seccions incorporables a un futur magazine
«laboratori» on testar idees, equips i projectes. Con-

seqüentment, els formats de producció d’aquestes
propostes han d’adaptar-se a uns mitjans lleugers i
costos radicalment reduïts.

LÍNIES DE PROGRAMES K3

El K3, de cara al darrer trimestre del 2001, vol en-
gegar un magazine laboratori on testar tot tipus de
propostes susceptibles d’incorporar-se a la graella
com a programes diferenciats.

Preferentment es posaran en marxa propostes «no
fungibles», això és, de plantejament universal, que
puguin ser emesos, per exemple i entre altres, pel
temàtic Canal Super3.

• Espais Dramàtics

– En aquesta fase inicial del canal, busquem
miniespais d’humor susceptibles d’incorporar-se
tant a la producció del Club Super3 com a la del
«magazine laboratori» que s’està preparant.

• Entreteniment-Concursos

– De cara a vertebrar «el magazine laboratori» ca-
len concursos i jocs de participació de petit format,
susceptibles de consolidar-se com a programa propi
i diferenciat.

• Accions Exteriors

– Propostes d’accions exteriors que generin, a més
de la participació del públic, producció susceptible
de ser emesa per pantalla.

ANNEX I. CRITERIS SOBRE COPRODUCCIONS

Televisió de Catalunya vol participar en coproduc-
cions en les quals no hagi d’aportar la totalitat del
cost.

Els projectes de coproduccions hauran de tenir un
potencial d’exportació i comercialització.

A TVC l’interessa rebre els projectes d’una manera
continuada durant tot l’any i no tan sols en l’època
de convocatòria de Cultura.

S’accepta la realització en format digital, l’estalvi
que això signifiqui es mantindrà dintre dels matei-
xos pressupostos per millorar la producció.

Línies de propostes

TVC està interessada en les següents línies de pro-
jectes per desenvolupar-los l’any 2002.

– Sèrie dramàtica d’una hora, moderna, cosmopolita
i adreçada principalment, però no exclusivament, a
un públic jove.

– Minisèries.

– Docudrames, en la línia de la ficció social britàni-
ca.

– TV movies

Es proposa l’obertura de les TV movies a diferents
gèneres, inclosa la possibilitat de considerar-ne al-
guna com a possible pilot d’una sèrie.
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• Gèneres:

TV movies basades en temes d’actualitat o basades
en fets reals.

Thriller.

Aventures.

Suspens/intriga.

Policíac.

Humor jove.

Terror psicològic.

Fantàstic.

• Documentals

Documentals de temàtica local amb projecció inter-
nacional.

Documentals amb la suficient força com per ser es-
trenats en cinema.

• Animació

Les propostes per a les coproduccions d’animació,
hauran de complir aquest criteris:

– que abarquin un ampli espectre del target (prefe-
rentment la franja dels 9-12)

– que contemplin la possibilitat d’explotació
«extratelevisiva» (merxantatge).

– que hi hagi el màxim nombre de partners possi-
ble.

TVC està interessada en sèries d’animació de 52
episodis de 15 minuts.

Llargmetratges d’animació amb possibilitat de ser
possibles pilots de sèries de llarg recorregut.

ANEX II. REQUISITS PER A OPTAR A LES COPRODUCCIONS

Portada:

– Títol provisional.

– Gènere de la història.

– Nom de la productora, persona de contacte, tel,
fax, correu electrònic i data de presentació.

– A peu de pàgina Story line, d’un màxim de quatre
línies explicant la història.

Memòria del projecte:

– Còpia de la inscripció al Registre de la Propietat
Intel·lectual de l’argument presentat. No s’acceptarà
cap projecte que no compleixi aquest requisit.

– Argumentació des del punt de vista de programa-
ció a la graella del projecte (target potencial, possi-
ble col·locació a la graella, etc.).

– Guió/ons o, en el seu defecte una sinopsi de la tra-
ma (màxim una pàgina).

– Argument (màxim 10 pàgines) amb estructura
tema i trama de la història.

– Presentació de personatges principals (màxim
dues pàgines).

– Dues escenes dialogades (entre tres i sis pàgines),
o un capítol si es tracta d’una sèrie.

– Historial de la productora i detalls dels seus plans
de futur immediat.

– Historial de/ls guionista/es i del director/a.

– Proposta de fitxa artística i tècnica.

– Cost del projecte, inclòs el benefici industrial

– Pla de treball i pla de finançament.

– Pla de negoci.

Tota aquesta documentació s’haurà de presentar per
triplicat.

Control del compliment de la Moció
77/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre els ensenyaments superiors de
música
Tram. 340-00267/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 32158 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 77/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els ensenyaments superiors de
música, em correspon informar el Ple del Parlament
del següent:

a) En el si de la Comissió Mixta s’ha creat una sub-
comissió que té per objecte treballar de forma espe-
cífica sobre la planificació dels ensenyaments musi-
cals. S’han realitzat diverses reunions i es preveu la
redacció d’un document conjunt amb la participa-
ció del Departament d’Ensenyament, la Federació
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques. Una vegada enllestit
l’esmentat document, es durà a debat en el si de la
Comissió Mixta per a la seva posterior aprovació.

b) L’Acord del Govern de la Generalitat de 10 d’oc-
tubre de 2000 autoritzà la constitució de la Fundació
privada per a l’Escola Superior de Música de Cata-
lunya i establí el marc en què desenvoluparà la seva
actuació. Tal com s’estableix en l’esmentat Acord:

– La representació del Departament d’Ensenyament
en el Patronat de la Fundació haurà de ser majorità-
ria.

– La Fundació sotmetrà la seva activitat contractual
als principis de publicitat i concurrència.

– La Fundació serà objecte de control financer, mit-
jançant l’auditoria que requereix la seva forma jurí-
dica específica, sota la direcció de la Intervenció
General de la Generalitat.

– El Departament d’Ensenyament exercirà el con-
trol de les activitats, el seguiment i la inspecció de
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l’Escola Superior de Música de Catalunya. A
aquests efectes, els òrgans de la Fundació hauran
de donar compte de les seves actuacions.

– L’Escola Superior de Música de Catalunya ha de
comunicar al Departament d’Ensenyament i al Pa-
tronat les modificacions que es produeixin en les
seves normes d’organització i funcionament i en la
seva situació patrimonial.

L’esmentat Acord de Govern garanteix el caràcter
públic del servei i la transparència de gestió i con-
trol.

c) El sistema d’accés als ensenyaments de grau su-
perior de música ha quedat regulat per:

– Resolució de 6 d’abril de 2001, per la qual s’esta-
bleix la regulació de les proves d’accés al grau su-
perior de música.

– Resolució de 9 d’abril de 2001, per la qual es con-
voquen les proves d’accés al grau superior de músi-
ca, corresponent a l’Escola Superior de Música de
Catalunya, per al curs 2001-2002.

L’estudi detallat d’ambdues resolucions permet
comprovar clarament que l’accés estarà determinat
per criteris de transparència, qualitat i excel·lència.

d) Les obres per a la instal·lació dels ensenyaments
superiors de música de Catalunya a l’Auditori
s’han iniciat la segona quinzena del mes de setem-
bre de 2001, concretament l’acte de replanteig ha
tingut lloc el dia 18 de setembre de 2001. La
finalització de la primmera fase d’aquestes obres es
preveu per al 18 d’agost de 2002.

e) El febrer de 2001 es tramità un escrit a tots els
Conservatoris i Escoles de Música de Catalunya i,
durant el primer trimestre del curs 2001-2002, es
tornarà a trametre un recordatori del calendari i el
procés per permetre acabar els estudis a l’alumnat
de música del Pla 66.

f) La Subdirecció General de Formació Permanent i
Recursos Pedagògics de la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa del Departament
d’Ensenyament s’ha ocupat de la formació del pro-
fessorat de Conservatoris i Escoles de Música, així
com de la formació de formadors per a la reforma
als ensenyaments de règim especial, ensenyaments
musicals dels nivells elemental i mitjà.

Des del curs 1996-97 fins al 2000-2001 s’han realit-
zat catorze cursos d’Introducció a la reforma dels en-
senyaments musicals, als quals han assistit un total de
420 professors de Conservatoris i Escoles de Música,
entre els quals hi havia un bon nombre de directors i
de caps d’estudi de les Escoles de Música.

A partir del curs 1998-1999 es duen a terme cursos
d’aprofundiment en la reforma –sis en total– sobre
els temes de Projecte Curricular de Centre i Avalua-
ció dels ensenyaments musicals. Per al curs 2001-
2002 s’ha previst un curs sobre Projecte Curricular
de Centre. En total hauran participat en aquests cur-
sos 180 professors.

El curs 1999-2000 s’inicià un seminari de formació
de formadors d’ensenyaments musicals. Hi partici-

paren dotze professors que havien assistit anterior-
ment als cursos d’Introducció i Aprofundiment. El
Seminari continuà el curs següent i se centrà en
l’elaboració d’Unitats de Programació. Durant el
curs 2001-2002 aquest seminari està en fase de
complementar aquestes Unitats de Programació.

Pel que fa a disposicions normatives referents a
l’ensenyament de música, cal assenyalar les se-
güents:

– Decret 179/1993, de 27 de juliol (DOGC núm.
1779 de 4.8.1993), pel qual es regulen les escoles
de música i de dansa.

– Currículum ensenyaments musicals grau elemen-
tal.

– Currículum ensenyaments musicals grau mitjà.

– Decret 322/1993, de 24 de novembre (DOGC
núm. 1845 de 12.1.1994), pel qual s’estableix l’or-
denació curricular del grau elemental d’ensenya-
ments musicals.

– Decret 331/1994, de 29 de setembre (DOGC núm.
1990 de 28.12.1994), pel qual s’estableix l’ordena-
ció curricular dels ensenyaments musicals de grau
mitjà i se’n regula la prova d’accés.

– Ordre de 16 d’abril de 1998 (DOGC núm. 2641 de
15.5.1998), per la qual es desplega l’organització i
l’avaluació dels ensenyaments musicals de grau
mitjà.

– Decret 63/2001, de 20 de febrer (DOGC núm.
3340, de 5.3.2001), pel qual s’estableix l’ordenació
curricular del grau superior dels ensenyaments de
música i es regula la prova d’accés a aquests estu-
dis.

– Prova específica d’accés als ensenyaments musi-
cals de grau mitjà.

g) Ja s’han formalitzat amb els respectius ajunta-
ments tots els convenis específics per a la realització
dels cicles formatius artístics a què es refereix
l’Acord signat l’any 1999 amb la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya i amb l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.

h) La mitjana de places anuals i oficials de l’Escola
Superior de Música de Catalunya serà de 150.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolu-
ció 497/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la documentació militar genera-
da a Catalunya, especialment la relati-
va al procés de Lluís Companys
Tram. 340-00510/06

Sol·licitud de criteri sobre el compliment

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 32138).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001.
(Tramitació d’acord amb l’article 131.3 del Regla-
ment i tramesa de la sol·licitud a la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Generalitat i Go-
vern Local, als efectes del que disposa l’article
131.1 i 4 del Reglament.)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ridao i Josep Huguet, diputat i portaveu del
Grup Parlamentari d’ERC respectivament, sol·liciten,
d’acord amb el que estableix l’article 131.3 de la
Cambra, el seu criteri sobre el compliment de la Reso-
lució 497/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
documentació militar generada a Catalunya, especial-
ment la relativa al procés de Lluís Companys (núm.
tram. 250-00341/06 i 340/00510/06).

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Joan Ridao Josep Huguet
Diputat Portaveu

Control del compliment de la Resolu-
ció 576/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la convalidació del permís de
conduir expedit en països tercers per
un de model comunitari
Tram. 340-00567/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31907 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I

SEGURETAT CIUTADANA

Com a ampliació a l’informe presentat en el Regis-
tre del Parlament el dia 10 d’octubre de 2001, nú-
mero de registre d’entrada 31617, en compliment
de la Resolució 576/VI, aprovada pel Parlament de
Catalunya el 22 de març de 2001 i publicada al But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya número
167, de 2 d’abril de 2001, em plau transcriure lite-
ralment la resposta que el Director General de

Tráfico del Ministeri de l’Interior ha tramés al Di-
rector del Servei Català de Trànsit de la Generalitat
de Catalunya:

«En contestación a tu carta del pasado 13 de
septiembre, sobre la introducción en el Reglamento
General de Conductores de la posibilidad de canje
de los permisos de conducción expedidos en países
no comunitarios, a título de informe te participo que
dicha posibilidad está recogida en el artículo 30 del
mencionado Reglamento, si bien condicionada a la
existencia de un convenio multilateral o bilateral
sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los
permisos expedidos en los países firmantes de
aquél.

Como en los demás Estados miembros de la Unión
Europea, el canje de los permisos expedidos en
países terceros tiene carácter excepcional, razón por
la cual, según la Directiva 91/439/CEE, ninguno de
los países comunitarios está obligado a reconocer
un permiso expedido por otro por canje de un
permiso extracomunitario.

Las gestiones realizadas durante la tramitación de
un convenio, y especialmente el intercambio de
información, permiten determinar si existe o no la
posibilidad de canje, dependiendo de si las clases de
permiso existentes en el país extracomunitario de
que se trate tienen equivalencia con las vigentes en
España y de que los requisitos para su obtención
sean homologables a los exigidos por la reglamen-
tación nacional. De esta información puede resultar
la necesidad de someterse a alguna prueba teórica
o práctica como requisito previo para el canje.

Hasta el momento se han firmado convenios con
Andorra, Suiza, Japón y Corea y están en trámite los
propuestos por Marruecos y Bulgaria.»

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Xavier Pomés i Abella
Conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolu-
ció 705/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la cobertura dels serveis de tele-
fonia mòbil, especialment als munici-
pis que últimament s’han vist afectats
per catàstrofes naturals
Tram. 340-00587/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
225)

Al BOPC 225, pàg. 105.
On diu:
«Barcelona, 10 d’octubre de 2001

Joan Rigol i Roig»

Ha de dir:

«Barcelona, 10 d’octubre de 2001

Artur Mas i Gavarró»

Control del compliment de la Resolu-
ció 537/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’increment de les dotacions
destinades a la Unió de Consells Es-
portius de Catalunya
Tram. 340-00603/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31869 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En relació a la Resolució 537/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de les dotacions desti-
nades a la Unió de Consells Esportius de Catalunya,
cal destacar que el Consell Català de l’Esport en la
seva proposta d’avantprojecte de pressupost per a
l’any 2002 contempla l’increment de la subvenció
nominativa destinada a la Unió de Consells Espor-
tius de Catalunya.

Tanmateix, cal tenir en compte que qualsevol pro-
jecte de pressupost departamental, s’haurà d’har-
monitzar d’acord amb allò que es disposi finalment
en el projecte de Llei de Pressupostos per a l’any
vinent, que en tot cas, haurà de ser aprovat pel Par-
lament de Catalunya.

Barcelona, 11 d’octubre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 629/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la seguretat i la salut laborals del
professorat del Departament d’Ense-
nyament
Tram. 340-00604/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31878 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 629/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la seguretat i la salut la-
borals del professorat del Departament d’Ensenya-
ment, em correspon informar la Comissió de Políti-
ca Cultural del següent:

Mitjançant el Decret 183/2000, de 29 de maig, el
Govern de la Generalitat regulà el Servei de Pre-
venció de Riscos Laborals del Departament d’Ense-
nyament (DOGC núm. 3152, d’1 de juny de 2000).
Amb aquesta norma es donà un impuls a la posada
en marxa de l’esmentat Servei de manera definitiva.

Així mateix, el 12 de juliol de 2000 el Departament
d’Ensenyament fou una de les parts que signaren
l’Acord general sobre condicions de treball de per-
sonal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa general de
Negociació de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya. Aquest acord estableix la necessitat que
l’Administració tingui presents la seguretat i la sa-
lut dels seus treballadors en totes les seves actuaci-
ons. Pel que fa al Departament d’Ensenyament, el
Servei de Prevenció de Riscos Laborals és una eina
bàsica per complir aquesta previsió.

D’altra banda, a les Resolucions de 29 de maig de
2001, que donen instruccions per a l’organització i
el funcionament dels centres docents de Catalunya
per al curs 2001-2002 (Full de disposicions i actes
administratius del Departament d’Ensenyament
núm. 870, de juny de 2001), s’estableix que al curs
2001-2002 es nomenaran coordinadors/es de pre-
venció de riscos laborals als centres docents se-
güents:

– Centres d’educació infantil i primària: 1 coordina-
dor/a en els centres de dues línies o de més de vint-
i-quatre mestres.

– Centres d’educació secundària: 1 coordinador/a
en els centres de més de 22 grups o 50 professors.

El 10 de novembre de 2000, el Departament d’En-
senyament presentà a la Mesa paritària de prevenció
de riscos laborals la proposta de Pla de prevenció
de riscos laborals, que dedica especial atenció a la
vigilància de la salut en l’àmbit laboral. Actualment,
aquesta proposta es troba en fase de negociació sin-
dical. L’esmentat pla marca l’actuació del Departa-
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ment d’Ensenyament quant a la política de seguretat
i protecció laborals, de la qual poden destacar-se
els trets següents:

– Des del primer trimestre del curs 2000-2001 s’es-
tà duent a terme el programa d’avaluació dels riscos
dels centres de treball dependents del Departament
d’Ensenyament. Atès el gran nombre d’aquests cen-
tres, així com la seva dispersió, es començà a efec-
tuar aquesta avaluació en relació amb una mostra
de centres de les set delegacions territorials.

L’objectiu del Departament és que aquesta tasca
d’avaluació arribi a la totalitat dels seus centres de
treball. En qualsevol cas, es preveu que es valori si
les mesures correctores aplicades a uns centres són
generalitzables a la resta de centres.

– En el marc d’una activitat de vigilància de la salut
que asseguri la valoració de les malalties derivades
dels riscos específics de cada lloc de treball, abans
de gener de 2002 el Departament d’Ensenyament
començarà a fer els exàmens de salut per millorar la
salut individual i col·lectiva del personal del Depar-
tament d’Ensenyament.

– Aquest departament ha programat, al llarg del curs
2000-2001, diversos cursos adreçats a formar el
seu personal en relació amb els riscos del seu lloc
de treball: Curs de manipulació de càrregues, Curs
de prevenció de la patologia laríngia, Curs de pan-
talles de visualització de dades, etc.

Dins d’aquesta activitat formativa cal destacar tam-
bé que durant el curs 2000-2001 es dugueren a ter-
me 24 edicions del Curs de prevenció de la patolo-
gia musculoesquelètica i 29 edicions del Curs
d’autoestima i control de l’estrès.

A mesura que es vagin realitzant les avaluacions de
risc i es vagin implantant, si escau, mesures correc-
tores, el Departament anirà ajustant l’oferta de for-
mació a les necessitats de cada moment.

Així mateix, s’ha d’assenyalar que, tal com consta a
les Resolucions de 29 de maig de 2001 esmentades,
el Departament d’Ensenyament oferirà durant els
cursos 2001-2002, 2002-2003 i 2003-2004, cursos
de formació per tal que les persones designades
com a coordinadores de prevenció de riscos labo-
rals puguin assolir el nivell bàsic de tècnic de pre-
venció de riscos laborals.

– El Departament ha previst que en arribar el mes
de febrer de 2002 s’hagin efectuat sessions infor-
matives a tots els centres docents de Catalunya en
relació amb els seus plans d’emergència. D’acord
amb les mateixes previsions, a partir de la correspo-
nent sessió informativa en un centre hi ha 3 mesos
per implementar el pla i fer el corresponent simula-
cre.

– La proposta de Pla de prevenció de riscos laborals
que ha presentat el Departament d’Ensenyament
també comprèn la implementació dels plans
d’emergència als centres de treball corresponents a
les Delegacions Territorials.

Als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2001, aprovats per la Llei 14/2000, de 29 de de-
sembre (DOGC núm. 3295, de 30 de desembre de
2000), hi consta una partida de 100.400.000 pesse-
tes destinada al Servei de prevenció de riscos labo-
rals.

Cal assenyalar que aquest Departament ha previst
expressament que a mesura que siguin identificats
els riscos, l’Administració prioritzi i planifiqui la
seva eliminació. D’altra banda, les avaluacions de
riscos també generaran mesures correctores.

També s’ha d’indicar que una de les funcions que
s’atribueix als coordinadors de prevenció de riscos
laborals és col·laborar en la implantació dels plans
d’emergència i de les actuacions que se’n derivin.

Quant a la incorporació de temes relacionats amb la
seguretat i la salut al treball als currículums do-
cents, cal assenyalar el següent:

Educació secundària obligatòria

Els currículums dels crèdits variables adreçats al
coneixement i la incorporació al món laboral inclo-
uen temes de seguretat i salut en el treball.

Batxillerat

El currículum de les matèries optatives tipificades
com Estada a l’empresa i Formació laboral conte-
nen temes de seguretat i salut en el treball.

Cicles Formatius de Formació Professional Especí-
fica

El currículum dels mòduls de Formació i orientació
laboral i la formació en centres de treball dels cicles
formatius de grau mitjà i superior contenen temes
de seguretat i salut laboral.

El currículum dels cicles formatius de grau mitjà i
superior de les famílies professionals més afectades
pels temes de seguretat i salut laboral contenen
mòduls específics sobre aquests temes en el sector
corresponent.

Els cicles formatius de grau mitjà que imparteixen
crèdits amb continguts de seguretat i salut laboral
són els que s’assenyalen a continuació (s’indica el
nom del crèdit i a continuació el nom del cicle a què
correspon):
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– Seguretat i supervivència en muntanya. Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

– Seguretat en les indústries d’arts gràfiques. Impressió en arts gràfiques.

– Seguretat en les indústries d’arts gràfiques. Enquadernació i manipulats de paper i cartró.

– Seguretat en el manteniment de vehicles. Electromecànica de vehicles.

– Seguretat en el manteniment de vehicles. Carrosseria.

– Seguretat en la construcció. Acabats de construcció.

– Seguretat en la construcció. Obres de la construcció.

– Seguretat en la construcció. Obres de formigó.

– Seguretat en la construcció. Operacions i manteniment de maquinària de construcció.

– Seguretat en les instal·lacions elèctriques. Equips i instal·lacions electrotècniques.

– Seguretat en la indústria de la fusta i el moble. Transformació de fusta i suro.

– Seguretat en la indústria de la fusta i el moble. Fabricació industrial de fusteria i moble.

– Seguretat en la indústria de la fusta i el moble. Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble.

– Seguretat en la indústria alimentària. Escorxador i carnisseria-xarcuteria.

– Seguretat en la indústria alimentària. Conserveria vegetal, càrnia i de peix.

– Seguretat en la indústria alimentària. Elaboració de vins i altres begudes.

– Seguretat en la indústria alimentària. Elaboració de productes làctics.

– Seguretat en la indústria alimentària. Elaboració d’olis i sucs.

– Seguretat en la indústria alimentària. Panificació i rebosteria.

– Seguretat en la indústria alimentària. Molineria i indústries cerealistes.

– Seguretat en el treball a bord. Pesca i transport marítim.

– Seguretat en el treball a bord. Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell.

– Seguretat en les indústries de construccions metàl·liques. Soldadura i caldereria.

– Seguretat en les indústries de fabricació mecànica. Mecanització.

– Seguretat en les indústries de fabricació mecànica. Tractaments superficials i tèrmics.

– Seguretat en les indústries de fabricació mecànica. Fosa.

– Organització, seguretat i ambient químic. Operacions de procés en planta química.

– Organització, seguretat i ambient químic. Operacions de procés de pasta i paper.

– Organització, seguretat i ambient químic. Operacions de fabricació de productes farmacèutics.

– Informació i seguretat en el laboratori. Laboratori.

– Seguretat en el muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions. Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària
i conducció de línies.

– Seguretat en el muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions. Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor.

– Seguretat en el muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions. Manteniment ferroviari.

– Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell. Producció de filatura i teixidura de calada.

– Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell. Producció de teixits de punt.

– Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell. Operacions d’ennobliment tèxtil.

– Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell. Calçat i Marroquineria.

– Seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell. Confecció.

Els cicles formatius de grau superior que impartei-
xen crèdits amb continguts de seguretat i salut labo-
ral són els que s’assenyalen a continuació (s’indica

– Plans de seguretat en indústries d’arts gràfiques. Producció en indústries d’arts gràfiques.

– Seguretat en el manteniment de vehicles. Automoció.

– Seguretat en el manteniment d’aeronaus. Manteniment aeromecànic.

– Seguretat en el manteniment d’aeronaus. Manteniment d’aviònica.

– Plans de seguretat a la construcció. Realització i plans d’obres.

el nom del crèdit i a continuació el nom del cicle a
què correspon):
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– Seguretat en les instal·lacions de sistemes automàtics. Sistemes de regulació i control automàtics.

– Seguretat en les instal·lacions electrotècniques. Instal·lacions electrotècniques.

– Seguretat en les instal·lacions de sistemes de telecomunicació i informàtics. Sistemes de telecomunicació i informàtics.

– Plans de seguretat en indústries de la fusta i el moble. Producció de fusta i moble.

– Plans de seguretat en el manteniment i muntatge d’equips i instal·lacions. Manteniment d’equips industrials.

– Seguretat i prevenció a bord. Navegació, pesca i transport marítim.

– Seguretat en el treball a bord. Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell.

– Plans de seguretat en les indústries de construccions metàl·liques. Construccions metàl·liques.

– Plans de seguretat en indústries de fabricació mecànica. Producció per mecanització.

– Plans de seguretat en indústries de fabricació mecànica. Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia.

– Seguretat i ambient químic. Indústries de procés químic.

– Seguretat i ambient químic. Indústries de procés de pasta i paper.

– Seguretat i ambient químic. Fabricació de productes farmacèutics i afins.

– Seguretat i ambient químic en el laboratori. Anàlisi i control.

– Seguretat química i higiene industrial. Química ambiental.

– Plans de seguretat en el manteniment i muntatge d’equips i instal·lacions. Manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici
i procés.

– Plans de seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell. Processos tèxtils de filatura i teixidura de calada.

– Plans de seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell. Processos tèxtils de teixidura de punt.

– Plans de seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell. Processos d’ennobliment tèxtil.

– Plans de seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell. Processos de confecció industrial.

– Plans de seguretat en la indústria tèxtil, confecció i pell. Adobs.

Barcelona, 10 d’octubre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 583/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la senyalització
dels accessos a l’Escola de Policia de
Catalunya, a Mollet del Vallès (Vallès
Oriental)
Tram. 340-00605/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31908 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Director de l’Escola de Policia de Catalunya, en
compliment de la Resolució 583/VI, aprovada pel
Parlament de Catalunya el 22 de març de 2001 i pu-
blicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalu-
nya núm. 167, de 2 d’abril de 2001, i coneixent que
el Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques està redactant el projecte de millora de la se-
nyalització d’orientació de les carreteres situades
en l’àmbit funcional territorial metropolità, ha sol·-
licitat del Director General de Carreteres de la Ge-
neralitat de Catalunya que incorpori en el dit pro-

jecte les mesures que s’escaiguin per tal d’adequar
la senyalització de l’Escola de Policia de Catalunya
a Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

Barcelona, 16 d’octubre de 2001

Xavier Pomés i Abella
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolu-
ció 451/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’aplicació d’una política de des-
comptes per als usuaris habituals del
túnel del Cadí i l’estudi de la supressió
del peatge
Tram. 340-00606/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31930 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Compliment de la Resolució 451/VI del Parlament
de Catalunya.

a) La Generalitat de Catalunya des del primer mo-
ment va apostar per la construcció i posada en ser-
vei del Túnels del Cadí com a un eix vertebrador del
territori i que havia de potenciar el creixement eco-
nòmic i social de les comarques directament impli-
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cades, objectius que clarament s’han vist assolits i
que en cap cas es pot desconèixer.

Tot i que ser una via sotmesa en règim de concessió,
la Generalitat de Catalunya des d’un primer mo-
ment ha desenvolupat diferents actuacions dins de
la política de descomptes especialment destinada
als usuaris habituals i residents de les comarques de
Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell.

– 50% de descompte, per als residents de la Cerda-
nya, el Berguedà i l’Alt Urgell. Fins ara només teni-
en un descompte del 25% els residents de la Cerda-
nya i el Berguedà, aprovat l’any 1985. L’aplicació
d’aquest descompte suposa l’abonament d’un peat-
ge de 670 PTA (front el general de 1.335 PTA)

– 50% de descompte, modalitat de productors amb
acords amb les empreses, per als que resideixen a
un costat del túnel i tenen el centre de treball a l’al-
tre costat del Túnel.

– 15% de descompte per abonaments de 10 viatges
(caducitat 6 mesos)

– 10% descompte per abonaments d’anada i tornada
(caducitat 15 dies)

– 15% descompte per rappel de volum anual de fac-
turació.

Igualment l’aposta de la Generalitat per aquesta via
i el seu territori, s’ha vist clarament reflectida per
l’actuació directa de la Generalitat al subscriure en
diverses oportunitats, ampliacions del capital social
de Túnel del Cadí, SAC, fins a un import total de
9.210 MPTA, fet que ha vingut notablement a ga-
rantir la viabilitat econòmica i financera d’aquesta
concessió, sense que s’adoptessin mesures que ha-
guessin comportat una repercussió del seu estat fi-
nancer en les tarifes i peatges que abonen els seus
usuaris.

b) Un dels objectius que en el Grup de Treball per a
la Reordenació del Peatges s’ha vingut plantejant és
la determinació, de forma clara, del cost del rescat
o de la supressió dels peatges de les autopistes i
vies en règim de concessió. El seu estudi i anàlisi
haurà de permetre també el seu coneixement pel
que fa al Túnel del Cadí.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 447/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la situació viària de la carretera
C-1411 i l’ampliació de diversos enlla-
ços de l’autopista A-18
Tram. 340-00607/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31931 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Compliment de la Resolució 447/VI del Parlament
de Catalunya.

a) Incloure dins de la propera revisió del Pla de
Carreteres de Catalunya el desdoblament de la C-55
(antiga C-1411) entre l’enllaç amb la C-58 (antiga
BP-1213) i Manresa. De fet algunes actuacions com
l’enllaç de Sant Vicenç de Castellet ja estudien el
desdoblament de la C-55 en un tram d’una longitud
propera als dos quilòmetres. Dins dels treballs per a
la propera revisió del Pla de Carreteres, s’analitzarà
prèviament la viabilitat tècnica i econòmica de
l’ampliació de l’enllaç de l’autopista C-16 (sortida
14) de Manresa Sud i Pont de Vilomara.

b) També s’ha adoptat la decisió d’estudiar la viabi-
litat tècnica i econòmica de l’ampliació de l’enllaç
de l’autopista C-16 (sortida 15) de Manresa centre i
Viladordis.

c) Dins de la revisió propera del Pla de Carreteres,
s’incorporaran les previsions pressupostàries per tal
que els projectes de desdoblament de la C-55 pu-
guin ser executats durant el primer trienni posterior
a la revisió de l’esmentat Pla.

d) S’han fet les gestions, davant l’administració del
Govern de l’Estat, sobre la connexió de les comar-
ques del Bages, l’Anoia i l’Alt Penedès amb l’auto-
via del Baix Llobregat que permet l’arribada al port
i a l’aeroport de Barcelona.

e) La circumstància de la no aprovació pel Congrés
dels Diputats de la Proposta de Llei del Parlament de
Catalunya (Resolució 211/06), per a la constitució
d’un fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu
i la subvenció dels peatges, fa del tot impossible
que, en principi, es pugui assolir el finançament
necessari en els termes que es requeria en la pròpia
Resolució per tal d’alliberar temporalment el peat-
ge de Sant Vicenç de Castellet-Manresa.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 830/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un centre
d’atenció primària a Puig-reig (Ber-
guedà)
Tram. 340-00608/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31968 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i
per tal de donar compliment a la Resolució 830/VI,
sobre la construcció d’un centre d’atenció primària
a Puig-reig, em plau fer-vos avinent que el director
del Sector Sanitari Bages, Berguedà i Solsonès del
CatSalut, es va reunir amb l’Ajuntament de Puig-
reig el passat 20 de setembre, per parlar de la cons-
trucció del CAP i fer una visita als terrenys que
l’Ajuntament ha adquirit per ubicar-lo. Es preveu
que aquest centre es pugui construir a mig termini.

Barcelona, 5 d’octubre de 2001

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 573/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el tractament social i jurídic dels
transsexuals
Tram. 340-00609/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31969 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i
135.3 del Reglament del Parlament de Catalunya i
per tal de donar compliment a la Resolució 573/VI,
sobre el tractament social i jurídic dels transsexuals,
em plau fer-vos avinent que el Departament de Sa-
nitat i Seguretat Social ha recordat per escrit al Mi-
nisteri de Sanitat i Consum, el compromís adoptat
pel Senat de constituir una comissió de treball que
ha d’elaborar un protocol per garantir el respecte a
la pròpia identitat de sexe i el lliure exercici
d’aquest per part dels transsexuals. Així doncs, do-
nada la transcendència del tema i la importància del
mateix, creiem escaient esperar l’elaboració
d’aquest protocol per tal d’aplicar-lo, i no generar

ara, expectatives que després no es puguin complir.

Respecte al segon punt, cal assenyalar que a les per-
sones internades en centres penitenciaris de Catalu-
nya que manifesten que estan en procés de
reassignació de gènere, se’ls ofereix la possibilitat
d’accedir, com a la resta de la població reclosa, a
qualsevol programa de tractament penitenciari. A
més, se’ls faciliten destinacions i tasques d’acord
amb el seu perfil psicològic que no els hi comporti
una situació de greuge personal ddavant la resta
d’interns. En cap cas aquests reclusos són discrimi-
nats, ja que es procura que la seva privació de lli-
bertat no es vegi agreujada per la seva situació. Pel
que fa al procés mèdic concret de reassignació de
gènere, es valoren amb criteris mèdics les correspo-
nents peticions de seguir tractament hormonal, tant
en els casos en què el tractament és previ a l’ingrés
a la presó, com en aquells casos que havent suspès
temporalment el tractament hormonal es decideix
reiniciar-lo.

Pel que fa a les activitats formatives que es desen-
volupen a l’Escola de Policia per tal de garantir
l’aprenentatge dels coneixements que s’identifi-
quen amb els principis de respecte a la pròpia iden-
titat de sexe, raça i cultura, i especialment sobre els
drets i els problemes dels transsexuals, queden a
bastament incloses en totes les activitats en general,
i en especial en els crèdits i mòduls sobre drets fo-
namentals i missió de la policia, drets humans i de-
ontologia professional, dret constitucional i estatu-
tari, i policia i societat. Així mateix, l’Escola de Po-
licia també organitza conferències i seminaris sobre
les claus per a entendre com funcionen els grups
humans i de quina forma incideix la policia com a
agent de l’autoritat del sistema social. A més, s’in-
cideix també en totes les activitats formatives (bàsi-
ca, promoció de comandaments i formació continu-
ada) sobre els principis bàsics de l’actuació policial
amb relació a la protecció i el respecte dels drets
dels ciutadans, la regulació i les garanties dels drets
fonamentals i al marc jurídic i també, es fa referèn-
cia als mecanismes internacionals de protecció dels
drets humans.

Barcelona, 11 d’octubre de 2001

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Control del compliment de la Resolu-
ció 419/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la modificació de la Llei de l’Es-
tat 39/1999, del 5 de novembre, relativa
a la conciliació de la vida familiar i la-
boral de les persones treballadores
Tram. 340-00610/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31977 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 419/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la modificació de la Llei
de l’Estat 39/1999, del 5 de novembre, relativa a la
conciliació de la vida familiar i laboral de les perso-
nes treballadores em plau d’informar-vos del se-
güent:

El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar el pas-
sat 27 de juny de 2001 la Llei de Mesures Urgents
de Reforma de Treball per al increment de l’ocupa-
ció i millora de la seva qualitat i a la Disposició
Addicional octava recull expressament  la nova re-
gulació d’infants prematurs, moment en que rep
l’alta mèdica i els permisos laborals que poden de-
manar el pare o la mare.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

Control del compliment de la Resolu-
ció 420/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el traspàs de la gestió de les
prestacions econòmiques de protec-
ció a la situació d’atur
Tram. 340-00611/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 31978 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 420/VI del Parla-
ment de Catalunya, per la que el Parlament insta el
Govern a establir negociacions amb el Govern de
l’Estat per aconseguir el traspàs de la gestió de les
prestacions econòmiques de protecció a la situació

d’atur, em plau informar-vos que ja està notificada
aquesta Resolució al Ministre de Treball.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

Control del compliment de la Resolu-
ció 557/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’aplicació al Berguedà del Pla
de millora de la qualitat de servei de
transport interurbà de viatgers
Tram. 340-00612/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32019 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 557/VI, del Parla-
ment de Catalunya, us informem del següent:

En el marc de les mesures derivades de l’aplicació
del Pla de millora de la qualitat del transport inte-
rurbà de viatgers per carretera a Catalunya, el De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya té previst formalitzar
una sèrie de contractes programa pel període com-
près entre els anys 2001-2004 amb diverses empre-
ses concessionàries de serveis públics regulars de
transport de viatgers per carretera amb l’objectiu de
racionalitzar l’actual oferta de serveis reguulars tot
optimitzant la seva gestió mitjançant la realització
d’unes aportacions econòmiques per part de l’Ad-
ministració que es vinculen a un programa de pres-
tació de serveis per part de l’empresa concessionà-
ria en el que es determinen els objectius que cal as-
solir per a donar una adequada cobertura al dret de
mobilitat del conjunt de ciutadans.

Pel que fa a la comarca del Berguedà, es formalitza-
ran els corresponents contractes programa amb les
empreses Sociedad Anònima Alsina Graells de
Autotransportes, Transports Mir, SA i Ramon
Planas Vila que donen cobertura a diverses comuni-
cacions a la comarca.

En els contractes programa es delimita el nivell de
serveis que ha d’oferir l’empresa concessionària
amb una implicació directa d’aquesta en la bona
gestió del servei al efectuar-se una estimació dels
ingressos a obtenir, fent-se càrrec la Generalitat de
Catalunya de sufragar econòmicament els dèficits
d’explotació que puguin ocasionar-se.

En aquest sentit els contractes programa possibili-
ten d’una banda el manteniment d’aquells serveis de
transport de viatgers per carretera que malgrat tenir
un caràcter deficitari resulten imprescindibles per a
garantir el desplaçament dels usuaris i d’altra, l’es-
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tabliment de nous serveis per tal de millorar la xar-
xa de transport públic de Catalunya.

Quant a les actuacions envers els servei Barcelona-
Castellar de n’Hug (V-6465), Berga a Ripoll (V-
6455) l’Espunyola a Puig-reig (V-829), Berga a la
Coma amb filloles (V-3057) La Pobla de Lillet, Tar-
ragona i Cambrils amb filloles (V-6437) gestionats
per l’empresa Sociedad Anònima Alsina Graells de
Autotransportes es preveu dur a terme una inversió
de 181.900.000 de pessetes durant els anys 2001 a
2004 per a mantenir les comunicacions actualment
ateses.

Respecte al servei regular Ripoll-Bagà (V-1124)
gestionat per l’empresa Transports Mir, SA es pre-
veu una inversió de 41.400.000 pessetes en el perí-
ode 2001-2004 per tal de garantir les comunicaci-
ons actualment ateses amb aquest servei regular.

Pel que fa a les actuacions respecte als serveis regu-
lars Berga-Vic amb filloles (V-2964;B-162) i Berga-
Solsona amb filloles (V-3265;B-192) gestionats pel
senyor Ramon Planas Vila es prevista una inversió
de 22.600.000 de pessetes en el període esmentat
per tal de mantenir les comunicacions existents i
per a millorar-les amb l’establiment d’un servei en-
tre Berga i Montmajor per Avià i l’Espunyola.

A banda d’aquesta actuació, cal tenir present que
atenent així mateix a les prescripcions establertes
en el Pla de millora de la qualitat dels servei inte-
rurbà de viatgers per carretera per part de la Gene-
ralitat de Catalunya ha estat establerta una línia
d’ajuts per a la renovació del material mòbil per a la
prestació dels serveis regulars de transport de viat-
gers per carretera en els termes previstos en el De-
cret 165/2000, de 2 de maig.

Als ajuts atorgats l’any 2000 es va acollir l’empre-
sa Sociedad Anònima Alsina Graells de Autotrans-
portes com a concessionària del servei regular Bar-
celona - Castellar de n’Hug amb filloles (V-6465)
havent estat atorgats tres ajuts per a la incorporació
de tres vehicles nous adaptats a persones amb mo-
bilitat reduïda per a la prestació d’aquest servei re-
gular, per un import total de 25.782.345 pessetes.

Pel que fa als ajuts a atorgar en el present exercici,
que es troben actualment en tramitació, l’empresa
Sociedad Anònima Alsina Graells ha presentat una
petició per a la renovació de quatre nous vehicles
per a la prestació d’aquests serveis regulars.

A més d’aquestes actuacions cal tenir present que
es continua amb les mesures de millora de la xarxa
de transports a la comarca del Berguedà en col·-
laboració amb el Consell Comarcal del Berguedà
amb qui s’ha formalitzat un Conveni el 30 de juliol
d’enguany que comporta una participació econòmi-
ca del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de 12.000.000 de pessetes i la realització
d’uns nous serveis de transport entre Berga i l’Hos-
pital comarcal de Sant Bernabé i entre Puig-reig i
Berga passant per Casserres i l’Espunyola.

En conclusió s’estan duent una sèrie d’actuacions a
la comarca del Berguedà de consolidació i millora

de la xarxa de transport públic de viatgers per car-
retera existent que ha redundat en una millora en la
qualitat del servei ofert a l’usuari.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 443/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de l’accés a l’autopis-
ta A-19 des del municipi de Cabrils
(Maresme)
Tram. 340-00613/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32020 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 443/VI del Parla-
ment de Catalunya, aquest Departament, mitjançant
la Direcció General de Carreteres, ha analitzat l’ac-
cessibilitat a l’autopista C-32 (antiga A-19) des del
municipi de Cabrils i ha determinat l’actuació òpti-
ma per millorar la connectivitat viària d’aquest in-
dret des de la perspectiva de la planificació de la
xarxa de carreteres.

Es tracta de la construcció d’un vial paral·lel a l’au-
topista (d’aproximadament 1,2 km) en les carreteres
BV-5028 i BV-5022, de manera que l’accés a
Cabrils s’establís des de l’enllaç de Vilassar de
l’autopista C-32 que admet tot els orígens i destina-
cions.

Aquesta solució es considera tècnicament viable i
assumible des dels diferents punts de vista: econò-
mic, afectació del sistema concessional, afectació
de terrenys i activitats, impacte ambiental, seguretat
viària, etc.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 444/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’enllaç de l’autopista A-19 a
Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
en direcció a Girona
Tram. 340-00614/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32021 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 444/VI del Parlament,
s’ha analitzat pels serveis de Planejament de la Direc-
ció General de Carreteres d’aquest Departament, la
viabilitat tecnicoeconòmica de completar l’enllaç de
Sant Andreu de Llavaneres a l’autopista C-32 i s’ha
arribat a la conclusió de la seva manca de coherència
amb el règim tarifari existent amb la societat conces-
sionària ACESA. Així doncs, s’estan cercant noves
solucions que, a nivell de planejament puguin repre-
sentar opcions alternatives per a l’increment  de la
connectivitat viària de Sant Andreu de Llavaneres.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 556/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la xarxa de transport públic del
Berguedà
Tram. 340-00615/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32022 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 556/VI, us infor-
mem del següent:

La Direcció General de Ports i Transports va elabo-
rar amb data de febrer de 1991 el «Pla de Serveis de
Transports de Viatgers a la comarca del Berguedà»
en el qual es va fer una diagnosi completa de l’estat
de l’oferta i la demanda de transport públic a l’es-
mentada comarca.

Per donar compliment a la Resolució del Parlament,
la Direcció General de Ports i Transports està duent
a terme l’actualització de l’esmentat document que
recollirà, entre altres aspectes, dades referents a:

a) L’estat i l’edat mitjana de la flota de vehicles.

b) La correlació entre els horaris dels autocars i els
horaris laborals.

c) La relació entre la capacitat dels autocars (en
nombre de passatgers) i el percentatge d’ocupació.

d) La connexió, o no, de tots els pobles de la comarca.

e) La connexió amb altres comarques (existència o
no del servei, i freqüència).

f) El preu dels bitllets.

Aquest document, què serà sotmès a discussió amb
els ens locals i els agents socials implicats, estarà
enllestit pel proper mes de desembre de 2.001.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 567/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’una normativa re-
lativa a la plantació d’arbres als cos-
tats de les carreteres
Tram. 340-00616/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32023 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 567/VI, del Parla-
ment de Catalunya, us informem del següent:

a) La Direcció General de Carreteres d’aquest De-
partament s’ha dirigit al Departament de Medi Am-
bient, per tal que doni compliment a la resolució.

b) de l’esmentada resolució aquest Departament re-
gula les plantacions d’arbres al costat de les carrete-
res tal com indica el Decret 130/98 del 12 de maig.

Amb anterioritat a la resolució, ja s’aconsellaven les
revegetacions dels estudis d’impacte ambiental i
projectes complementaris de revegetacions paisat-
gístiques que es disminuís la proporció de pinàcies
en favor d’altres espècies menys inflamables.

També s’ha informat a les empreses consultores que
s’encarreguen de la redacció dels projectes i estudis
medioambientals de l’existència d’aquesta resolució.

c) També, l’esmentada Direcció General de Carrete-
res d’aquest Departament s’ha dirigit al Ministerio
de Fomento informant sobre la normativa vigent
referent a la plantació d’espècies autòctones a les
proximitats de les carreteres.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 563/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’inici de les obres de construc-
ció del nou túnel de Vielha (Vall
d’Aran)
Tram. 340-00617/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32025 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la resolució 563/VI del Parla-
ment de Catalunya, la direcció general de Carreteres
d’aquest Departament es va dirigir, en data 22 de
maig de 2001, a la Delegació de Carreteres de l’Es-
tat a Catalunya per demanar la presentació urgent i
la programació d’inversió per a l’execució del des-
doblament del túnel de Vielha.

Posteriorment, en data 13 de juny es va rebre de la
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya un
escrit on ens comunicaven que el projecte de des-
doblament del túnel de Vielha està aprovat, i aques-
ta actuació està inclosa en el pla d’infraestructures
2001-2007.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 568/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la senyalització del
municipi de Santpedor (Bages)
Tram. 340-00618/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32026 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 568/VI, la Direcció
General de Carreteres d’aquest Departament ha do-
nat les instruccions necessàries per fer-la efectiva.
En aquest sentit s’ha analitzat la problemàtica de la
senyalització de Santpedor i s’ha arribat a la conclu-
sió de què és factible la millora sol·licitada. D’acord
amb l’anterior, es procedirà a la implementació dels
elements de senyalització adients, tenint en compte
els programes de conservació semiintegral de se-

nyalització vertical o amb l’expedient menor cor-
responent.

Barcelona, 16 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 546/Vi del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte d’integració d’alum-
nat amb necessitats educatives espe-
cials de la comarca del Garraf
Tram. 340-00619/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32157 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 546/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el projecte d’integració
d’alumnat amb necessitats educatives especials a la
comarca del Garraf, em correspon informar la Co-
missió de Política Cultural del següent:

Punts a) i b)

En un primer moment, i a partir de les reunions
mantingudes amb tots els professionals implicats,
s’havia acordat la proposta següent:

– Que el centre d’educació infantil i primària Mar-
galló i el centre d’educació infantil i primària
Llebetx mantindrien les unitats d’escolarització es-
pecífiques d’educació especial relatives a l’alumnat
d’educació infantil i primària.

– Que els alumnes de 12 a 16 anys amb necessitats
educatives que poden seguir el currículum ordinari
amb adaptacions curriculars seguirien escolaritzats
en les diferents unitats dels instituts d’educació se-
cundària de la comarca.

– Que els instituts d’educació secundària de la co-
marca que tenen agrupaments d’alumnes amb ne-
cessitats educatives especials que poden realitzar
activitats ordinàries mantindrien l’atenció específi-
ca a aquests alumnes amb diferents estratègies i
modalitats d’atenció a la diversitat.

– Que es crearia un centre d’educació especial (12-
18 anys) d’àmbit comarcal que oferiria l’escolarit-
zació als alumnes amb greus disminucions i que
actuaria com a centre de recursos específics per a
tota la comarca, facilitant la gestió dels recursos
humans i materials existents.

A hores d’ara, com a conseqüència del desenvolu-
pament dels treballs d’elaboració del Pla director de
l’educació especial, aquesta proposta s’ha modifi-
cat lleugerament. Així, per a l’atenció i l’escolarit-
zació de l’alumnat amb necessitats educatives espe-
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cials derivades d’una disminució greu i amb dicta-
men de l’equip d’assessorament i orientació psico-
pedagògica, es tindran en compte els criteris se-
güents, sempre una vegada escoltats els pares o tu-
tors dels alumnes i des de la més explícita voluntat
integradora:

1. Per a l’alumnat de 3 a 12 anys:

1.1. Escolarització dels alumnes en règim d’integra-
ció a l’aula ordinària

Quan els alumnes puguin ser escolaritzats a l’aula
ordinària, d’acord amb el dictamen de l’equip d’as-
sessorament i orientació psicopedagògica, es po-
dran integrar fins a 2 alumnes amb necessitats edu-
catives especials derivades d’una disminució greu
a cada grup classe ordinari.

Aquest règim d’escolarització serà generalitzat per
als alumnes d’educació infantil i primer cicle
d’educació primària. Si al llarg dels cicles mitjà o
superior es detecta que l’alumne/a no pot continuar
rebent atenció a l’aula ordinària, se sol·licitarà l’ela-
boració d’un nou dictamen a l’equip d’assessora-
ment i orientació psicopedagògica, com a pas previ
per a la modificació, si escau, del seu règim d’esco-
larització.

1.2. Escolarització dels alumnes en unitats d’educa-
ció especial

En el cas que l’alumne/a no pugui ser escolaritzat
en règim d’integració a l’aula ordinària, d’acord
amb el dictamen de l’equip d’assessorament i orien-
tació psicopedagògica, s’escolaritzarà en unitats
específiques d’educació especial, en centres ordina-
ris o centres d’educació especial, en funció de les
característiques dels centres de la zona de residèn-
cia.

En el cas de la comarca del Garraf les unitats espe-
cífiques d’educació especial estaran ubicades al
centre d’educació infantil i primària Margalló i al
centre d’educació infantil i primària Llebetx, de
Vilanova i la Geltrú.

2. Per a l’alumnat de 12 a 16 anys:

2.1. Escolarització al centre de secundària en règim
d’integració al grup ordinari

Els alumnes que puguin romandre escolaritzats en
règim d’integració al grup classe en iniciar l’etapa
d’educació secundària, s’escolaritzaran normal-
ment al centre d’educació secundària al qual estigui
adscrit el centre on hagin cursat l’etapa primària.
D’acord amb l’organització general del centre,
l’alumne/a formarà part d’aquells agrupaments fle-
xibles que millor s’adaptin a les seves necessitats i
el centre elaborarà les adaptacions curriculars indi-
viduals pertinents.

2.2. Escolarització al centre de secundària en agru-
pament d’educació especial

L’alumnat que a la seva incorporació a l’educació se-
cundària obligatòria no pugui romandre integrat al
grup classe ordinari –circumstància que haurà de ser
degudament acreditada pels dictàmens de l’equip i

assessorament piscopedagògica, previ informe de la
inspecció d’ensenyament–, s’escolaritzarà als centres
d’educació secundària de la zona que comptin amb
agrupament específic d’educació especial. Per a la
determinació dels centres de secundària que podran
comptar amb agrupament d’educació especial, entre
d’altres criteris, tindrà caràcter preferent l’existència
al centre de les instal·lacions o dels equipaments de
cicles formatius de formació professional.

Al Pla Director d’Educació Especial es determinaran
els centres d’educació secundària amb agrupament
específic d’educació especial a la comarca del Garraf.

3. Per a l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials derivades de dèficit auditiu (sordesa severa o
pregona):

Per atendre l’alumnat amb necessitats educatives
especials derivades d’un dèficit auditiu (sordesa
severa o pregona), es preveuran centres ordinaris
d’educació infantil i primària i centres de secundà-
ria que disposaran dels recursos humans i materials
necessaris per garantir l’atenció específica que re-
quereixi en matèria de comunicació.

Al Pla Director es determinaran els centres d’educa-
ció infantil i primària i d’educació secundària de la
comarca del Garraf específics per a l’escolarització
d’alumnes amb dèficit auditiu, preferentment amb
sordesa severa o pregona.

A més, les conclusions d’aquesta anàlisi constituei-
xen la base de la proposta de criteris d’escolaritza-
ció dels alumnes amb necessitats educatives especi-
als que es faran públics amb la difusió del Pla Di-
rector, una vegada hagin finalitzat les fases de con-
creció dels esmentats criteris en el conjunt de co-
marques de Catalunya.

Pel que fa als recursos necessaris, cal assenyalar el
següent:

– Actualment, a la comarca del Garraf, tots els cen-
tres d’educació infantil i primària tenen com a mí-
nim un mestre d’Educació Especial o de suport i els
instituts d’educació secundària un professor de Psi-
cologia i Pedagogia o un mestre de Pedagogia Tera-
pèutica per garantir l’atenció específica de l’alum-
nat amb necessitats educatives especials integrats
en aquests centres docents. A més, com a altres pro-
fessionals, aquesta comarca disposa també de 8
educadors d’educació especial, 3 fisioterapeutes, 7
logopedes, i un equip d’assessorament i orientació
psicopedagògica amb 8 professionals (7 psicopeda-
gogs i 1 treballadora social.)

– També es preveu l’adscripció del personal itine-
rant especialista abans esmentat a l’equip d’asses-
sorament i orientació psicopedagògica del sector,
atès que aquests especialistes atenen l’alumnat amb
necessitats educatives especials escolaritzat en cen-
tres ordinaris, tant en règim d’integració com en
agrupament específic.

Punt c)

– El Decret 72/1996, de 5 de març, pel qual s’esta-
bleix el règim d’admissió d’alumnes als centres do-
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cents amb fons públics, preveia la reserva de dues
places per grup per a alumnes amb necessitats edu-
catives especials en centres ordinaris tot i que, per
al curs 2001-2002, el Decret 56/2001, de 20 de fe-
brer, que estableix el règim d’admissió d’alumnes
als centres docents amb fons públics en preveu qua-
tre al seu article 4.

– El Decret 299/97 defineix l’alumnat amb dismi-
nució com aquell que té necessitats educatives es-
pecials temporals o permanents, derivades de con-
dicions personals de discapacitats psíquiques,
motrius o sensorials o per causes associades a la
seva història educativa i escolar.

– Els equips d’assessorament i orientació psicope-
dagògica realitzen dictàmens d’escolarització per
als alumnes amb necessitats educatives especials i
informes per a l’alumnat amb necessitats educatives
especials derivades de situacions socials i culturals
desfavorides i preveuen els criteris per racionalitzar
aquesta distribució i fer que la plena integració es-
devingui possible.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 485/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la prestació de serveis socials a
les persones discapacitades
Tram. 340-00620/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32336 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 485/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la prestació de serveis
socials a les persones discapacitades (BOPC núm.
167), us faig avinent que el Govern ha decidit
prioritzar, en el marc del projecte d’Administració
Oberta de Catalunya, la inclusió de serveis adreçats
al col·lectiu de persones amb disminució. Concreta-
ment, està previst incloure el servei de valoració i
orientació i el programa d’atenció social a persones
amb disminució.

En l’actualitat, s’estan realitzant les anàlisis neces-
sàries a nivell tècnic i jurídic, per tal que la trans-
missió de dades entre les diferents administracions
–que permetran agilitar la gestió de sol·licituds de
serveis i programes– s’estableixi amb les màximes
garanties, tant pel que fa a la confidencialitat de les

dades, com a la verificació de la documentació tra-
mesa, entre d’altres.

Barcelona, 22 d’octubre de 2001

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 570/VI del Parlament de Catalunya
sobre els estudis i els treballs de l’Ob-
servatori de la Societat de la Informa-
ció i de l’Observatori del Mercat de Tre-
ball
Tram. 340-00621/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32368 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 570/VI del Parla-
ment de Catalunya sobre els estudis i els treballs de
l’Observatori de la Societat de la Informació i de
l’Observatori del Mercat de Treball, em plau d’in-
formar el següent:

Pel que fa a l’Observatori de la Societat de la Infor-
mació, el Pla Estratègic per a la Societat de la Infor-
mació Catalunya en Xarxa preveia un seguit d’acci-
ons que han de promoure l’accés a Internet per part
de tota la societat, i fer tot el possible per pal·liar les
diferències entre tots els grups socials pel que fa les
seves possibilitats d’accedir i fer seva la tecnologia
de la informació.

En aquest sentit, la creació de l’Observatori per a la
Societat de la Informació, previst dins de la primera
iniciativa de l’àmbit «Societat i Canvi Cultural»,
permet observar l’impacte de les TIC a Catalunya i
al mateix temps

mesurar si les accions previstes al Pla Estratègic
comporten els canvis esperats.

L’Observatori realitza dues tasques:

– Mesura l’assoliment de les accions incloses al Pla
Estratègic, a partir dels indicadors acceptats pel
Comitè de seguiment del Pla, i publica semestral-
ment un informe per a aquest comitè

– Publica de forma regular estudis i informes esta-
dístics en matèria de societat de la informació (SI)

Per aconseguir els seus objectius l’Observatori se-
gueix les pautes d’e-Europe, recull les fonts estadís-
tiques internacionals d’altres observatoris, i es co-
ordina amb l’Institut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT), que realitza les enquestes regulars i
proposa la metodologia.

L’Observatori publica cada mes de juny les estadís-
tiques de la SI a Catalunya, i realitza dues enquestes
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anuals a la població sobre l’ús de les TIC, una al
març-abril i una altra al novembre.

Així doncs, durant l’any 2001 l’Observatori de la
Societat de la Informació haurà publicat:

– Oferta i demanda de personal de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació a Catalunya -
2001

– Estadístiques de la Societat de la Informació Cata-
lunya 2001

Quant a l’Observatori del Mercat de Treball serveix
d’instrument per conèixer, seguir i avaluar l’evolu-
ció del mercat de treball, la qual cosa permetrà co-
nèixer les tendències ocupacionals i les seves ne-
cessitats.

Aquest Observatori és una eina que serveix de su-
port per poder planificar les propostes i les políti-
ques actives per ajudar a la formació i a l’orientació
professional i, en especial, a la recerca de feina als
desocupats. També serveix com a instrument d’in-
formació perquè d’altres organismes puguin pren-
dre les seves decisions.

En aquest sentit, ha portat a terme una activitat in-
tensa de recollida, anàlisi i procés d’informació so-
bre el mercat de treball. En la mesura en què elabori
estudis per ser donats a conèixer públicament, en
farà l’oportuna difusió.

Barcelona, 22 d’octubre de 2001

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Control del compliment de la Resolu-
ció 571/VI del Parlament de Catalunya
sobre les infraestructures de comuni-
cacions de banda ampla a les comar-
ques de Lleida
Tram. 340-00622/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32369 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
23.10.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 571/VI del Parla-
ment de Catalunya sobre les infraestructures de co-
municacions de banda ampla a les comarques de
Lleida, em plau d’informar del següent:

El Govern impulsa el Pla d’actuació sobre el terri-
tori en matèria de tecnologies de la informació i
xarxes de telecomunicació, dissenyat, elaborat i
coordinat conjuntament per la Secretaria per a la
Societat de la Informació i per la Direcció General
de Radiodifusió i Televisió, amb la col·laboració del
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la

Informació, el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i el Departament de Governació i
Relacions Institucionals.

Amb l’aplicació d’aquest pla, tots els ciutadans i
empreses de Catalunya hauran de tenir accés a tele-
fonia bàsica (servei universal); a Internet (en la
mesura que sigui declarat servei universal), amb un
estàndard mínim de qualitat acceptable, que definirà
el Govern i que es revisarà anualment en funció de
l’evolució tecnològica i de la seva concepció nor-
mativa; recepció dels programes de ràdio i televisió
de les emissores de la Generalitat de Catalunya;
així com la creació del suport de telecomunicació a
la Xarxa de Telecentres de Catalunya, endegada per
la Secretaria per a la Societat de la Informació.

D’altra banda, el Govern col·labora estretament
amb Localret per impulsar la societat de la informa-
ció a tot el territori. En aquest sentit, hi ha la previ-
sió de continuar impulsant la col·laboració amb les
administracions locals de Catalunya, a través de les
diferents institucions que les representen, i conjun-
tament vetllar perquè es compleixin els terminis
previstos en el desplegament de la banda ampla a
tot Catalunya.

Pel que fa a les xarxes de telecomunicacions de
banda ampla sanitàries i d’ensenyament, el Govern,
a través del Centre de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació de la Generalitat de Catalu-
nya ha tret a concurs les esmentades xarxes.

La creació d’una xarxa de telecomunicacions desti-
nada a la connexió dels centres docents i serveis
educatius dependents del Departament d’Ensenya-
ment, i una altra destinada a la connexió dels edifi-
cis i les dependències del Departament de Sanitat i
Seguretat Social i entitats i organismes que en depe-
nen, garanteix la millora de les telecomunicacions a
nivell de tot el territori català, ja que els adjudicata-
ris hauran de garantir una amplada de banda míni-
ma dimensionada segons el tipus de centre, que els
permetrà millorar les seves comunicacions actuals i
poder fer front a les futures necessitats que puguin
sorgir, tenint en compte la ràpida evolució de la So-
cietat de la Informació.

Amb el concurs de Xarxa Sanitària, es garantirà
l’arribada de fibra òptica a tots els centres de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) situats a les capitals de
comarca i amb una cobertura de població de més de
deu mil habitants abans del 31 de desembre del
2002.

El calendari d’implantació de la xarxa d’Ensenya-
ment garanteix el seu desplegament al 100% dels
centres objecte del concurs a data 30 d’abril del
2003. A partir d’aquesta data, tots aquests centres
disposaran de banda ampla.

Tots aquells centres d’ensenyament privats o de ti-
pus concertat de Catalunya que es vulguin adherir a
la xarxa educativa ho podran fer en les mateixes
condicions de qualitat i preu que la resta de centres.
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El mateix passarà en el cas de Sanitat per als cen-
tres concertats.

Barcelona, 22 d’octubre de 2001

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una
delegació de la comissió executiva
d’UGT i CCOO de Catalunya davant la
Comissió per a la Societat de la Infor-
mació perquè informi sobre el desen-
volupament actual del teletreball i la
situació laboral dels treballadors a
Catalunya
Tram. 356-00348/06

Sol·licitud

Sol·licitud:  Sr. Bernardo Fernández Martínez, G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sr. Joan Manuel
Carrera i Pedrol, G. P. de Convergència i Unió; Sr.
Ricard Fernández Deu, G. P. Popular; Sr. José Luis
López Bulla, G. P. d’Iniciativa per Catalunya -
Verds; Sr. Pere Vigo i Sallent, G. P. d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 25933).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent
de Legislatura per a la Societat de la Informació,
sessió del 18.10.2001.

Sol·licitud de compareixença del Con-
sell Assessor de RTVE a Catalunya
davant la Comissió de control parla-
mentari de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió i de
les Empreses Filials perquè informi
sobre els treballs que du a terme i so-
bre la situació actual del centre emis-
sor de RTVE a Catalunya
Tram. 356-00370/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat 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. 17, del
23.10.2001 (DSPC-C 239).

Sol·licitud de compareixença dels sin-
dicats d’ensenyament i les patronals
de la petita i mitjana empresa davant
la Comissió de Política Cultural per-
què informin sobre la formació profes-
sional i l’avantprojecte de la Llei de
l’Estat de Formació Professional i
Qualificacions
Tram. 356-00393/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep Bargalló Valls, juntament amb
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 31921).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 23.10.2001.

Sol·licitud de compareixença de les
entitats municipalistes davant la Co-
missió d’Organització i Administració
de la Generalitat perquè informin so-
bre l’impacte en els municipis catalans
de l’entrada en vigor de la Llei de l’Es-
tat d’estabilitat pressupostària
Tram. 356-00394/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep Huguet i Biosca, juntament
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 31922).

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 23.10.2001.
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Sol·licitud de compareixença dels sin-
dicats UGT I CCOO davant la Comis-
sió de Política Social perquè informin
de llur posició davant la reforma de la
negociació col·lectiva
Tram. 356-00395/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep Huguet i Biosca, juntament
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 31923).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 23.10.2001.

Sol·licitud de compareixença del rec-
tor de la Universitat de Barcelona da-
vant la Comissió de Política Cultural
per a presentar-hi el Dictamen sobre
els problemes d’inconstitucionalitat
del Projecte de Llei Orgànica d’Univer-
sitats
Tram. 356-00396/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep Bargalló Valls, juntament amb
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 31924).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 23.10.2001.

Sol·licitud de compareixença del Con-
seller de Sanitat i Seguretat Social da-
vant la Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local perquè informi sobre les mesu-
res previstes per a un hipotètic atac
terrorista amb armes químiques
Tram. 356-00397/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Ernest Benach i Pascual, juntament
amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 31925).

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 23.10.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del Con-
seller d’Interior davant  la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local perquè in-
formi sobre els plans de seguretat i
protecció civil de les empreses quími-
ques arran de l’accident de Tolosa de
Llenguadoc
Tram. 356-00398/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Joan Ridao i Martín, juntament amb
dos altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 31926).

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 23.10.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del Con-
seller de Justícia davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutada-
na perquè informi sobre la problemàti-
ca dels trencaments de condemna a
les presons catalanes
Tram. 356-00399/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
31939).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 23.10.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)
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Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya davant la Co-
missió de Política Cultural perquè in-
formin sobre les activitats desenvolu-
pades durant l’any 2000
Tram. 356-00400/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Flora Sanabra, del G. P. de Conver-
gència i Unió; Sra. Montserrat Duch, del G. P. Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Carina Mejías,
del G. P. Popular; Sr. Josep Bargalló, del G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Sr. Joan Boada,
del G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (reg.
32139).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Cultural, sessió del 18.10.2001.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Cultural, en la sessió
núm. 27, tinguda el dia 25.10.2001 (DSPC-C 244).

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants d’Acció Solidària-IGMAN
davant la Comissió Permanent de Le-
gislatura sobre la Unió Europea i d’Ac-
tuacions Exteriors, Cooperació i Soli-
daritat perquè informin sobre la situa-
ció dels refugiats afganesos al Pakis-
tan
Tram. 356-00401/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Carme Porta i Abad, juntament amb
un altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 32174).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteri-
ors, Cooperació i Solidaritat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 23.10.2001.

Sol·licitud de compareixença del se-
nyor Artur Serra i Hurtado davant la
Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació per-
què informi sobre el desenvolupa-
ment del projecte I2CAT-Internet 2 a
Catalunya
Tram. 356-00402/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Pere Vigo i Sallent, juntament amb un
altre diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 32209)

Comissió competent: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 23.10.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya per a presentar el Pla d’Ac-
tuacions del Consell per al 2001
Tram. 356-00403/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat 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. 17, del
23.10.2001 (DSPC-C 239).
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller en cap
sobre el Pla interdepartamental d’im-
migració 2001-2004g
Tram. 355-00122/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 27 de la
Comissió de Política Social, del 24.10.2001 (DSPC-
C 241).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Política Territorial i Obres Públiques
sobre el Pla de ports
Tram. 355-00134/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques
(reg. 31933).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 19.10.2001.

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Política Territorial i Obres Públiques
sobre el Pla territorial general de Cata-
lunya
Tram. 355-00135/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques
(reg. 31934).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 19.10.2001.

Sessió informativa de la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local amb la con-
sellera de Governació i Relacions Ins-
titucionals sobre la cooperació amb
els ens locals
Tram. 355-00136/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del
Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals (reg. 32088).

Comissió competent: Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 19.10.2001.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Documentació tramesa en compli-
ment de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
ports de Catalunya
Tram. 334-00074/06

Presentació: Conseller, del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques
Reg. 31935 / Coneixement: Mesa del Parlament,
23.10.2001

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable Senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

Us trameto un exemplar del Pla de Ports de Catalu-
nya, aprovat pel Govern de la Generalitat del prop-
passat 29 de maig en compliment de les previsions
de la Llei 5/98, de Ports de Catalunya, per tal que
vulgueu donar-li la tramitació adient.

Ben atentament,

Barcelona, 10 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
de Política Territorial i Obres Públiques pot ésser
consultada a l’Arxiu del Parlament.
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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 gestor/a econò-
mic d’Oïdoria de Comptes i Caixa del
Parlament de Catalunya
Tram. 500-00024/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001

OFICIALIA MAJOR

Atès que s’ha de proveir un lloc de treball a Oïdoria
de Comptes i Caixa, i en aplicació de l’article 30 de
la Modificació de determinats preceptes dels títols I
i II dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya i de l’article 20 de l’Acord
sobre les condicions de treball del personal del Par-
lament per a l’any 2000, i l’Actualització de llocs
de treball del Parlament de Catalunya, aprovada per
acord de la Comissió de Govern Interior de data 28
de juny de 2001, d’acord amb la normativa corres-
ponent sobre funció pública, la Mesa del Parlament
convoca un concurs per a proveir temporalment
mentre duri la baixa del Sr. Casares i Santillana,
d’un lloc de treball de gestor/a econòmic/a del Par-
lament, grup C, nivell 8, adscrit al centre gestor. Les
funcions assignades al lloc convocat consisteixen,
preferentment, en l’assistència i el suport a les àrees
de Pressupost i Comptabilitat i de Previsió Social i
de Gestió d’Oïdoria de Comptes, i altres funcions
específiques que, d’una banda, requereixen un grau
d’especialització i, d’una altra banda, una autono-
mia en la gestió quotidiana en relació amb les tas-
ques de gestió comptable pública i suport a la fisca-
lització de la contractació del Parlament.

BASES

Primera. Pot prendre part en aquest concurs el per-
sonal que presti serveis al Parlament de Catalunya
amb nivell igual o inferior al del lloc de treball a
cobrir i que compleixi els requisits següents: tenir
el títol de batxillerat, de formació professional de
segon grau o equivalent, tenir el certificat de nivell
C de català lliurat per la Junta Permanent de Català
o equivalent, o posseir els coneixements equiva-
lents al nivell C de català, que ha d’acreditar en el
decurs del procediment.

Segona. Tothom qui compleixi les condicions de la
base primera i vulgui prendre part en aquest con-
curs, i atesa la urgència de la cobertura d’aquest
lloc de treball, ha de presentar, dins un termini que
fineix el dia 30 d’octubre de 2001, al Registre
d’Oficialia Major del Parlament de Catalunya:

a) Una instància segons el model que s’adjunta.

b) El currículum que exposi la idoneïtat i l’adequa-
ció del candidat o candidata per al lloc de treball a
cobrir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits
al.legats i de tenir el certificat de nivell de català
(C) lliurat per la Junta Permanent de Català o equi-
valent, d’acord amb el que estableix el Decret 152/
2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació
de coneixements de català.

Tercera. La comissió tècnica d’avaluació és forma-
da per:

a) L’oïdor de comptes

b) El director de Govern Interior, que pot delegar en
la cap del Departament de Recursos Humans.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de
la seva especialització, tenint en compte les funci-
ons del lloc a proveir.

Quarta. Les persones aspirants han d’adjuntar en la
instància els documents a què es refereixen les ba-
ses segona b i c, els quals han d’ésser valorats per
la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el ba-
rem següent:

a) Per l’experiència laboral, en funció del temps de
permanència en cada lloc i atenent en tot cas la si-
militud entre el contingut tècnic i l’especialització
de les tasques acomplertes respecte a les pròpies
del lloc convocat, la proximitat funcional o sectorial
de les àrees en què els concursants prestin o hagin
prestat serveis respecte a l’àrea de destinació i, si
s’escau, la proximitat de nivell entre el lloc d’ori-
gen i el de destinació, fins a 20 punts.

b) Pel temps de serveis prestats en el Parlament o en
qualsevol administració pública o ens públic, ate-
nent els grups, el nivell i les categories en què s’ha-
gin prestat, fins a 25 punts. Els serveis efectivament
prestats en el Parlament puntuen el doble que els
prestats en altres administracions.

c) Pels cursos de formació i perfeccionament que
tinguin per objecte matèries directament relaciona-
des amb les funcions pròpies del lloc de treball con-
vocat, fins a 15 punts.

d) Per les titulacions acadèmiques, si són rellevants
per al lloc de treball convocat i específicament pel
coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball a proveir, fins a 10 punts.

Cinquena. Un cop finit el termini de presentació
d’instàncies, la Direcció de Govern Interior elabora-
rà i farà pública al tauler d’anuncis del Parlament la
llista de persones admeses i excloses, amb indicació
de les causes d’exclusió. Així mateix, un cop finit
l’esmentat termini de presentació de sol·licituds, la
comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una re-
lació ordenada de les persones candidates admeses
a la convocatòria i de les puntuacions atorgades, la
qual es farà pública al tauler d’anuncis del Parla-
ment. La puntuació mínima per a superar el concurs
és de 30 punts.

4.90.10.

4. INFORMACIÓ



Núm. 228 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 29 d’octubre de 2001

123

Sisena. La comissió tècnica d’avaluació ha de con-
vocar les persones aspirants per a fer la prova o les
proves de coneixement suficient de la llengua cata-
lana en el cas que no tingui el certificat de nivell C
de català lliurat per la Junta Permanent de Català o
equivalent. Així mateix, la Comissió tècnica d’ava-
luació pot convocar les persones aspirants per fer
les proves que es considerin necessàries per a ga-
rantir els principis de mèrits i capacitat i el coneixe-
ment en l’ús i l’aplicació dels programes informà-
tics Word 97, Word-Perfect 6.0 i Word-Perfect 9, i
Excel 97 en funció a la feina a desenvolupar; o, així
mateix, una prova específica en relació amb les fun-
cions a desenvolupar. La qualificació de cada una
d’aquestes proves és d’apte/a o no apte/a.

En el cas que es faci alguna d’aquestes proves, la
comissió tècnica d’avaluació ha de convocar les
persones aspirants que hagin obtingut la puntuació
mínima establerta en la base cinquena, per al dia i
l’hora que s’anunciarà al tauler d’anuncis del Par-
lament, almenys amb dos dies d’antelació.

Setena. El concurs s’ha de resoldre a favor de la
persona aspirant que hagi obtingut la millor qualifi-
cació en la valoració dels mèrits i comporta l’ads-
cripció en comissió de serveis del funcionari o fun-
cionària al lloc de treball convocat i amb les funci-
ons descrites. En el cas que la persona proposada no
fos funcionari/ària de carrera, la provisió adopta el
caràcter d’interina. En qualsevol cas, la provisió
resultant d’aquest concurs és fins a la reincorpora-
ció del Sr. Casares a la seva plaça.

Vuitena. El concurs pot ésser declarat desert.

Novena. El termini per a incorporar-se a la nova
destinació és de tres dies hàbils a comptar de la data
de notificació de la resolució de la convocatòria.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX

MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

..........................................................................................
(noms i cognoms)

nat/nada el dia............ de................................................
de.............,a.........................................................

(..............................................................). veí/veïna de

........................................................., que visc al car-
rer...................................................., núm. ........, pis........,
porta............., tel. .................., i que tinc el DNI
núm..........................................................,

DECLARO:

Que compleixo les condicions requerides a la base
primera del concurs per a la provisió temporal d’un
lloc de treball de gestor/a econòmic, d’Oïdoria de
Comptes i Caixa del Parlament de Catalunya.

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa a l’esmentat concurs.

........................., ......... de ................................. de 2001

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.10.2001

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 23
d’octubre de 2001, d’acord amb la base tercera del
concurs per a la provisió temporal d’un lloc de tre-
ball de gestor/a econòmic d’Oïdoria de Comptes i
Caixa del Parlament de Catalunya, ha nomenat per a
la comissió d’avaluació que ha de qualificar el dit
concurs, el Sr. Xavier Muro i Bas, director de Go-
vern Interior, el Sr. David Pol i Torrella, oïdor de
comptes, i en representació del personal, la Sra.
Neus Aranda i Bosch.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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