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

1.10. Resolucions

Resolució 943/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la licitació del projecte de l’edifici del
Centre d’Educació Infantil i Primària Garona, de
Vielha e Mijaran (Vall d’Aran) (tram. 250-01460/06).
Adopció en comissió. 14

Resolució 944/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el garantiment de les condicions d’in-
ternat dels centres de l’Institut d’Ensenyament Se-
cundari Antoni Rovira i Virgili, de Tarragona (tram.
250-01567/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 945/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’oferta formativa de l’Institut d’Ense-
nyament Secundari Campclar, de Tarragona (tram.
250-01391/06 i 250-01660). Adopció en comissió. 14

Resolució 946/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la contribució a la restauració de l’es-
glésia de Sant Martí, de Villalonga del Camp (Tarra-
gonès) (tram. 250-01333/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 947/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les necessitats d’infraestructures edu-
catives a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) (tram.
250-01419/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 948/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la rehabilitació de l’entorn del conjunt
monumental medieval i la urbanització adjacent de la
Roca, de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) (tram.
250-01448/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 949/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’obertura d’una llar d’infants a Carme
(Anoia) i la convocatòria per a la concessió de sub-
vencions per a noves places escolars de primer cicle
d’educació infantil de titularitat municipal (tram. 250-
01473/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 950/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació d’un centre d’educació in-
fantil i primària a Pontons (Alt Penedès) en funció de
la demanda d’escolarització (tram. 250-01488/06).
Adopció en comissió. 16

Resolució 951/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’assignació d’un mínim de tres hores
lectives per a la matèria de filosofia del batxillerat
(tram. 250-01673/06). Adopció en comissió. 17

Resolució 952/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la planificació pel Govern de l’Estat
d’una freqüència modulada de ràdio comercial al Pa-
llars Sobirà (tram. 250-01667/06). Adopció en comis-
sió. 17

Resolució 953/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre ajuts o convenis específics per a les
emissores locals de la Vall d’Aran (tram. 250-01693/
06). Adopció en comissió. 17

Resolució 954/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’una disposició normativa
per a crear un marc jurídic general del règim de les
emissores de ràdio locals o municipals (tram. 250-
01742/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 955/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual s’encomana al Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya (CAC) l’elaboració d’un informe
relatiu a la viabilitat de la creació d’una agència cata-
lana de comunicació (tram. 250-01754/06). Adopció
en comissió. 18

Resolució 956/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració pel Consell de l’Audiovisu-
al de Catalunya d’uns acords d’autoregulació de les
televisions de gestió municipal (tram. 250-01925/06).
Adopció en comissió. 19

Resolució 967/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’adopció de mesures per a orientar a
favor dels interessos socials, culturals i econòmics
de Catalunya les activitats benèfiques i les finance-
res de les caixes d’estalvis catalanes (tram. 250-
00002/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 968/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual s’encomana al Govern l’estudi de
l’actuació de les caixes d’estalvis en matèria d’obra
social (tram. 250-01623/06). Adopció en comissió. 20

Resolució 969/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la publicació anual dels recursos que
les caixes d’estalvis de Catalunya destinen a obra
social (tram. 250-01624/06). Adopció en comissió. 20

Resolució 970/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures de correcció de l’alça de
preus a Catalunya (tram. 250-01041/06). Adopció en
comissió. 20

Resolució 971/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la introducció de l’euro (tram. 250-
01383/06). Adopció en comissió. 21

(Tres fascicles) Fascicle primer

Correc. d'errades de publicació
La compareixença del Sr. Carles Martín i Badell, secretari per a la Societat de la Informació, davant la Comissió per a la Societat de la Informació perquè informi sobre la situació del desplegament de la fibra òptica a Catalunya i sobre la modificació del contracte amb l'empresa Al-pi, relativa als compromisos de cablar les comarques de Catalunya (tram. 357-00224/06) ha estat rectificada al BOPC 234, pàg. 106.La Proposició no de llei sobre el desenvolupament del Decret 299/1997, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials (tram. 250-02179/06), ha estat rectificada al BOPC 253, pàg. 37.La Proposició no de llei sobre els trastorns de desenvolupament (tram. 250-02180/06) ha estat rectificada al BOPC 253, pàg. 38.La Proposició no de llei sobre el projecte de millora del traçat i de desdoblament de la carretera C-15 a les comarques de l'Alt Penedès i Garraf (tram. 250-02153/06), de la pàg. 67, ha estat modificada en el BOPC núm. 266, a la pàg. 23.La Proposició no de llei sobre l'increment de l'import dels ajuts econòmics destinats a les famílies amb infants d'edats compreses entre els 0 i els 3 anys (tram. 250-01954/06), de la pàg. 44, ha estat rectificada al BOPC 273, pàg. 41.La Proposició no de llei sobre la creació d'una unitat específica d'educació especial a Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès) i la implantació d'un programa d'nsenyament professional adaptat (tram. 250-01984/06), de la pàg. 47, ha estat rectificada al BOPC 273, pàg. 41.La Proposició no de llei sobre el suport institucional a la Comissió per a la Commemoració de l'Any Gaudí i l'inici d'actuacions per a l'emissió de segells amb motiu del cent-cinquantè aniversari del naixement d'Antoni Gaudí  (tram. 250-01987/06), de la pàg. 47, ha estat rectificada al BOPC 273, pàg. 42.
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Resolució 972/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el procés d’informació i formació pel
que fa a la posada en circulació de l’euro (tram. 250-
01680/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 973/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un manual de tramitació
i gestió de taxes i preus i la informatització dels pro-
cessos de gestió i control de taxes i preus públics
(tram. 250-01746/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 974/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aprovació d’un pla d’endeutament per
al quinquenni 2002-2007 (tram. 250-01768/06). Adop-
ció en comissió. 22

Resolució 975/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació d’una oficina de gestió i
control pressupostari per a assumir les competènci-
es de la Generalitat en matèria de seguiment de la
gestió pressupostària i de l’endeutament (tram. 250-
01769/06). Adopció en comissió. 22

Resolució 989/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la signatura de convenis amb els col·-
legis professionals per a contribuir a la cobertura de
les despeses generades per l’organització de ser-
veis de mediació familiar (tram. 250-01417/06).
Adopció en comissió. 22

Resolució 990/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació dels mecanismes de re-
solució extrajudicial de conflictes en l’àmbit de les
associacions (tram. 250-01461/06). Adopció en co-
missió. 23

Resolució 991/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ajust de la legislació vigent en matè-
ria de joc a l’ús de les noves tecnologies en els jocs
propis dels casinos de Catalunya (tram. 250-01524/
06). Adopció en comissió. 23

Resolució 992/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’actualització del Pla de creació i
substitució d’establiments penitenciaris (tram. 250-
01804/06). Adopció en comissió. 23

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

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de llei de protecció de l’espai natural de
Collserola (tram. 250-00982/06). Rebuig. 24

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a subsidiar l’increment dels tipus d’inte-
rès de les hipoteques de famílies econòmicament
desfavorides (tram. 250-01039/06). Rebuig. 24

Proposició no de llei per a fer públics
els informes dels interventors del Departament
d’Economia, Finances i Planificació amb relació als
fons de formació ocupacional (tram. 250-01101/06).
Retirada. 24

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de la regulació dels mètodes d’eutanàsia animal
per a evitar la improvisació de sistemes de captura i
matances retardades i cruels (tram. 250-01149/06).
Retirada. 24

Proposició no de llei sobre l’abandona-
ment del projecte de construcció del túnel d’Horta,
de Barcelona (tram. 250-01209/06). Rebuig. 24

Proposició no de llei sobre la sol·licitud
al Govern de l’Estat que estudiï una taxa sobre les
transaccions especulatives en els mercats de divi-
ses (tram. 250-01238/06). Rebuig. 24

Proposició no de llei sobre la detecció
d’altes concentracions d’amoníac i d’àcid clorhídric
a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 250-
01262/06). Rebuig. 24

Proposició no de llei sobre la potencia-
ció i l’ampliació de l’oferta de transport col·lectiu de
l’àrea metropolitana de Barcelona (tram. 250-01269/
06). Retirada. 25

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla específic contra la contaminació per ozó
(tram. 250-01271/06). Rebuig. 25

Proposició no de llei sobre l’impuls al
Consorci Front Portuari Català per a coordinar els
ports catalans (tram. 250-01285/06). Rebuig. 25

Proposició no de llei sobre l’aprovació
del Pla territorial parcial de les terres de l’Ebre i la
potenciació del model econòmic recollit en aquest
(tram. 250-01330/06). Rebuig. 25

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de recerca i d’innovació tecnològica a la
Sénia (Montsià) per a promoure el moble de la llar
produït a Catalunya (tram. 250-01350/06). Rebuig. 25

Proposició no de llei sobre la defensa
del soterrament de la línia 1 del metro de Barcelona
entre les estacions de Santa Eulàlia i Plaça de
Sants en el marc del Pla director d’infraestructures
(PDI) per al període 2001-2010 i dins el Programa de
Modernització i Millora (tram. 250-01366/06). Retira-
da. 25

Proposició no de llei sobre l’impuls de
les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) en l’àmbit educatiu no universitari (tram. 250-
01380/06). Retirada. 25

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). Rebuig. 25

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de reconversió del port de Vallcarca, de
Sitges (Garraf) i de la zona circumdant (tram. 250-
01418/06). Retirada. 26

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de nova delimitació de la zona del PEIN
de La Conreria - Sant Mateu - Sèllecs (Vallès Orien-
tal) per a incorporar el sòl no urbanitzable de Sant
Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) (tram. 250-
01421/06). Rebuig. 26

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció de l’impost internacional «Taxa Tobin», pel qual
es graven les transaccions especulatives en els
mercats de divises i es destina a reduir les desigual-
tats socials, al foment de l’educació i a la salut públi-
ca en els països més pobres (tram. 250-01436/06).
Rebuig. 26

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla del transport adaptat pel que respecta al
transport públic regular, a l’interurbà i a l’específic
porta a porta (tram. 250-01441/06). Rebuig. 26
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Proposició no de llei sobre la seguretat
marítima i la prevenció de la contaminació al Medi-
terrani (tram. 250-01456/06). Retirada. 26

Proposició no de llei sobre el cobra-
ment de les indemnitzacions per catàstrofes naturals
amb la màxima celeritat (tram. 250-01465/06). Re-
buig. 26

Proposició no de llei sobre el no-cobra-
ment de comissions bancàries per les donacions de
la ciutadania a les ONG (tram. 250-01468/06). Re-
buig. 26

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de prolongar diverses línies del metro de Barcelo-
na fins al Baix Llobregat (tram. 250-01476/06). Re-
buig. 27

Proposició no de llei sobre la preserva-
ció de l’espai natural del riu Segre al pas per Bala-
guer, Vallfogona de Balaguer i Térmens (Noguera)
(tram. 250-01511/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment dels serveis del Consorci de Normalització Lin-
güística del Penedès - Garraf (tram. 250-01514/06).
Retirada. 27

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’acció per a incentivar l’activitat econòmica
als pobles de menys de cinc-cents habitants (tram.
250-01542/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre la redefinició
de la xarxa bàsica de carreteres en el corredor Mont-
blanc - Tarragona/Salou (tram. 250-01553/06). Reti-
rada. 27

Proposició no de llei sobre la creació de
places d’escola bressol a les comarques del Camp
de Tarragona (tram. 250-01554/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre la creació de
subvencions per a facilitar als joves l’adquisició
d’habitatges de lloguer i de propietat (tram. 250-
01555/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre la informa-
ció de les tarifes, les comissions i els interessos
generals dels serveis prestats pels caixers automà-
tics (tram. 250-01560/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre el suport a
tots els sectors afectats per la crisi de l’encefalopa-
tia espongiforme bovina (EEB) (tram. 250-01572/06).
Retirada. 28

Proposició no de llei sobre el finança-
ment del projecte Vilatge medieval de Santa Creu de
Llagunes, de Soriguera (Pallars Sobirà) (tram. 250-
01600/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou edifici per als jutjats d’Igualada (Anoia)
(tram. 250-01603/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre la difusió i la
promoció de l’activitat musical a Catalunya (tram.
250-01604/06). Retirada. 28

Proposició no de llei sobre l’establiment
per als becaris predoctorals d’una relació contractual
anàloga a la dels ajudants d’universitat o la dels
metges interns residents (tram. 250-01617/06). Re-
buig. 28

Proposició no de llei sobre la gestió
dels residus municipals de la regió metropolitana de
Barcelona i el tancament de l’abocador del Garraf, a
la Vall d’en Joan (Baix Llobregat) (tram. 250-01666/
06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla de seguretat del Camp de Tarragona (tram.
250-01697/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre el compli-
ment dels compromisos de l’empresa Menta de
cablejar Catalunya (tram. 250-01700/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre la prepara-
ció d’un concurs que asseguri l’accés de totes les
capitals de comarca catalanes a la xarxa de cable de
fibra òptica durant el 2001 (tram. 250-01701/06).
Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre el compli-
ment dels compromisos de les operadores de
cablejar Catalunya i l’elaboració d’un estudi urgent
relatiu a la situació de cada municipi respecte al ca-
ble i la inversió pública i privada que cal (tram. 250-
01702/06). Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre la neteja ur-
gent del tram del torrent de Merdans o riera Seca
(Vallès Oriental) per a reduir els riscos potencials de
desbordament (tram. 250-01733/06). Retirada. 29

Proposició no de llei sobre la creació de
l’Escola Superior de Policia de Catalunya (ESPC)
(tram. 250-01776/06). Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre la dotació de
les regions policials on s’ha desplegat la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra de grups de tècnics
especialistes en desactivació d’artefactes explosius
(Tedax) (tram. 250-01777/06). Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de seguretat de la comarca de l’Anoia (tram.
250-01876/06). Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció d’un codi ètic en les empreses que reben ajuts
públics de la Generalitat (tram. 250-01914/06). Re-
buig. 29

Proposició no de llei sobre el foment de
les donacions a les entitats dedicades a la solidaritat,
amb càrrec al tram autonòmic de l’IRPF (tram. 250-
01919/06). Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre els tipus
d’interès de les caixes d’estalvi (tram. 250-02016/
06). Rebuig. 30

Proposició no de llei sobre la creació de
mòduls especials de seguretat en centres hospitala-
ris (tram. 250-02123/06). Retirada. 30

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 cessió de finca o
edificabilitat a canvi de construcció futura (tram.
200-00035/06). Ponència per a elaborar l’Informe. 30

Projecte de llei de creació de l’ens In-
fraestructures Ferroviàries de Catalunya (tram. 200-
00040/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 31
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Projecte de llei de les cambres oficials
de comerç, indústria i navegació de Catalunya i el
Consell General (tram. 200-00041/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 31

Projecte de llei de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades (tram. 200-00042/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 31

Projecte de llei de transport per cable
(tram. 200-00043/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 32

Projecte de llei de confraries de pesca-
dors de Catalunya (tram. 200-00044/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 32

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). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 32

Projecte de llei de cooperatives de Ca-
talunya (tram. 200-00048/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 32

Projecte de llei de turisme de Catalu-
nya (tram. 200-00049/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 32

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). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 33

Projecte de llei d’ordenació vitivinícola
(tram. 200-00051/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 33

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. 33

Proposició de llei de modificació de la
Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya (tram. 202-00124/06). Presentació i tra-
mesa al Consell Executiu. 33

Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 64 de la Llei 3/1982, del 23 de març, del Parla-
ment, del President i del Consell Executiu de la Ge-
neralitat (tram. 202-00125/06). Presentació i tramesa
al Consell Executiu. 35

Proposició de llei de modificació de la
Llei 2/1985, del 14 de gener, de l’Institut Català de
Finances (tram. 202-00126/06). Presentació i trame-
sa al Consell Executiu. 35

Proposició de llei de modificació de Llei
4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de
Creus (tram. 202-00127/06). Presentació i tramesa
al Consell Executiu. 37

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’unitats dependents per a mares empresonades
que viuen amb els fills (tram. 250-01806/06). Esme-
nes presentades. 39

Proposició no de llei sobre la prevenció
de l’activitat de col·lectius violents als estadis espor-
tius (tram. 250-01817/06). Esmenes presentades. 39

Proposició no de llei sobre la incorpora-
ció de les policies locals al sistema de comunicació
Nexus (tram. 250-01818/06). Esmenes presentades. 39

Proposició no de llei sobre l’educació
visual i plàstica i la musical (tram. 250-01819/06).
Esmenes presentades. 40

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció amb l’empresa Menta de l’arribada del cablatge
de fibra òptica a Vilafranca del Penedès i la resta de
la comarca de l’Alt Penedès (tram. 250-01859/06).
Esmenes presentades. 40

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció amb l’empresa Menta de l’arribada del cablatge
de fibra òptica a Vilanova i la Geltrú i la resta de la
comarca del Garraf (tram. 250-01860/06). Esmenes
presentades. 40

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció amb Telefónica perquè iniciï el procés de recon-
versió de la tecnologia rural d’accés cel·lular (TRAC)
a una tecnologia que permeti la transmissió de dades
i la connexió a Internet (tram. 250-01861/06). Esme-
nes presentades. 41

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció amb l’empresa Menta de l’arribada del cablatge
de fibra òptica a la comarca de l’Alt Camp i a la res-
ta de municipis de Catalunya (tram. 250-01868/06).
Esmenes presentades. 41

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del projecte de construcció de l’escola Can Basora,
de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-
01881/06). Esmenes presentades. 41

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un parc de bombers i la dotació de serveis per
a l’extinció d’incendis a Castelldefels (Baix Llobre-
gat) (tram. 250-01888/06). Esmenes presentades. 41

Proposició no de llei sobre l’obligació
que els aparells de telefonia mòbil assenyalin en
l’etiquetatge els valors de la taxa d’absorció especí-
fica (TAE) i el límit màxim recomanat per la Unió
Europea (tram. 250-01901/06). Esmenes presenta-
des. 42

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència de tecnologia de les universitats i els centres
públics de recerca als països subdesenvolupats
(tram. 250-01913/06). Esmenes presentades. 42

Resolució 956/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració pel Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya d’uns acords d’autoregulació de
les televisions de gestió municipal (tram. 250-01925/
06). Esmenes presentades. 42
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Proposició no de llei sobre la creació de
mòduls de seguretat en els centres hospitalaris que
no en disposen (tram. 250-01927/06). Esmenes pre-
sentades. 43

Proposició no de llei sobre la dotació
del parc de bombers de Sant Llorenç Savall (Vallès
Occidental) dels vehicles i el material mèdic neces-
saris per a garantir l’eficàcia de les seves tasques
(tram. 250-01932/06). Esmenes presentades. 43

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei d’orientació i assistència jurídica peniten-
ciària i l’assessorament gratuït dels interns (tram.
250-01944/06). Esmenes presentades. 43

Proposició no de llei sobre l’aplicació
per la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
d’un programa d’identificació dels cadàvers de perso-
nes desaparegudes mitjançant la tècnica de l’ADN
(tram. 250-01946/06). Esmenes presentades. 43

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’import dels ajuts econòmics destinats a les fa-
mílies amb infants d’edats compreses entre els 0 i
els 3 anys (tram. 250-01954/06). Esmenes presenta-
des. Esmenes presentades. 44

Proposició no de llei sobre l’oferta de
places als objectors de consciència i la prestació
dels serveis per altres col·lectius (tram. 250-01955/
06). Esmenes presentades. 44

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou parc de bombers a Sant Boi de Llobre-
gat (Baix Llobregat) (tram. 250-01965/06). Esmenes
presentades. 45

Proposició no de llei sobre la renovació
i la millora dels equips i les instal·lacions del parc de
bombers de Santa Coloma de Gramenet (Barcelo-
nès) (tram. 250-01966/06). Esmenes presentades. 45

Proposició no de llei sobre la cessió a
la Direcció General d’Atenció al Menor de les com-
petències administratives relatives als menors d’edat
(tram. 250-01972/06). Esmenes presentades. 45

Proposició no de llei sobre la millora de
la dotació del parc de bombers de Gelida (Alt
Penedès) (tram. 250-01979/06). Esmenes presenta-
des. 46

Proposició no de llei sobre les negocia-
cions amb els col·legis de notaris de Catalunya per-
què en les dades facilitades sobre els actes d’estat
s’especifiquin els que han estat formalitzats a l’em-
para de la Llei 10/1998, del 15 de juliol, d’unions es-
tables de parella (tram. 250-01980/06). Esmenes
presentades. 46

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres d’ampliació de l’Escola Lluís Piquer, de
Parets del Vallès (Vallès Oriental), dins el curs 2001-
2002 (tram. 250-01981/06). Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres d’un nou centre educatiu a Granollers (Vallès
Oriental) dins el curs 2001-2002 (tram. 250-01982/
06). Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre la creació
d’una unitat específica d’educació especial a Santa
Coloma de Gramenet (Barcelonès) i la implantació
d’un programa d’ensenyament professional adaptat
(tram. 250-01984/06). Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre el suport
institucional a la Comissió per a la Commemoració
de l’Any Gaudí i l’inici d’actuacions per a l’emissió de
segells amb motiu del cent-cinquantè aniversari del
naixement d’Antoni Gaudí (tram. 250-01987/06).
Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre la participa-
ció en el projecte d’un xec de vacances educatives
per a l’estiu de l’any 2002 (tram. 250-01992/06). Es-
menes presentades. Esmenes presentades. 47

Proposició no de llei sobre la protecció
dels menors desemparats que han delinquit (tram.
250-01993/06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre la dotació
d’efectius als cossos de seguretat ciutadana (tram.
250-01994/06). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’inversions, manteniment i seguretat en els
monuments i els jaciments arqueològics de les co-
marques de la Catalunya occidental (tram. 250-
02001/06). Esmenes presentades. 49

Proposició no de llei sobre la signatura
d’un conveni entre el Govern de la Generalitat i el
Govern d’Andorra, favorable a les famílies amb fills
a les universitats catalanes i andorrana (tram. 250-
02022/06). Esmenes presentades. 49

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). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 49

Proposició no de llei sobre les alternati-
ves a la construcció de la Ronda Nord de Granollers
(Vallès Oriental) (tram. 250-02031/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 49

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). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 50

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). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre l’escassedat
d’aigua a la conca del riu Òdena (tram. 250-02037/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 50

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). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 50

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). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 50
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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). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 50

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). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 51

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). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 51

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). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 51

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). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 51

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). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 51

Proposició no de llei sobre la liberalitza-
ció del sector elèctric (tram. 250-02068/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre l’actuació de
la Generalitat davant de les empreses elèctriques
(tram. 250-02069/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 52

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). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 52

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). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 52

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).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 52

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 sòciosanitària de rehabilitació i habilitació per a
persones amb discapacitat motriu (tram. 250-02074/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 52

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).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 53

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) Cor-
recció d’errades de publicació 53

Proposició no de llei sobre la integració
dels professionals sanitaris dels centres penitenciaris
a la xarxa pública de sanitat (tram. 250-02086/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre l’oferta de
places per a la formació d’anestesistes (tram. 250-
02088/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 53

Proposició no de llei sobre la concessió
del certificat de discapacitat als malalts de fibrosi
quística (tram. 250-02089/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 53

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). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 54

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). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 54

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).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 54

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). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 54

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). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 54

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). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 55

Proposició no de llei sobre la prohibició
de l’ús de perdigons de plom en determinades zones
humides (tram. 250-02110/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 55

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). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 55

Proposició no de llei sobre la diagnosi
de l’estat de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa ten-
sió (tram. 250-02120/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 55
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Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria d’una enquesta ciutadana a Barcelona i Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) tocant a la cons-
trucció del túnel d’Horta (tram. 250-02137/06). Pre-
sentació. 55

Proposició no de llei per a l’impuls de la
participació ciutadana i de les consultes populars
(tram. 250-02138/06). Presentació. 56

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de consultes populars munici-
pals per a impulsar la participació ciutadana i  les
consultes populars (tram. 250-02139/06). Presenta-
ció. 57

Proposició no de llei sobre els incre-
ments de les tarifes de transport (tram. 250-02140/
06). Presentació. 58

Proposició no de llei sobre els llocs de
treball corresponents a les categories professionals
dels ATS/DUES, dels ATS/DUES amb especialitat i
dels tècnics de FP2 branca sanitària i dels auxiliars
d’infermeria (tram. 250-02141/06). Presentació. 58

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la carretera de Torregrossa a Margalef a la xarxa
comarcal de Catalunya (tram. 250-02142/06). Presen-
tació. 59

Proposició no de llei sobre la situació
laboral dels professionals dels equips del Programa
d’Atenció Domiciliària-Equips de Suport (PADES)
(tram. 250-02143/06). Presentació. 60

Proposició no de llei sobre la regulació
dels serveis de tractaments de la infertilitat i de la
fecundació in vitro en l’àmbit de la Xarxa Hospitalària
d’Utilització Pública (tram. 250-02144/06). Presenta-
ció. 60

Proposició no de llei sobre les mesures
per a considerar el fàrmac Sildenafilo (conegut com
a Viagra) com a medicament per al tractament de
malaltia crònica, amb finançament públic (tram. 250-
02145/06). Presentació. 61

Proposició no de llei sobre l’ampliació i
la millora de la Residència Assistida de Sant Antoni
Hospital dels Pobres de Jesucrist, de Tàrrega (Urgell)
(tram. 250-02146/06). Presentació. 62

Proposició no de llei sobre la situació i
les necessitats socials dels homosexuals en edat
avançada i llur integració en la xarxa residencial per
a persones grans amb finançament públic (tram.
250-02147/06). Presentació. 63

Proposició no de llei sobre la renovació
de la totalitat de la línia la Pobla-Ponts-Congost per
part de l’empresa FECSA-ENHER (tram. 250-02148/
06). Presentació. 64

Proposició no de llei sobre les relacions
entre les cases regionals i la Generalitat de Catalu-
nya per mitjà del Departament de Cultura i d’altres
departaments de l’Administració (tram. 250-02149/
06). Presentació. 64

Proposició no de llei sobre la participa-
ció patrimonial, contractual i tècnica en el portal
d’internet «viasalus.com» (tram. 250-02150/06). Pre-
sentació. 65

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’establir un conveni amb les organitzacions es-
pecialitzades en ajut humanitari per a ampliar la do-
tació pressupostària prevista (tram. 250-02151/06).
Presentació. 65

Proposició no de llei sobre diverses
qüestions relatives a la xarxa elèctrica de les comar-
ques gironines, especialment pel que fa a la línia
elèctrica de les Gavarres (tram. 250-02152/06). Pre-
sentació. 66

Proposició no de llei sobre el projecte
de millora del traçat i de desdoblament de la carrete-
ra C-15 a les comarques de l’Alt Penedès i Garraf
(tram. 250-02153/06). Presentació. 67

Proposició no de llei sobre l’organitza-
ció d’un nou pla de servei de transport públic de viat-
gers entre el nucli urbà i l’estació de RENFE, a
Gelida (Alt Penedès) (tram. 250-02154/06). Presen-
tació. 67

Proposició no de llei sobre les mesures
que hi ha previstes per a eliminar l’increment de con-
taminació dels aqüífers de la zona del baix Ter i de
totes les zones de Catalunya en general (tram. 250-
02155/06). Presentació. 68

Proposició no de llei sobre la creació
d’una llar d’infants a Ripollet (Vallès Occidental)
(tram. 250-02156/06). Presentació. 69

Proposició no de llei sobre les obres de
reforma, adaptació i millora de les instal·lacions del
CEIP de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat)
(tram. 250-02157/06). Presentació. 69

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una residència assistida de nova planta per a la
gent gran, a Ripollet (Vallès Occidental) (tram. 250-
02158/06). Presentació. 70

Proposició no de llei sobre l’habilitació
de carrils per a vehicles d’alta ocupació a les vies
d’entrada i de sortida de Barcelona (tram. 250-
02159/06). Presentació. 70

Proposició no de llei sobre l’establiment
d’una línia de bonificacions per als joves menors de
trenta anys que s’estableixin com a treballadors au-
tònoms (tram. 250-02160/06). Presentació. 71

Proposició no de llei sobre l’exempció
del pagament de l’impost sobre la renda de les per-
sones fisiques als assalariats catalans que residei-
xen al Principat d’Andorra (tram. 250-02161/06). Pre-
sentació. 72

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una línia ferroviària per al transport de merca-
deries que travessi el Pirineu central (tram. 250-
02162/06). Presentació. 72

Proposició no de llei sobre la publicitat
institucional (tram. 250-02163/06). Presentació. 73

Proposició no de llei sobre el subminis-
trament dels tractaments anti-Sida en els centres
penitenciaris (tram. 250-02164/06). Presentació. 74

Proposició no de llei sobre els ajuts a
les dones que s’estableixin com a treballadores autò-
nomes (tram. 250-02165/06). Presentació. 74
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Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament del projecte lúdic urbanístic de Parc Samà,
a Cambrils (Baix Camp) (tram. 250-02166/06). Pre-
sentació. 75

Proposició no de llei sobre l’aprofita-
ment del biogàs que es genera al dipòsit controlat
d’Orís (Osona) (tram. 250-02167/06). Presentació. 75

Proposició no de llei sobre el Pla direc-
tor de camps de golf (tram. 250-02168/06). Presenta-
ció. 76

Proposició no de llei sobre el Pla inter-
departamental d’immigració 2001-2004 (tram. 250-
02169/06). Presentació. 76

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
de les entrades a les piscines on es fan cursets de
preparació al part (tram. 250-02170/06). Presentació. 77

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de les forces polítiques amb representació al Par-
lament de Catalunya en els opuscles que s’editin
amb motiu de la diada de l’Onze de Setembre (tram.
250-02171/06). Presentació. 78

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’establir un pas alternatiu de camions pel túnel
de Vielha i d’agilitar l’inici de les obres del segon tú-
nel (tram. 250-02172/06). Presentació. 78

Proposició no de llei sobre la millora de
l’oferta educativa de les escoles d’adults de Mataró
(Maresme) (tram. 250-02173/06). Presentació. 79

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció d’un pla general de primera acollida a Catalunya
(tram. 250-02174/06). Presentació. 79

Proposició no de llei sobre l’extensió
dels programes de detecció precoç del càncer de
mama a partir dels 40 anys (tram. 250-02175/06).
Presentació. 80

Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels horaris de les línies de metro fins a la una de la
matinada els dies laborables (tram. 250-02176/06).
Presentació. 81

Proposició no de llei sobre la dotació de
centres sociosanitaris a les comarques que no en
disposin en el període 2002-2005 (tram. 250-02177/
06). Presentació. 81

Proposició no de llei sobre la dotació
del municipi de Portbou (Alt Empordà) amb serveis
de suport a la gent gran (tram. 250-02178/06). Pre-
sentació. 82

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament del Decret 299/1997, sobre l’atenció edu-
cativa a l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials (tram. 250-02179/06). Presentació. 83

Proposició no de llei sobre els
transtorns de desenvolupament (tram. 250-02180/
06). Presentació. 83

Proposició no de llei sobre la jubilació
anticipada dels treballadors de la mar d’embarcaci-
ons de fins a 10 TRB (tonatge de registre brut) (tram.
250-02181/06). Presentació.

84

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 orgànica sobre transferència a
les comunitats autònomes de la titularitat dels mu-
seus, arxius i biblioteques de titularitat estatal gesti-
onats per les comunitats autònomes (tram. 269-
00004/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes. Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 85

Projecte de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei orgànica per la qual es modifica
la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del poder ju-
dicial (tram. 269-00005/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 85

Proposta de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de l’article 9.3 de
la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques (tram. 270-
00046/06). Text presentat. 86

3.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques d’intermediaci-
ó, especialment pel que fa al servei públic de col·-
locació (tram. 302-00155/06). Esmenes presenta-
des. 87

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques de prevenció i
extinció d’incendis (tram. 302-00156/06). Esmenes
presentades. Esmenes presentades. 87

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els espais naturals (tram.
302-00157/06). Esmenes presentades. Esmenes
presentades. 88

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política mediambiental,
especialment pel que fa a la gestió del litoral (tram.
302-00158/06). Esmenes presentades. Esmenes
presentades. Esmenes presentades. 89

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la prevenció d’incendis fo-
restals (tram. 302-00159/06). Esmenes presentades.
Esmenes presentades. Esmenes presentades. 90

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’impuls de la recerca R+D a
Catalunya (tram. 302-00160/06). Esmenes presenta-
des. Esmenes presentades. 92

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment en matè-
ria de trànsit i seguretat viària (tram. 302-00161/06).
Esmenes presentades. Esmenes presentades. 93

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el foment de la societat de
la informació (tram. 302-00162/06). Esmenes presen-
tades. 94



Núm. 231 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 12 de novembre de 2001

SUMARI

9

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la globalització (tram. 302-
00163/06). Esmenes presentades. Esmenes presen-
tades. Esmenes presentades. 94

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de prevenció d’incendis (tram. 300-00739/
06). Presentació. 96

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de voluntariat en la prevenció i l’extinció
d’incendis forestals (tram. 300-00740/06). Presenta-
ció. 97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política forestal (tram. 300-00741/06). Presenta-
ció. 97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de desenvolupament rural (tram. 300-
00742/06). Presentació. 97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de foment dels regadius (tram. 300-00743/
06). Presentació. 97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de cooperació al desenvolupament (tram.
300-00744/06). Presentació. 98

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de modernització dels regadius (tram. 300-
00745/06). Presentació. 98

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
agricultura, especialment pel que fa a la ramaderia
de muntanya (tram. 300-00746/06). Presentació. 98

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el turisme rural i de muntanya (tram. 300-00747/06).
Presentació. 98

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política agrària, en especial pel que fa a la incorpo-
ració de joves al camp català (tram. 300-00748/06).
Presentació. 99

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les relacions exteriors i la projecció internacional
(tram. 300-00749/06). Presentació. 99

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la producció ecològica (tram. 300-00750/06). Pre-
sentació. 99

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política educativa (tram. 300-00751/06). Presenta-
ció. 99

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la pesca continental (tram. 300-00752/06). Presenta-
ció. 100

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política universitària (tram. 300-00753/06). Pre-
sentació. 100

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de recerca (tram. 300-00754/06). Presen-
tació. 100

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els mitjans de comunicació (tram. 300-00755/06).
Presentació. 100

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (tram. 300-00756/06). Presentació. 101

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’educació d’adults (tram. 300-00757/06).
Presentació. 101

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les indústries culturals (tram. 300-00758/06). Presen-
tació. 101

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la coordinació del sistema universitari català (tram.
300-00759/06). Presentació. 101

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament de les universitats catalanes (tram.
300-00760/06). Presentació. 102

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’atenció a la salut mental i la seva evolu-
ció (tram. 300-00761/06). Presentació. 102

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la salut pública (tram. 300-00762/06). Presentació. 102

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el transport sanitari (tram. 300-00763/06). Presenta-
ció. 102

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques juvenils (tram. 300-00764/06). Presen-
tació. 103

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària, amb especial referència als ser-
veis d’urgència (tram. 300-00765/06). Presentació. 103

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la societat de la informació (tram. 300-00766/06).
Presentació. 103

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de lluita contra el tabaquisme (tram.
300-00767/06). Presentació. 103

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política general d’atenció als malalts amb patologi-
es neuromusculars (tram. 300-00768/06). Presenta-
ció. 104

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la concertació dels serveis sanitaris a Catalunya
(tram. 300-00769/06). Presentació. 104

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política esportiva (tram. 300-00770/06). Presenta-
ció. 104

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política esportiva, amb especial referència a la
seva projecció internacional (tram. 300-00771/06).
Presentació. 104

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la promoció de l’esport federat i l’esport de lleure
(tram. 300-00772/06). Presentació. 105

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els seus propòsits de capteniment davant el fet que
la situació actual de l’aqüífer del baix Ter vulnera
diferents directives comunitàries en matèria de medi
ambient (tram. 300-00774/06). Presentació. 105
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el projecte de les televisions digitals (tram. 300-
00775/06). Presentació. 105

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política relativa als camps de golf (tram. 300-
00776/06). Presentació. 105

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la sanitat, especialment en relació amb l’assistència
primària (tram. 300-00777/06). Presentació. 106

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’atenció hospitalària (tram. 300-00778/
06). Presentació. 106

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans de la cam-

bra

Composició del Ple del Parlament
(tram. 396-00001/06). Renúncia de la condició de
diputat 106

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció 25/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció
mediambiental d’espais naturals, especialment pel
que fa a la construcció de camps de golf (tram. 340-
00026/06). Informe relatiu al compliment de la Moció. 106

Control del compliment de la Moció 66/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la situació de
tensió social a les terres de l’Ebre pel rebuig de la
proposta del Pla hidrològic nacional (PHN), la política
de transvasaments del Govern de l’Estat i els pro-
jectes d’implantació de l’energia eòlica i d’instal·lació
d’una central tèrmica de cicle combinat a Móra la
Nova (Ribera d’Ebre) (tram. 340-00244/06). Informe
relatiu al compliment de la Moció. 107

Control del compliment de la Moció 79/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la política de
seguretat alimentària (tram. 340-00269/06). Informe
relatiu al compliment de la Moció. 110

Control del compliment de la Resolució
278/VI del Parlament de Catalunya, sobre la segure-
tat viària (tram. 340-00284/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 110

Control del compliment de la Moció 82/
VI del Parlament de Catalunya, sobre el desplega-
ment del Pla territorial general de Catalunya i l’elabo-
ració dels plans territorials parcials (tram. 340-00317/
06). Informe relatiu al compliment de la Moció. 110

Control del compliment de la Moció 85/
VI del Parlament de Catalunya, sobre el subministra-
ment d’energia (tram. 340-00320/06). Informe relatiu
al compliment de la Moció. 112

Control del compliment de la Moció
114/VI del Parlament de Catalunya, sobre política
universitària, especialment pel que fa al finançament
universitari, a la qualitat de la docència i a la poten-
ciació del programa d’atracció d’estudiants universi-
taris (tram. 340-00445/06). Sol·licitud de comparei-
xença i tramesa a la Comissió. 112

Control del compliment de la Resolució
555/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desen-
volupament de la qualitat de servei de transport inter-
urbà de viatgers a les comarques incloses en l’Eix
Diagonal (tram. 340-00623/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 113

Control del compliment de la Resolució
625/VI del Parlament de Catalunya, sobre la revisió
i l’actualització de l’oferta de formació professional
(tram. 340-00624/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 113

Control del compliment de la Resolució
473/VI del Parlament de Catalunya, sobre el trans-
port especial per al desplaçament de persones dis-
capacitades (tram. 340-00625/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 115

Control del compliment de la Resolució
487/VI del Parlament de Catalunya, sobre el servei
de transport adaptat (tram. 340-00626/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 115

Control del compliment de la Resolució
591/VI del Parlament de Catalunya, sobre un pla co-
marcal d’immigració a la comarca del Ripollès (tram.
340-00627/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 116

Control del compliment de la Resolució
592/VI del Parlament de Catalunya, sobre un pla co-
marcal d’immigració a la comarca de la Cerdanya
(tram. 340-00628/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 116

Control del compliment de la Resolució
427/VI del Parlament de Catalunya, sobre la promo-
ció d’iniciatives públiques per a atendre el col·lectiu
de persones que pateixen malalties neuromusculars
(tram. 340-00629/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 116

Control del compliment de la Resolució
648/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elabora-
ció d’un protocol relatiu a la detecció i el tractament
de la fibromiàlgia (tram. 340-00630/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Resolució. 117

Control del compliment de la Resolució
636/VI del Parlament de Catalunya, sobre el desdo-
blament de l’àrea bàsica de salut Martorell (tram.
340-00631/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 118

Control del compliment de la Resolució
495/VI del Parlament de Catalunya sobre, els tre-
balls, els estudis i els projectes elaborats pel Govern
de la Generalitat en relació amb iniciatives que po-
den ésser presentades davant les Corts Generals
(tram. 340-00632/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 118

Control del compliment de la Resolució
617/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’accés de
les persones cegues a la cultura (tram. 340-00633/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 119

Control del compliment de la Resolució
615/VI del Parlament de Catalunya, sobre la protec-
ció del conjunt arqueològic d’Ullastret (Baix Empor-
dà) (tram. 340-00634/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 119

Control del compliment de la Resolució
403/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació
de les disposicions de la Llei de l’Estat 6/1999 a to-
tes les obres hidràuliques de millora de l’eficiència de
les infraestructures de regadius que s’han iniciat,
projectat o programat (tram. 340-00635/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 120
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Control del compliment de la Resolució
646/VI del Parlament de Catalunya, sobre les gesti-
ons per a l’ús terapèutic del cànem indi (Cannabis
sativa var. indica) (tram. 340-00636/06). Informe re-
latiu al compliment de la Resolució. 120

Control del compliment de la Resolució
578/VI del Parlament de Catalunya, sobre el Pla es-
pecial d’emergències per inundacions a Catalunya
(Inuncat) (tram. 340-00637/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 121

Control del compliment de la Resolució
622/VI del Parlament de Catalunya, sobre la situació
de la llengua catalana (tram. 340-00638/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 121

Control del compliment de la Resolució
694/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elabora-
ció en basc i en gallec dels materials de promoció tu-
rística de Catalunya i d’informació dels museus o
els monuments de la Generalitat (tram. 340-00639/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 122

Control del compliment de la Resolució
633/VI del Parlament de Catalunya, sobre els ser-
veis de rescat, d’assistència sanitària i d’evacuació
amb helicòpter al Pallars Sobirà (tram. 340-00640/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 122

Control del compliment de la Resolució
268/VI del Parlament de Catalunya, sobre la concer-
tació de convenis amb altres comunitats autònomes
per a facilitar la mobilitat del personal laboral de l’Ad-
ministració (tram. 340-00641/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 123

Control del compliment de la Resolució
494/VI del Parlament de Catalunya, sobre la partici-
pació de la ciutadania en l’elaboració dels projectes
de llei (tram. 340-00642/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 123

Control del compliment de la Resolució
554/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’establi-
ment de mesures per a pal·liar els danys ocasionats
pels aiguats del 10 de juny de 2000 a diversos mu-
nicipis del Baix Llobregat (tram. 340-00643/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 124

Control del compliment de la Resolució
707/VI del Parlament de Catalunya, sobre el millora-
ment de la carretera comarcal C-246 al pas pel mu-
nicipi de Sant Pere de Ribes (Garraf) (tram. 340-
00644/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 125

Control del compliment de la Resolució
608/VI del Parlament de Catalunya, sobre les condi-
cions d’accessibilitat dels passatgers als trens de
Renfe (tram. 340-00645/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 126

Control del compliment de la Resolució
607/VI del Parlament de Catalunya, sobre les obres
de millora de la carretera C-154 (tram. 340-00646/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 126

Control del compliment de la Resolució
606/VI del Parlament de Catalunya, sobre la cons-
trucció d’una via de circumval·lació del municipi
d’Ascó (Ribera d’Ebre) (tram. 340-00647/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 126

Control del compliment de la Resolució
605/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
costrucció d’un pas de vianants per a accedir al
camp municipal d’esports d’Ascó (Ribera d’Ebre)
(tram. 340-00648/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 127

Control del compliment de la Resolució
604/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora
de la carretera B-124 entre Calders (Bages) i Sant
Llorenç Savall (Vallès Occidental) (tram. 340-00649/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 127

Control del compliment de la Resolució
610/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elabora-
ció d’un pla d’infraestructures bàsiques per a la Cata-
lunya central (tram. 340-00650/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 127

Control del compliment de la Resolució
609/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elabora-
ció del Pla territorial parcial de la Catalunya central
(tram. 340-00651/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 128

Control del compliment de la Resolució
371/VI del Parlament de Catalunya, sobre un informe
previ a la constitució d’un fons de garantia de les
pensions per ruptura matrimonial, de les unions esta-
bles de parella i d’aliments (tram. 340-00652/06).
Sol·licitud de pròrroga. Prórroga del termini per retre
comptes. 128

Control del compliment de la Resolució
683/VI del Parlament de Catalunya, sobre la subven-
ció per a la construcció d’un poliesportiu cobert al
municipi d’Ulldecona (Montsià) (tram. 340-00653/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 129

Control del compliment de la Resolució
674/VI del Parlament de Catalunya, sobre la presen-
tació d’un estudi relatiu al virus de la tristesa dels
cítrics i dels ajuts rebuts pels productors de Catalu-
nya i els d’altres comunitats autònomes (tram. 340-
00654/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 129

Control del compliment de la Resolució
619/VI del Parlament de Catalunya, sobre les noves
construccions, ampliacions, rehabilitacions i refor-
mes en els centres escolars a partir de l’aprovació
del Mapa escolar de Catalunya (tram. 340-00655/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 130

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de la Presidència davant la Comissió per a la
Societat de la Informació perquè informi sobre la
venda del cercador d’Internet Olé (tram. 356-00212/
06). Retirada de la sol·licitud. 130

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Justícia davant la Comissió de Justícia, Dret
i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre la segu-
retat als centres penitenciaris (tram. 356-00214/06).
Acord sobre la sol·licitud. 130

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller delegat de Jazz Telecom, SA davant la Comis-
sió per a la Societat de la Informació perquè informi
sobre les activitats de l’empresa, especialment pel
que fa a la xarxa de fibra òptica (tram. 356-00244/
06). Acord sobre la sol·licitud. 130
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Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Economia, Finances i Planificació davant la
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè
informi sobre els criteris a seguir en la negociació del
sistema de finançament de la Generalitat (tram. 356-
00246/06). Retirada de la sol·licitud. 131

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Economia i Finances davant la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi
sobre els eixos d’acció del seu departament amb
relació a la recent reestructuració del Govern (tram.
356-00254/06). Retirada de la sol·licitud. 131

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Carles Martín i Badell, secretari per a la Societat de
la Informació, davant la Comissió per a la Societat
de la Informació perquè informi sobre la situació del
desplegament de la fibra òptica a Catalunya (tram.
356-00304/06). Acord sobre la sol·licitud. 131

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informa-
ció davant la Comissió per a la Societat de la Infor-
mació perquè informi sobre la modificació del con-
tracte amb l’empresa Al-pi relativa als compromisos
de cablejar les comarques de Catalunya (tram. 356-
00325/06). Acord sobre la sol·licitud. 131

Sol·licitud de compareixença del Sr. Jo-
sep Maria Huguet i Reverter, exdirector general de
Patrimoni Cultural, davant la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost perquè informi sobre una car-
ta seva en la qual es posa en dubte el procés de se-
lecció del secretari de la Sindicatura de Comptes
(tram. 356-00334/06). Rebuig de la sol·licitud. 131

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). Acord sobre
la sol·licitud. 131

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació d’Usuaris de Serveis Ban-
caris (AUSBANC) davant la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost perquè informin sobre la
transparència de la informació i l’aplicació als usuaris
de les comissions per serveis bancaris, amb refe-
rència al funcionament de les targetes, els caixers
automàtics i les llibretes d’estalvi (tram. 356-00362/
06). Acord sobre la sol·licitud. 132

Sol·licitud de compareixença dels repre-
sentants de la Plataforma per a la Salut Mental da-
vant la Comissió de Política Social perquè informin
sobre la situació de la salut mental a Catalunya i els
problemes de pressupost per a salut mental (tram.
356-00404/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 132

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Círculo de Economía davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè pre-
sentin el document titulat «El papel del Estado en el
mantenimiento del equilibrio territorial en España»
(tram. 356-00406/06). Sol·licitud i tramesa a la Comis-
sió. 132

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor General de Radiodifusió i Televisió davant la Co-
missió de Control de la Corporació Catalana de Rà-
dio i Televisió, perquè informi sobre els estudis o tre-
balls tècnics fets per a la implantació de la ràdio i la
televisió digitals terrestres (tram. 356-00407/06). Sol·-
licitud i tramesa a la Comissió. 132

Sol·licitud de compareixença dels repre-
sentants de la Federació Nacional Catalana de Con-
fraries de Pescadors davant la Comissió d’Estudi
Sobre la Situació de la Pesca a Catalunya perquè
informin sobre la Llei de confraries (tram. 356-00408/
06). Acord sobre la sol·licitud. 132

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Seguretat Ciutadana davant la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè in-
formi sobre els serveis d’acompanyament als interns
de les presons quan surten de permís o a l’hospital
(tram. 356-00409/06). Sol·licitud i tramesa a la Comis-
sió. 132

Sol·licitud de compareixença del secre-
tari general de Comunicació davant la Comissió
d’Organització i Administració de la Generalitat i Go-
vern Local perquè informi sobre el decret de creació
de la Comissió Assessora de Publicitat Institucional
(tram. 356-00410/06). Sol·licitud i tramesa a la Comis-
sió. 133

Sol·licitud de compareixença dels repre-
sentants de l’organització Acció Solidària - IGMAN
davant la Comissió Permanent de Legislatura sobre
la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Coopera-
ció i Solidaritat, perquè informin sobre la campanya
«Ajudem als refugiats afganesos del Pakistan»
(tram. 356-00411/06). Sol·licitud. 133

4.53.10. Sessions informatives i comparei-
xences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques sobre la política ferroviària
(tram. 355-00047/06). Substanciació. 133

Sessió informativa de la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Generalitat i Govern
Local amb el conseller d’Interior sobre els aiguats
que van afectar les comarques del Baix Camp, el
Montsià i el Priorat els dies 21, 22 i 23 d’octubre de
2000 (tram. 355-00056/06). Revocació de l’acord de
tenir la sessió informativa. 133

Sessió informativa de la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Generalitat i Govern
Local amb el conseller d’Interior sobre una fuita d’eti-
lè esdevinguda el 28 de febrer de 2001, a l’altura de
Roda de Barà (Tarragonès) (tram. 355-00089/06).
Revocació de l’acord de tenir la sessió informativa. 133

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Medi Ambient
sobre els treballs fets pel Departament respecte al
Pla director de camps de golf (tram. 355-00101/06).
Substanciació. 134

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de Benestar Social
per a presentar el Pla integral de suport a la infància
i l’adolescència, en compliment de l’apartat 1 de la
Moció 6/VI del Parlament de Catalunya (tram. 355-
00128/06). Substanciació. 134

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Medi Ambient
sobre els treballs fets relatius a  l’Agenda 21 a Cata-
lunya (tram. 355-00130/06). Substanciació. 134

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de Benestar Social
perquè presenti el Pla integral per a la infància i ado-
lescència (tram. 355-00131/06). Substanciació. 134
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Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sanitat i Segure-
tat Social sobre les llistes d’espera per a intervenci-
ons quirúrgiques (tram. 355-00137/06). Sol·licitud i tra-
mesa a la Comissió. 134

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb el conseller
de Justícia sobre la seguretat als centres penitenci-
aris (tram. 355-00138/06). Acord de tenir la sessió
informativa. 134

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació  per a donar compli-
ment a l’apartat a) de la Moció 114/VI del Parlament
de Catalunya, sobre política universitària, especial-
ment pel que fa al finançament universitari, a la qua-
litat de la docència i a la potenciació del programa
d’atracció d’estudiants universitaris (tram. 355-
00139/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 134

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

Compareixença del senyor Vicent
Partal, director de Vilaweb, davant la Comissió per a
la Societat de la Informació perquè informi sobre les
activitats de la seva empresa i sobre la visió dels
continguts d’internet a Catalunya (tram. 357-00045/
06). Substanciació. 135

Compareixença d’una representació del
Secretariat de l’Escola Rural davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre les conclusi-
ons de les desenes Jornades sobre l’escola rural tin-
gudes a la Molina, d’Alp (baixa Cerdanya) el setem-
bre del 1998 (tram. 357-00157/06). Substanciació. 135

Compareixença dels representants de
l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris
(AUSBANC) davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè informin sobre la transpa-
rència de la informació i l’aplicació als usuaris de les
comissions per serveis bancaris, amb referència al
funcionament de les targetes, els caixers automàtics
i les llibretes d’estalvi (tram. 357-00219/06). Acord
de tenir la sessió de compareixença. 135

Compareixença dels representants de
la Federació Nacional Catalana de Confraries de
Pescadors davant la Comissió d’Estudi Sobre la Si-
tuació de la Pesca a Catalunya, perquè informin so-
bre la Llei de Confraries (tram. 357-00220/06). Acord
de tenir la sessió de compareixença. 135

Compareixença del Consell Assessor
de RTVE a Catalunya davant la Comissió de control
parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials perquè
informi sobre els treballs que du a terme i sobre la
situació actual del centre emissor de RTVE a Cata-
lunya (tram. 357-00221/06). Acord de tenir la sessió
de compareixença. 135

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya per a presentar el
Pla d’Actuacions del Consell per al 2001 (tram. 357-
00222/06). Acord de tenir la sessió de compareixença. 135

Compareixença del conseller delegat
de Jazz Telecom, SA davant la Comissió per a la
Societat de la Informació perquè informi sobre les
activitats de l’empresa, especialment pel que fa a la
xarxa de fibra òptica (tram. 357-00223/06). Acord de
tenir la sessió de compareixença. 136

Compareixença del Sr. Carles Martín i
Badell, secretari per a la Societat de la Informació,
davant la Comissió per a la Societat de la Informa-
ció perquè informi sobre la situació del desplegament
de la fibra òptica a Catalunya (tram. 357-00224/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 136

Compareixença del conseller d’Univer-
sitats, Recerca i Societat de la Informació davant la
Comissió per a la Societat de la Informació perquè
informi sobre la modificació del contracte amb l’em-
presa Al-pi relativa als compromisos de cablejar les
comarques de Catalunya (tram. 357-00225/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 136

Compareixença d’una delegació de la
comissió executiva d’UGT i CCOO de Catalunya da-
vant la Comissió per a la Societat de la Informació
perquè informi sobre el desenvolupament actual del
teletreball i la situació laboral dels treballadors a Ca-
talunya (tram. 357-00226/06). Acord de tenir la ses-
sió de compareixença. 136

Compareixença dels representants del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya da-
vant la Comissió de Política Cultural perquè informin
sobre les activitats desenvolupades durant l’any
2000 (tram. 357-00227). Acord de tenir la sessió de
compareixença. Substanciació. 136

4.67. Comunicacions dels grups parla-
mentaris i dels diputats

Escrit de renúncia de la condició de di-
putat. 137

4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

4.70.01. Composició del Govern, delegaci-
ons de funcions i encàrrecs de des-
patx

Encàrrec del despatx del conseller d’In-
dústria, Comerç i Turisme al conseller d’Interior
(tram. 330-00068/06). Coneixement. 137

4.80. Síndic de Greuges

Resolució de nomenament de la senyo-
ra Glòria Dorca i Sellabona com a secretària del Sín-
dic de Greuges. 137

4.87. Procediments davant el Tribunal
Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat núm.
3228/2001, plantejada per la Secció Cinquena de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, respecte a l’article 3, lletra
c, i a l’article 5 de la Llei 1/91, de 27 de febrer, que
regula el règim sancionador en matèria de casinos,
jocs i apostes (tram. 382-00003/06). Acord de com-
pareixença del Parlament. 138

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). Adscripció. 138

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.



12 de novembre de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 231

14

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 943/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la licitació del projecte
de l’edifici del Centre d’Educació In-
fantil i Primària Garona, de Vielha e
Mijaran (Vall d’Aran)
Tram. 250-01460/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 26, 11.10.2001, DSPC-C 236

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 11 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’ampliació del centre
d’ensenyament infantil i primari Garona, de Vielha
e Mijaran (Vall d’Aran) (tram. 250-01460/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Popular, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 23595).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar
el procés de licitació del projecte de l’edifici del
Centre d’Educació Infantil i Primària Garona, de
Vielha e Mijaran (Vall d’Aran), tan bon punt disposi
de la cessió del solar corresponent.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2001

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

Resolució 944/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el garantiment de les
condicions d’internat dels centres de
l’Institut d’Ensenyament Secundari
Antoni Rovira i Virgili, de Tarragona
Tram. 250-01567/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 26, 11.10.2001, DSPC-C 236

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 11 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’estudi de les propostes
del consell escolar de l’institut d’ensenyament se-
cundari Antoni Rovira i Virgili, de Tarragona per a
garantir-ne la continuïtat (tram. 250-01567/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Popular, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 25660).

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 totes les gestions pertinents, en cas de trasllat
del complex educatiu de l’Institut d’Ensenyament
Secundari Antoni Rovira i Virgili, de Tarragona, per
tal que en el nou emplaçament es tinguin en comp-
te les condicions d’internat dels centres actuals.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2001

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

Resolució 945/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’oferta formativa de
l’Institut d’Ensenyament Secundari
Campclar, de Tarragona
Tram. 250-01391/06 i 250-01660

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 26, 11.10.2001, DSPC-C 236

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 11 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la
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 (tram. 250-01391/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya - Verds, i el text de la Proposició no de llei
sobre la implantació de cicles formatius a l’Institut
d’Ensenyament Secundari Campclar, de Tarragona

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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(tram. 250-01660) i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
22444 i 26180), que coincideixen en la formulació.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a consi-
derar la possibilitat que l’Institut d’Ensenyament
Secundari Campclar, de Tarragona, pugui impartir
cicles formatius de grau mitjà i de grau superior,
d’acord amb la seva sol·licitud, tenint en compte la
viabilitat d’aquests estudis i l’oferta de formació
professional a Tarragona.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2001

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

Resolució 946/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la contribució a la res-
tauració de l’església de Sant Martí, de
Villalonga del Camp (Tarragonès)
Tram. 250-01333/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 26, 11.10.2001, DSPC-C 236

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 11 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre les mesures a adoptar
per a abonar els ajuts econòmics destinats a la res-
tauració de l’església de Sant Martí, de Vilallonga
del Camp (Tarragonès) (tram. 250-01333/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Popular, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 21020).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a pren-
dre les mesures necessàries per a contribuir a la res-
tauració pendent de l’església de Sant Martí, de Vi-
lallonga del Camp (Tarragonès), d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2001

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

Resolució 947/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les necessitats d’infra-
estructures educatives a Sant Sadur-
ní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-01419/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 26, 11.10.2001, DSPC-C 236

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 11 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la necessitat d’ampliar
l’oferta de places escolars públiques de Sant Sadur-
ní d’Anoia (Alt Penedès) amb relació a la saturació
del centre d’ensenyament infantil i primari Mossèn
Jacint Verdaguer (tram. 250-01419/06), presentada
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 22081).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Agilitar els estudis de planificació de les necessi-
tats d’infraestructures educatives al municipi de
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) conjuntament
amb l’Ajuntament, d’acord amb les previsions d’es-
colarització de la zona a curt i mitjà termini.

b) Mantenir les converses ja iniciades amb l’Ajunta-
ment de Sant Sadurní d’Anoia sobre l’emplaçament
adequat per a la possible construcció d’un equipa-
ment escolar al municipi.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2001

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

Resolució 948/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la rehabilitació de l’en-
torn del conjunt monumental medieval
i la urbanització adjacent de la Roca,
de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)
Tram. 250-01448/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 26, 11.10.2001, DSPC-C 236

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 11 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la rehabilitació de l’en-
torn del conjunt monumental medieval i la urbanit-

1.10.
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zació adjacent de la Roca, de Sant Martí Sarroca
(Alt Penedès) (tram. 250-01448/06), presentada per
tots els grups parlamentaris.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Dur a terme els treballs de prospecció arqueolò-
gica a les restes de la muralla de l’entorn del castell
i de l’església de la Roca, a Sant Martí Sarroca (Alt
Penedès), per a avaluar-ne el valor patrimonial i
procedir a la catalogació i a la conservació dels ele-
ments que en formen part.

b) Elaborar i executar el projecte de rehabilitació
de la zona de les restes de la muralla de l’entorn del
conjunt monumental de Sant Martí Sarroca i esta-
blir les mesures pertinents de difusió del seu valor
patrimonial.

c) Impulsar la redacció del projecte d’urbanització
de l’entorn del conjunt monumental de Sant Martí
Sarroca, per a facilitar-hi l’accés i la mobilitat de
les persones que el visiten i establir les mesures de
cooperació tècniques i econòmiques amb l’Ajunta-
ment de Sant Martí Sarroca per a possibilitar-ne
l’execució.

d) Fer les previsions pressupostàries necessàries
per dur a terme les accions que se sol·liciten a les
lletres a, b i c, a càrrec dels pressupostos de la Ge-
neralitat per a l’any 2002.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2001

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

Resolució 949/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’obertura d’una llar
d’infants a Carme (Anoia) i la convo-
catòria per a la concessió de subven-
cions per a noves places escolars de
primer cicle d’educació infantil de titu-
laritat municipal
Tram. 250-01473/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 26, 11.10.2001, DSPC-C 236

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 11 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la creació d’una escola
bressol a Carme (Anoia) (tram. 250-01473/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 23601).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar converses amb l’Ajuntament de Carme
(Anoia) per tal que s’aculli, si ho creu convenient, a
la convocatòria de subvencions per a l’obertura
d’una llar d’infants al municipi.

b) Fer al més aviat possible una nova convocatòria
per a la concessió de subvencions per a crear noves
places escolars de primer cicle d’educació infantil
de titularitat municipal.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2001

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

Resolució 950/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació d’un centre
d’educació infantil i primària a Pon-
tons (Alt Penedès) en funció de la de-
manda d’escolarització
Tram. 250-01488/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 26, 11.10.2001, DSPC-C 236

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 11 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la recuperació de l’esco-
la de Pontons (Alt Penedès) (tram. 250-01488/06),
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 23606).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un
seguiment de l’evolució de la demanda d’escolarit-
zació al municipi de Pontons (Alt Penedès) i iniciar
les converses pertinents amb l’Ajuntament a fi de
crear, si escau, un centre d’educació infantil i pri-
mària al municipi.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca
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Resolució 951/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’assignació d’un mí-
nim de tres hores lectives per a la ma-
tèria de filosofia del batxillerat
Tram. 250-01673/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 26, 11.10.2001, DSPC-C 236

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 11 d’octubre de 2001, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’assignació d’un mínim
de tres hores lectives per a la matèria de filosofia
del batxillerat (tram. 250-01673/06), presentada per
tots els grups parlamentaris.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dispo-
sar un horari semblant a la resta de matèries comu-
nes del batxillerat per a la filosofia, amb una assig-
nació mínima de tres hores lectives al primer i al
segon curs.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2001

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

Resolució 952/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la planificació pel Go-
vern de l’Estat d’una freqüència mo-
dulada de ràdio comercial al Pallars
Sobirà
Tram. 250-01667/06

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empre-
ses Filials
Sessió núm. 17, 23.10.2001, DSPC-C 239

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE LA

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I DE LES

EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, en sessió tinguda el dia 23 d’octubre de
2001, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
sobre les freqüències comercials de ràdio al Pallars
Sobirà (tram. 250-01667/06), presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi (reg. 26123).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·-
licitar al Govern de l’Estat la planificació, com a
mínim, d’una freqüència modulada de ràdio de ca-
ràcter comercial al Pallars Sobirà, a fi que la Gene-
ralitat pugui convocar el concurs de concessió per-
tinent.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001 de
2001

La secretària El president de la Comissió
M. Ángeles Esteller Josep M. Carbonell

Resolució 953/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre ajuts o convenis espe-
cífics per a les emissores locals de la
Vall d’Aran
Tram. 250-01693/06

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empre-
ses Filials
Sessió núm. 17, 23.10.2001, DSPC-C 239

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE LA

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I DE LES

EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, en sessió tinguda el dia 23 d’octubre de
2001, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
sobre la potenciació del centre territorial de Catalu-
nya Ràdio a la Vall d’Aran (tram. 250-01693/06),
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a decre-
tar per a l’any 2002 ajuts o convenis específics per
a les emissores locals de la Vall d’Aran que emeten
en aranès o que utilitzen aquesta llengua habitual-
ment en llur programació.

Palau del Parlament,  23 d’octubre de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca
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Resolució 954/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’una dis-
posició normativa per a crear un marc
jurídic general del règim de les emis-
sores de ràdio locals o municipals de
Cataluny
Tram. 250-01742/06

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empre-
ses Filials
Sessió núm. 17, 23.10.2001, DSPC-C 239

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE LA

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I DE LES

EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, en sessió tinguda el dia 23 d’octubre de
2001, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
sobre l’elaboració d’una disposició normativa per a
crear un marc jurídic general del règim de les emis-
sores de ràdio locals de Catalunya (tram. 250-
01742/06), presentada pel Grup Parlamentari Popu-
lar, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 29244).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a apro-
var en el termini màxim de sis mesos una disposició
normativa que determini el règim jurídic de les
emissores de ràdio locals o municipals.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Ángeles Esteller Josep M. Carbonell

Resolució 955/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual s’encomana al
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) l’elaboració d’un informe relatiu
a la viabilitat de la creació d’una agèn-
cia catalana de comunicació
Tram. 250-01754/06

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empre-
ses Filials
Sessió núm. 17, 23.10.2001, DSPC-C 239

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE LA

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I DE LES

EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, en sessió tinguda el dia 23 d’octubre de
2001, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
per la qual s’encomana al Consell de l’Audiovisual
de Catalunya (CAC) l’elaboració d’un informe rela-
tiu a la viabilitat de la creació d’una agència catala-
na de comunicació (tram. 250-01754/06), presenta-
da per tots els grups parlamentaris.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya a elaborar i presentar-li un
informe sobre la viabilitat de la creació d’una agèn-
cia catalana de comunicació i, si és procedent, so-
bre l’abast i les possibles característiques d’aquesta
iniciativa.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Ángeles Esteller Josep M. Carbonell
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Resolució 956/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració pel Consell
de l’Audiovisual de Catalunya d’uns
acords d’autoregulació de les televisi-
ons de gestió municipal
Tram. 250-01925/06

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empre-
ses Filials
Sessió núm. 17, 23.10.2001, DSPC-C 239

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE LA

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I DE LES

EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, en sessió tinguda el dia 23 d’octubre de
2001, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
sobre l’elaboració pel Consell de l’Audiovisual de
Catalunya d’unes normes d’autoregulació de les te-
levisions locals de gestió municipal (tram. 250-
01925/06), presentada pel Grup Parlamentari Popu-
lar, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 31157).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
amb la màxima urgència el marc jurídic regulador
sobre la base del qual el Consell de l’Audiovisual
de Catalunya promogui, d’acord amb allò que dis-
posen els articles 2 i 10 de la Llei 2/2000, del 4 de
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
l’adopció d’acords d’autoregulació que garanteixin
l’observança, a les televisions de gestió municipal,
dels principis continguts a l’article 6 de la Llei de
l’Estat 41/1995, del 22 de desembre,  de televisió
local per ones terrestres.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

La secretària El president de la Comissió
M. Ángeles Esteller Josep M. Carbonell

Resolució 967/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’adopció de mesures
per a orientar a favor dels interessos
socials, culturals i econòmics de Cata-
lunya les activitats benèfiques i les fi-
nanceres de les caixes d’estalvi cata-
lanes
Tram. 250-00002/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost
Sessió núm. 11, 24.10.2001, DSPC-C 242

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’octubre de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei relativa a la
proposta de modificació de la Llei de Caixes d’Es-
talvi de Catalunya, presentada pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (tram. 250-00002/06), i
les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 3171) i pel G. P. Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 3351).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Exercir les competències d’intervenció, regula-
ció i sanció que la legislació actual dóna a la Gene-
ralitat per tal que les caixes d’estalvis catalanes, en
l’exercici de llurs activitats, persegueixin d’una
manera real els objectius de desenvolupament eco-
nòmic, social i cultural de Catalunya tenint sempre
present llur caràcter benèfic i social i que són enti-
tats sense ànim de lucre.

b) Adoptar les mesures normatives i administratives
pertinents a fi d’incentivar que les caixes d’estalvi
financin preferentment l’activitat de les petites i
mitjanes empreses catalanes, l’economia social de
Catalunya i la millora i l’ampliació de les infraes-
tructures, en especial les de caràcter cultural, de
Catalunya.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

La secretària El president de la Comissió
Pilar Díaz i Romero Antoni Castellà i Clavé
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Resolució 968/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual s’encomana al Go-
vern l’estudi de l’actuació de les cai-
xes d’estalvis en matèria d’obra social
Tram. 250-01623/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost
Sessió núm. 11, 24.10.2001, DSPC-C 242

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’octubre de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre l’obra
social de les caixes d’estalvis, presentada pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya (tram. 250-
01623/05), i les esmenes presentades pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 26403).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Dur a terme, publicar i difondre en el transcurs de
l’any 2002 un estudi de l’actuació, en matèria
d’obra social, de les caixes d’estalvis a Catalunya
des del 1980 fins al 2000, ambdós inclosos, que se
centri en l’anàlisi sectorial de les despeses i les in-
versions derivades dels projectes d’aquesta obra
social i que avaluï l’impacte social que ha tingut
cadascuna d’aquestes actuacions.

b) Actualitzar amb una periodicitat no superior a
cinc anys l’estudi a què fa referència la lletra a i
presentar-l’hi per tal que el Parlament el pugui co-
nèixer i debatre.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

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

Resolució 969/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la publicació anual dels
recursos que les caixes d’estalvis de
Catalunya destinen a obra social
Tram. 250-01624/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost
Sessió núm. 11, 24.10.2001, DSPC-C 242

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’octubre de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre l’obra

social de les caixes d’estalvis i la seva distribució
territorial, presentada pel G. P. d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (tram. 250-01624/06), i l’esme-
na presentada pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
26402).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a publi-
car anualment les dades dels recursos que les caixes
d’estalvis de Catalunya destinen en concepte d’obra
social, segons la distribució territorial i en els ter-
mes que s’estableixin per reglament.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

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

Resolució 970/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures de correc-
ció de l’alça de preus a Catalunya
Tram. 250-01041/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost
Sessió núm. 11, 24.10.2001, DSPC-C 242

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’octubre de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre les me-
sures de correcció de l’alça de preus a Catalunya,
presentada pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V) (tram. 250-01041/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a pren-
dre mesures per a corregir l’alça continuada dels
preus a Catalunya.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

La secretària El president de la Comissió
Pilar Díaz i Romero Antoni Castellà i Clavé
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Resolució 971/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la introducció de l’euro
Tram. 250-01383/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost
Sessió núm. 11, 24.10.2001, DSPC-C 242

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’octubre de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre l’esta-
bliment de mesures per a facilitar la implantació de
l’euro, especialment pel que fa a les campanyes in-
formatives destinades a les petites i mitjanes em-
preses (pime), presentada pel G. P. Popular (tram.
250-01383/06), i les esmenes presentades pel G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 21961) i pel
G. P. de Convergència i Unió (reg. 22073).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar les mesures necessàries per a fer el seguiment de
la introducció de l’euro i de l’impacte que produirà
en l’economia de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

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

Resolució 972/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el procés d’informació i
formació pel que fa a la posada en cir-
culació de l’euro
Tram. 250-01680/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost
Sessió núm. 11, 24.10.2001, DSPC-C 242

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’octubre de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre l’acce-
leració del procés d’adaptació de les empreses a
l’euro, especialment pel que fa referència a les peti-
tes i mitjanes empreses (pime), presentada pel G. P.
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (tram.
250-01680/06), i l’esmena presentada pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 27120).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar impulsant el procés d’informació i formació
pel que fa a la posada en circulació de l’euro, diri-
git a les empreses, especialment les petites i mitja-
nes i les dedicades al comerç, i a la població, espe-
cialment cap als col·lectius que poden tenir més di-
ficultats d’adaptació, com ara les persones grans,
els consumidors i la població escolar.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

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

Resolució 973/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un manu-
al de tramitació i gestió de taxes i
preus i la informatització dels proces-
sos de gestió i control de taxes i preus
públics
Tram. 250-01746/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost
Sessió núm. 11, 24.10.2001, DSPC-C 242

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’octubre de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la infor-
matització dels processos de gestió i control de les
taxes i els preus públics i l’aprovació d’un manual
per a fer-ne la tramitació i la gestió, presentada pel
G. P. Popular (tram. 250-01746/06), i les esmenes
presentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
29242) i pel G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 29842).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar un manual de tramitació i gestió de taxes i preus
que reculli totes les disposicions que s’hi refereixin
i a informatitzar els processos de gestió i control de
taxes i preus públics amb un sistema comú de trami-
tació.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

La secretària El president de la Comissió
Pilar Díaz i Romero Antoni Castellà i Clavé
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Resolució 974/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’aprovació d’un pla
d’endeutament per al quinquenni
2002-2007
Tram. 250-01768/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost
Sessió núm. 11, 24.10.2001, DSPC-C 242

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’octubre de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre l’apro-
vació d’un pla d’endeutament per al quinquenni
2002-2007, presentada pel G. P. Popular (tram. 250-
01768/06), i les esmenes presentades pel G. P. Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 29275) i pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 29843).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a apro-
var un pla d’endeutament per al quinquenni 2002-
2007.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

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

Resolució 975/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació d’una oficina
de gestió i control pressupostari per a
assumir les competències de la Gene-
ralitat en matèria de seguiment de la
gesió pressupostària i de l’endeuta-
ment
Tram. 250-01769/06

Adopció: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost
Sessió núm. 11, 24.10.2001, DSPC-C 242

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 24 d’octubre de 2001, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la crea-
ció d’una oficina de gestió i control pressupostari
per a assumir les competències de la Generalitat en
matèria d’endeutament, presentada pel G. P. Popular
(tram. 250-01769/06), i les esmenes presentades pel
G. P. de Convergència i Unió (reg. 29233) i pel G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 29276).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear,
dotar i posar en funcionament en el termini de tres
mesos una oficina de gestió i control pressupostari
per a assumir d’una manera concreta i específica
totes les competències de la Generalitat pel que fa al
seguiment de la gestió pressupostària i de l’endeu-
tament.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

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

Resolució 989/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la signatura de conve-
nis amb els col·legis professionals per
a contribuir a la cobertura de les des-
peses generades per l’organització de
serveis de mediació familiar
Tram. 250-01417/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 24, 25.10.2001, DSPC-C 246

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 25 d’octubre de 2001, ha
estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la
signatura de convenis amb els col·legis professio-
nals per a participar econòmicament en les despeses
generades per l’organització de serveis de mediació
familiar, presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-01417/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
22080).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar
prioritat, en el marc del desenvolupament reglamen-
tari de la Llei 1/2001, del 15 de març, de mediació
familiar de Catalunya, a la signatura de convenis
amb els col·legis professionals que hagin establert
serveis de mediació familiar, per a contribuir, en
futurs exercicis pressupostaris, a la cobertura de les
despeses que l’organització d’aquests serveis els
generi, d’acord amb l’article 2 de la dita Llei.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela de Madre Ortega
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Resolució 990/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació dels meca-
nismes de resolució extrajudicial de
conflictes en l’àmbit de les associaci-
ons
Tram. 250-01461/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 24, 25.10.2001, DSPC-C 246

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 25 d’octubre de 2001, ha
estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la
regulació de l’estructura, la composició i les funci-
ons del Consell Català d’Associacions, presentada
pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01461/
06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 23596).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar les mesures necessàries per a establir una regu-
lació dels mecanismes de resolució extrajudicial de
conflictes en l’àmbit de les associacions.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2001

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

Resolució 991/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ajust de la legislació
vigent en matèria de joc a l’ús de les
noves tecnologies en els jocs propis
dels casinos de Catalunya
Tram. 250-01524/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 24, 25.10.2001, DSPC-C 246

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 25 d’octubre de 2001, ha
estudiat el text de la Proposició no de llei sobre
l’ajust de la legislació vigent en matèria de joc a
l’ús de les noves tecnologies en els jocs propis dels
casinos de Catalunya, presentada pel Grup Parla-
mentari Popular (tram. 250-01524/06), i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 25290).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adop-
tar les mesures necessàries per a ajustar la normati-
va vigent en matèria de joc, en particular, la dels
casinos, a la realitat derivada de l’ús de les noves
tecnologies en els jocs propis dels casinos, quan
aquests siguin promoguts per empreses amb seu a
Catalunya.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2001

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

Resolució 992/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’actualització del Pla de
creació i substitució d’establiments
penitenciaris
Tram. 250-01804/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 24, 25.10.2001, DSPC-C 246

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 25 d’octubre de 2001, ha
estudiat el text de la Proposició no de llei sobre
l’actualització del Pla de creació i substitució d’es-
tabliments penitenciaris, presentada pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-01804/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer
l’actualització del Pla de creació i substitució d’es-
tabliments penitenciaris abans del 31 de desembre
de 2001.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2001

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

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un projecte de llei de protecció
de l’espai natural de Collserola
Tram. 250-00982/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 27, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-
C 248).

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a subsidiar l’incre-
ment dels tipus d’interès de les hipo-
teques de famílies econòmicament
desfavorides
Tram. 250-01039/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 11, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

Proposició no de llei per a fer públics
els informes dels interventors del De-
partament d’Economia, Finances i Pla-
nificació amb relació als fons de for-
mació ocupacional
Tram. 250-01101/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació de la regulació dels mètodes
d’eutanàsia animal per a evitar la im-
provisació de sistemes de captura i
matances retardades i cruels
Tram. 250-01149/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 26 de la Comissió de Po-
lítica Territorial, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-C
240).

Proposició no de llei sobre l’abando-
nament del projecte de construcció
del túnel d’Horta, de Barcelona
Tram. 250-01209/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 26, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-
C 240).

Proposició no de llei sobre la
sol.licitud al Govern de l’Estat que es-
tudiï una taxa sobre les transaccions
especulatives en els mercats de divi-
ses
Tram. 250-01238/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 11, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

Proposició no de llei sobre la detecció
d’altes concentracions d’amoníac i
d’àcid clorhídric a Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01262/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 26, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-
C 240).
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Proposició no de llei sobre la potenci-
ació i l’ampliació de l’oferta de trans-
port col·lectiu de l’àrea metropolitana
de Barcelona
Tram. 250-01269/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 26 de la Comissió de Po-
lítica Territorial, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-C
240).

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla específic contra la conta-
minació per ozó
Tram. 250-01271/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 26, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-
C 240).

Proposició no de llei sobre l’impuls al
Consorci Front Portuari Català per a
coordinar els ports catalans
Tram. 250-01285/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 26, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-
C 240).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 27, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-
C 248).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme en la sessió núm. 23, tinguda el
dia 25.10.2001 (DSPC-C 245).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Po-
lítica Territorial, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-C
248).

Proposició no de llei sobre l’impuls de
les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) en l’àmbit educatiu
no universitari
Tram. 250-01380/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió Perma-
nent de Legislatura per a la Societat de la Informa-
ció, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-C 243).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 27, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-
C 248).
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Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi de reconversió del port
de Vallcarca, de Sitges (Garraf) i de la
zona circumdant
Tram. 250-01418/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Po-
lítica Territorial, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-C
248).

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un projecte de nova delimitació
de la zona del PEIN de La Conreria -
Sant Mateu - Sèllecs (Vallès Oriental)
per a incorporar el sòl no urbanitzable
de Sant Fost de Campsentelles (Va-
llès Oriental)
Tram. 250-01421/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 27, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-
C 248).

Proposició no de llei sobre la implan-
tació de l’impost internacional «Taxa
Tobin», pel qual es graven les tran-
saccions especulatives en els mer-
cats de divises i es destina a reduir
les desigualtats socials, al foment de
l’educació i a la salut pública en els
països més pobres
Tram. 250-01436/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 11, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla del transport adaptat pel
que respecta al transport públic regu-
lar, a l’interurbà i a l’específic porta a
porta
Tram. 250-01441/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 27, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-
C 248).

Proposició no de llei sobre la segure-
tat marítima i la prevenció de la conta-
minació al Mediterrani
Tram. 250-01456/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Po-
lítica Territorial, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-C
248).

Proposició no de llei sobre el cobra-
ment de les indemnitzacions per ca-
tàstrofes naturals amb la màxima cele-
ritat
Tram. 250-01465/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 11, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

Proposició no de llei sobre el no-co-
brament de comissions bancàries per
les donacions de la ciutadania a les
ONG
Tram. 250-01468/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 11, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).
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Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de prolongar diverses línies del
metro de Barcelona fins al Baix Llo-
bregat
Tram. 250-01476/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 26, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-
C 240).

Proposició no de llei sobre la preser-
vació de l’espai natural del riu Segre al
pas per Balaguer, Vallfogona de Bala-
guer i Térmens (Noguera)
Tram. 250-01511/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 27, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-
C 248).

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment dels serveis del Consorci de
Normalització Lingüística del Penedès
- Garraf
Tram. 250-01514/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Po-
lítica Cultural, tinguda el dia 25.10.2001 (DSPC-C
244).

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla d’acció per a incentivar
l’activitat econòmica als pobles de
menys de cinc-cents habitants
Tram. 250-01542/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 11, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

Proposició no de llei sobre la
redefinició de la xarxa bàsica de carre-
teres en el corredor Montblanc - Tarra-
gona/Salou
Tram. 250-01553/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Po-
lítica Territorial, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-C
248).

Proposició no de llei sobre la creació
de places d’escola bressol a les co-
marques del Camp de Tarragona
Tram. 250-01554/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 27, tinguda el dia 25.10.2001 (DSPC-C
244).

Proposició no de llei sobre la creació
de subvencions per a facilitar als jo-
ves l’adquisició d’habitatges de llo-
guer i de propietat
Tram. 250-01555/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 27, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-
C 248).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 11, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).
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Proposició no de llei sobre el suport a
tots els sectors afectats per la crisi de
l’encefalopatia espongiforme bovina
(EEB)
Tram. 250-01572/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 23 de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme, tinguda el dia
25.10.2001 (DSPC-C 245).

Proposició no de llei sobre el finança-
ment del projecte Vilatge medieval de
Santa Creu de Llagunes, de Soriguera
(Pallars Sobirà)
Tram. 250-01600/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 27, tinguda el dia 25.10.2001 (DSPC-C
244).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou edifici per als jutjats
d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-01603/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana en la sessió núm. 24, tinguda el dia
25.10.2001 (DSPC-C 246).

Proposició no de llei sobre la difusió i
la promoció de l’activitat musical a
Catalunya
Tram. 250-01604/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Po-
lítica Cultural, tinguda el dia 25.10.2001 (DSPC-C
244).

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment per als becaris predoctorals
d’una relació contractual anàloga a la
dels ajudants d’universitat o la dels
metges interns residents
Tram. 250-01617/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 27, tinguda el dia 25.10.2001 (DSPC-C
244).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en
la sessió núm. 27, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-
C 248).

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un Pla de seguretat del Camp de
Tarragona
Tram. 250-01697/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana en la sessió núm. 24, tinguda el dia
25.10.2001 (DSPC-C 246).

Proposició no de llei sobre el compli-
ment dels compromisos de l’empresa
Menta de cablejar Catalunya
Tram. 250-01700/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm.
14, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-C 243).
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Proposició no de llei sobre la prepara-
ció d’un concurs que asseguri l’accés
de totes les capitals de comarca cata-
lanes a la xarxa de cable de fibra òpti-
ca durant el 2001
Tram. 250-01701/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm.
14, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-C 243).

Proposició no de llei sobre el compli-
ment dels compromisos de les opera-
dores de cablejar Catalunya i l’elabo-
ració d’un estudi urgent relatiu a la si-
tuació de cada municipi respecte al
cable i la inversió pública i privada
que cal
Tram. 250-01702/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm.
14, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-C 243).

Proposició no de llei sobre la neteja
urgent del tram del torrent de Merdans
o riera Seca (Vallès Oriental) per a
reduir els riscos potencials de des-
bordament
Tram. 250-01733/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 27 de la Comissió de Po-
lítica Territorial, tinguda el dia 31.10.2001 (DSPC-C
248).

Proposició no de llei sobre la creació
de l’Escola Superior de Policia de Ca-
talunya (ESPC)
Tram. 250-01776/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana en la sessió núm. 24, tinguda el dia
25.10.2001 (DSPC-C 246).

Proposició no de llei sobre la dotació
de les regions policials on s’ha des-
plegat la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra de grups de tèc-
nics especialistes en desactivació
d’artefactes explosius (Tedax)
Tram. 250-01777/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana en la sessió núm. 24, tinguda el dia
25.10.2001 (DSPC-C 246).

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla de seguretat de la comar-
ca de l’Anoia
Tram. 250-01876/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana en la sessió núm. 24, tinguda el dia
25.10.2001 (DSPC-C 246).

Proposició no de llei sobre la implan-
tació d’un codi ètic en les empreses
que reben ajuts públics de la Generali-
tat
Tram. 250-01914/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 11, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

Proposició no de llei sobre el foment
de les donacions a les entitats dedica-
des a la solidaritat, amb càrrec al tram
autonòmic de l’IRPF
Tram. 250-01919/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 11, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre els tipus
d’interès de les caixes d’estalvi
Tram. 250-02016/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 11, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

Proposició no de llei sobre la creació
de mòduls especials de seguretat en
centres hospitalaris
Tram. 250-02123/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Popular (reg.
32542).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
06.11.2001.

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 cessió de finca o
edificabilitat a canvi de construcció
futura
Tram. 200-00035/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 25 d’octubre de 2001, atès
l’acord de la Mesa i de la Junta de Portaveus del 8
de maig de 2001, d’acord amb l’article 97.1 del Re-
glament del Parlament, ha nomenat la Ponència que
ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de
cessió de finca o edificabilitat a canvi de construc-
ció futura (tram. 200-00035/06), que resta constitu-
ïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Jaume Camps i Rovira

Sr. Carles Puigdomènech i Cantó

Grup Socialista al Parlament de Catalunya:

Sr. Roberto E. Labandera Ganachipi

Grup Parlamentari Popular:

Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya:

Sr. Joan Ridao i Martín

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Els
Verds (IC-EV):

Sr. Rafael Ribó i Massó

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2001

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

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 231 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 12 de novembre de 2001

31

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Verds (IC-V) (reg. 32622).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.11.2001 al 06.11.2001).

Finiment del termini: 07.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2001.

Projecte de llei de les cambres oficials
de comerç, indústria i navegació de
Catalunya i el Consell General
Tram. 200-00041/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 32532),
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya –
Verds (reg. 32623) i Grup Parlamentari Socialistes –
Ciutadans pel Canvi (reg. 32809)

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2001 al 08.11.2001).

Finiment del termini: 09.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33100)
i Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Can-
vi (reg. 33173).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.11.2001 al 13.11.2001).

Finiment del termini: 14.11.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33316).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.11.2001 al 15.11.2001).

Finiment del termini: 16.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Projecte de llei de l’Agència Catalana
de Protecció de Dades
Tram. 200-00042/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 32532),
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (reg. 32810) i Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (reg. 32888).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2001 al 08.11.2001).

Finiment del termini: 09.11.2001; 9: 30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33100).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.11.2001 al 10.11.2001).

Finiment del termini: 12.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33316).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.11.2001 al 13.11.2001).

Finiment del termini: 14.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

3.01.01.
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Projecte de llei de transport per cable
Tram. 200-00043/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 33125).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 19.11.2001 al 27.11.2001).

Finiment del termini: 28.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 33126).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 19.11.2001 al 27.11.2001).

Finiment del termini: 28.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

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 re-
gular les indemnitzacions de les per-
sones incloses en els supòsits pre-
vistos a la Llei 46/1977, de 15 d’octu-
bre, d’amnistia, i excloses dels benefi-
cis de la disposició addicional divuite-
na dels pressupostos generals de
l’Estat per als períodes 1990 i 1992
Tram. 200-00047/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33100)
i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 33127).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33316).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 33128).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 19.11.2001 al 27.11.2001).

Finiment del termini: 28.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 33129).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 19.11.2001 al 27.11.2001).

Finiment del termini: 28.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

3.01.01.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33100),
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 33130) i Grup Parlamentari Socialistes –
Ciutadans pel Canvi (reg. 33174).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.11.2001 al 13.11.2001).

Finiment del termini: 14.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33316).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 33131).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 19.11.2001 al 27.11.2001).

Finiment del termini: 28.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

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 (reg. 32812).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 05.11.2001 al 08.11.2001).

Finiment del termini: 09.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2001.

Proposició de llei de modificació de la
Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya
Tram. 202-00124/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32399 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds d’acord amb allò que preveu l’article 106 del
Reglament de la Cambra presenta la següent propo-
sició de llei de modificació de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han de po-
der participar en les decisions polítiques. Aquest
hauria de ser un dels referents del marc polític de
Catalunya. L’acció de govern, tant de l’administra-
ció autonòmica com de les entitats locals, i molt es-
pecialment dels municipis, requereix com a element
complementari i diferenciador, la implicació dels
ciutadans i ciutadanes, que amb les seves aportaci-
ons i suggeriments, poden reflectir en les decisions
polítiques i de gestió de govern, les corresponents
sensibilitats i demandes socials.

Sistemes participatius com el referèndum, l’audièn-
cia pública, la consulta pública, la informació públi-
ca, la informació pública individualitzada, son els
instruments fonamentals d’una efectiva participació
de la ciutadania.
En aquest sentit la modificació proposada va enca-
minada a concretar que la Generalitat de Catalunya,

3.01.02.
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d’acord amb la modificació de l’article 10-2 de
l’Estatut d’Autonomia, exercirà dues competències
que impulsaran la consulta popular. Així, la intro-
ducció de l’element de supramunicipalitat en els
assumptes d’incidència social, econòmica i medi-
ambiental, d’àmbit superior al terme municipal, po-
drà originar un augment d’aquesta fórmula partici-
pativa a més de l’àmbit estrictament municipal.
Aquí hem de senyalar la necessitat de formalitzar la
prèvia audiència als municipis implicats. També, la
competència autonòmica en l’autorització de les
consultes populars, simplificarà la tramitació actu-
al i atorgarà a la Generalitat la determinació dels
assumptes a consultar.

La introducció novedosa de la consulta popular en
assumptes amb incidència al social, econòmica i
mediambiental, tant referit a un àmbit municipal
com supramunicipal, comporta una millora substan-
cial del mecanisme participatiu de la ciutadania.

S’han previst, en conseqüència, l’oportuna modifi-
cació de la legislació de règim local, es a dir la mo-
dificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i la modificació de la
legislació específica, Llei Orgànica 2/1980, sobre
regulació de les diferents modalitats de referèn-
dum, i el Decret 294/1996, de 23 de juliol, Regla-
ment de consultes populars municipals.

ARTICLE 1

Es modifica l’article 144 en els apartats 1, 2 i 4:

«1. Els alcaldes, amb l’acord previ del ple per majo-
ria absoluta, poden sotmetre a consulta popular els
assumptes de la competència pròpia municipal i de
caràcter local, així com els assumptes socials, eco-
nòmics i mediambientals, que siguin d’especial im-
portància per als interessos dels veïns i veïnes i per
la seva qualitat de vida, llevat dels relatius a les fi-
nances locals. Així mateix en assumptes esmentats
amb incidència supramunicipal, la Generalitat po-
drà convocar consultes populars, amb la prèvia
audiència dels municipis afectats».

«2. L’alcalde ha de sotmetre a ple, a l’efecte del que
estableix l’apartat 1, les sol·licituds de consulta po-
pular presentades per un nombre de veïns i veïnes,
que com a mínim, sigui igual a:

a) El 10 % dels habitants, en poblacions de 5.000
habitants o menys.

b) 1.000 més el 2 % dels habitants que excedeixen
els 5.000

habitants, en les poblacions entre 5.001 habitants i
50.000 habitants.

c) 2.000 més el 3 % dels habitants que excedeixen
els 5.000

habitants, en les poblacions de més de 50.001 fins a
100.000 habitants.

c) 8.500 més el 2 % dels habitants que excedeixen
els 100.000 habitants, en les poblacions de més de
100.000 habitants, excloent Barcelona.

d) 20.500 més el 3 % dels habitants que excedeixin
els 100.001 habitants, en la ciutat de Barcelona.»

«4. L’autorització de la convocatòria de consulta
popular s’ha d’ajustar a les regles següents:

La corporació local ha de trametre a la Generalitat
una còpia literal de l’acord adoptat pel ple de
l’ajuntament, la qual ha de contenir els termes exac-
tes de la consulta.

La Generalitat emetrà un informe sobre la conveni-
ència de fer la consulta.

Correspon al Govern de la Generalitat autoritzar
la consulta popular, i posar-ho en coneixement de
l’Estat i del Parlament de Catalunya».

ARTICLE 2

Es modifica l’article 145 en l’apartat 1:

«1. El Govern de la Generalitat, un cop concedida
l’autorització i d’acord amb la resolució municipal
o amb la pretensió de la Generalitat, ha de convo-
car la consulta popular mitjançant decret, el qual
ha de contenir el text íntegre de la disposició ob-
jecte de la consulta i ha d’assenyalar clarament la
pregunta o les preguntes que ha de respondre el cos
electoral convocat. Així mateix, d’acord amb la re-
solució municipal o la pretensió de la Generalitat,
ha de determinar la data en què s’ha de fer la con-
sulta, la qual ha de quedar inclosa entre els trenta i
els seixanta dies posteriors a la data de publicació
del decret».

DISPOSICIÓ FINAL

«Primera. S’autoritza al Govern de la Generalitat
perquè dicti les disposicions necessàries per al des-
plegament, l’execució i el compliment d’aquesta
Llei i perquè habiliti els crèdits necessaris per al
seu desenvolupament.

Segona. Aquesta Llei entrarà en vigor a l’endemà de
la seva publicació en el DOGC».

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Rafael Ribó i Massó
President

3.01.02.
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Proposició de llei de modificació de
l’article 64 de la Llei 3/1982, del 23 de
març, del Parlament, del President i
del Consell Executiu de la Generalitat
Tram. 202-00125/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32407 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 106 del
Reglament de la Cambra presenta la següent propo-
sició de llei de modificació de l’article 64 de la llei
3/1982, del 23 de març, del Parlament, del President
i del Consell Executiu de la Generalitat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’ordenament constitucional i estatutari estableix
amb claredat que el President de la Generalitat és
sempre responsable davant del Parlament. En virtut
de l’anterior no pot delegar ni la seva responsabili-
tat política ni l’exercici de la funció de direcció del
Consell de Govern.

És per això que presenta la següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE ÚNIC: S’AFEGEIX

ARTICLE 6.4 BIS

En qualsevol cas, i d’acord amb l’article 152 de la
Constitució Espanyola i l’article 58 de la present
llei el President ha de respondre personalment da-
vant del Ple del Parlament quan es plantegi una
Moció de Censura, independentment de la partici-
pació d’altres membres del Govern com a suport a
les explicacions del President.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Rafael Ribó i Massó
President

Proposició de llei de modificació de la
Llei 2/1985, del 14 de gener, de l’Insti-
tut Català de Finances
Tram. 202-00126/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32428 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Dolors Nadal i Ayme-
rich, portaveu, Daniel Sirera i Bellés, portaveu Ad-
junt, Àngels Esteller i Ruedas i Josep Curto i Casa-
dó, diputada i diputat del Grup Popular, d’acord
amb allò que disposen els articles 106 i concordants
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
Proposició de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Institut Català de Finances (ICF) es va constituir
per la Llei 2/1985, de 14 de gener. Actualment es
configura com una Entitat de Dret Públic que actua
sotmesa a Dret Privat, i en aquest sentit, el seu rè-
gim jurídic es conté en l’esmentada Llei 2/1985, de
14 de gener, complementada amb l’Estatut de l’Em-
presa Pública Catalana i amb la Llei de Finances
Públiques de Catalunya.

A ningú se li escapa la importància que té l’esmen-
tat organisme públic en el conjunt de l’estructura
administrativa de la Generalitat de Catalunya. No
només perquè contribueix de forma important a
l’exercici de les competències executives que l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya reconeix a la Ge-
neralitat en matèria de sistema financer, sinó perquè
a més a més es configura com el principal instru-
ment de la Generalitat en matèria de política de crè-
dit públic. En aquest sentit, l’Institut Català de Fi-
nances està autoritzat per la Llei per efectuar les
diferents operacions de caràcter financer amb enti-
tats públiques i privades (operacions de crèdit,
prestació d’avals…), tot configurant-se com un ens
públic de caràcter financer pròpiament català.

Pel que fa a la seva organització interna, resulta evi-
dent l’excessiu vincle institucional que existeix en-
tre l’Institut Català de Finances i el Consell Execu-
tiu. Efectivament, els vocals que composen la Junta
de Govern són designats pel Govern de la Generali-
tat, a proposta del conseller d’Economia i Finances,
i això sense comptar que en són membres nats el
Director General de Política Financera i el Director
General de Pressupostos i Tresor. A més a més, el
propi Director General de l’Institut Català de Finan-
ces és igualment designat pel Govern, a proposta
del conseller d’Economia i Finances. Finalment,
aquesta dependència s’accentua de forma notable
al preveure la Llei vigent que els membres que
componen el Consell Assessor, òrgan d’informe i
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consulta format per experts del món financer, eco-
nòmic, social i universitari, siguin també designats
pel Consell Executiu, a proposta del conseller
d’Economia i Finances. Aquesta estructura posa de
manifest que l’esmentat Institut, per a l’exercici de
les importants funcions en matèria financera que li
encomana la Llei, es troba sota una excessiva de-
pendència i mediatització del Govern de la Genera-
litat i indirectament del titular del Departament
d’Economia i Finances, dependència que ha d’inci-
dir necessàriament en l’exercici de les funcions que
se li atribueixen per la Llei.

L’objectiu de la present Proposició de Llei es la de
dotar a l’Institut Català de Finances d’un especial
estatut jurídic que garanteixi la seva plena indepen-
dència, com a principal institució de crèdit públic
de Catalunya que és, respecte del Govern de la Ge-
neralitat. I per assolir aquest objectiu és necessari
garantir la independència dels seus membres, tan els
que composen els òrgans de direcció i execució de
l’organisme com els que formen part de l’òrgan as-
sessor.

Per aquestes raons, de forma semblant al que succe-
eix en altres institucions d’anàloga naturalesa, s’in-
trodueix la designació parlamentària dels membres
de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finan-
ces i del Consell Assessor, i s’articula un mecanisme
concret en la designació del Director General que
pretén dotar de més transparència el procediment
per al seu nomenament.

Finalment, per tal de reforçar i aprofundir en el
principi de transparència que ha d’informar la ges-
tió dels organismes i de les institucions públiques,
es creu convenient i necessari introduir en el text de
l’actual Llei 2/1985, de 14 de gener, un mecanisme
que garanteixi el coneixement per part del Parla-
ment de les decisions preses per l’òrgan de govern
de l’Institut en els casos de denegació en la conces-
sió de crèdits i avals a les persones físiques i jurídi-
ques que en sol·licitin. D’aquesta manera, la màxima
institució política de Catalunya, el Parlament, pot
controlar a través de la Comissió corresponent, el
compliment íntegre que l’Institut Català de Finances
en fa de les funcions que li atribueix la pròpia Llei.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent Proposició de llei de modificació de la Llei 2/
1985, de 14 de gener, de l’Institut Català de Finan-
ces.

ARTICLE 1

Els apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 18 de la Llei 2/
1985, de 14 de gener, de l’Institut Català de Finan-
ces, queda redactat de la següent manera:

«1. La Junta de Govern es compon de dotze vocals.

2. És presidida pel Director General de l’Institut.
En són membres nats el Director General de Políti-
ca Financera i el Director General de Pressupostos
i Tresor del Departament d’Economia i Finances.

3. La resta de vocals, en número no superior a nou
membres, són escollits pel Parlament de Catalunya

per majoria de tres cinquenes parts. En tot cas, en
l’assignació de les diferents vacants de la Junta de
Govern s’ha de garantir la presència dels diferents
grups parlamentaris en proporció a la seva repre-
sentació parlamentària.

4. El càrrec dels vocals de l’Institut Català de Fi-
nances de designació parlamentària té una durada
de cinc anys, sense que sigui renovable».

ARTICLE 2

Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 5 de l’ar-
ticle 18 de la Llei 2/1985, de 14 de gener, que passa
a tenir el següents redactat:

«[…] Els vocals designats pel Parlament de Catalu-
nya cessen:

1r. Per finiment del període pel qual van ésser de-
signats.

2n. Per defunció.

3r. Per renúncia expressa, comunicada per escrit al
President del Parlament de Catalunya. En aquests
casos el ple del Parlament procedirà, en el primer
ple que se celebri desprès de la renuncia, a designar
un nou vocal que ocuparà el càrrec pel temps que
falti per concloure el mandat.

4t. Per remoció del càrrec, instada per la majoria
absoluta de la Cambra, sempre que concorri alguna
causa d’especial rellevància que pugui afectar a
l’exercici normal del càrrec. En qualsevol cas, la
remoció haurà de ser aprovada per la majoria de
tres cinquenes parts del Parlament.»

ARTICLE 3

S’afegeix l’apartat 9 a l’article 19 de la Llei 2/
1985, de 14 de gener:

«9. Informar, amb caràcter obligatori i amb periodi-
citat mensual, al Parlament de Catalunya a través
de la Comissió corresponent, de les denegacions de
concessió de crèdits i avals sol·licitats a l’Institut».

ARTICLE 4

Es modifica l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 2/
1985, de 14 de gener, de l’Institut Català de Finan-
ces, que queda redactat de la següent manera:

«2. La Junta de Govern designarà com a secretari a
un Funcionari de la Generalitat de Catalunya adscrit
al Departament d’Economia i Finances, llicenciat o
llicenciada en Dret, que tindrà veu però en cap cas
vot, en les seves reunions.

Són funcions del secretari de la Junta de Govern, les
següents:

a) Preparar les reunions de la Junta de Govern.

b) Prestar suport tècnic i administratiu als membres
de la Junta de Govern durant les seves reunions.

c) Estendre les actes de cadascuna de les reunions
que celebri la Junta de Govern.

d) Expedir els certificats que, de forma individual,
li demanin per escrit els membres de la Junta.

3.01.02.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 231 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 12 de novembre de 2001

37

e) Les altres funcions que li delegui el President de
la Junta de Govern».

ARTICLE 5

Els apartats 1 i 2 de l’article 23 de la Llei 2/1985,
de 14 de gener, de l’Institut Català de Finances,
queda redactat de la següent manera:

«1. El Director General, que és alhora president de la
Junta de Govern, és designat pel Consell Executiu, a
proposta del conseller d’Economia i Finances.

2. Abans que es signi el Decret de nomenament del
Director General, el conseller d’Economia i Finan-
ces, a iniciativa pròpia, haurà de comparèixer da-
vant la Comissió competent per raó de la matèria
del Parlament de Catalunya, amb la finalitat de do-
nar compte de la trajectòria professional, el
curriculum acadèmic i els mèrits del candidat a ocu-
par el càrrec. Si la majoria absoluta dels membres
de la Comissió donen el seu vist-i-plau, el President
de la Generalitat el nomenarà Director General de
l’Institut».

ARTICLE 6

L’apartat 3 de l’article 27 de la Llei 2/1985, de 14
de gener, de l’Institut Català de Finances, queda
redactat de la següent manera:

«3. Els vocals del Consell Assessor són designats
per la Junta de Govern d’acord amb el procediment
que preveu el Reglament de Règim Interior. El seu
mandat tindrà una durada de quatre anys, i serà re-
novable per períodes consecutius de dos anys».

ARTICLE 7

La Disposició Final Tercera de la Llei 2/1985, de 14
de gener, de l’Institut Català de Finances, queda
redactada de la següent manera:

«1. El Consell Executiu de la Generalitat ha d’apro-
var, mitjançant Decret, el corresponent Reglament
de Règim Interior de l’Institut Català de Finances, a
proposta de la Junta de Govern.

2. En el termini màxim de tres mesos des de l’entra-
da en vigor de la present Llei, la Junta de Govern
haurà d’adaptar el Reglament de Règim Interior a
allò que disposa aquesta Llei».

DISPOSICIÓ FINAL

«Les repercusions econòmiques que suposi l’entra-
da en vigor de la present Llei seran exigibles a par-
tir de l’exercici pressupostari corresponent a l’any
2002».

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Dolors Nadal i Ayme-
rich, portaveu, Daniel Sirera i Bellés, portaveu Ad-
junt, Àngels Esteller i Ruedas i Josep Curto i Casa-
dó

Proposició de llei de modificació de
Llei 4/1998, de 12 de març, de protec-
ció de Cap de Creus
Tram. 202-00127/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32481 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez, Maria Dolors Montserrat i Culle-
ré, Rafael Luna i Vivas i Josep Maria Fabregat i
Vidal, diputades i diputats del Grup Popular,
d’acord amb allò que preveuen els articles 106 i
concordants del Reglament de la Cambra, presenten
la següent Proposició de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap
de Creus, té com a objecte establir un règim jurídic
i de gestió per a la preservació estricta i la restaura-
ció, quan escaigui, dels sistemes naturals terrestres
i marins de la península de cap de Creus, dels valors
geològics, botànics, faunístics i ecològics i dels ele-
ments d’interès cultural que conté i de la integritat
del seu paisatge. En aquest sentit, la Llei delimita
un conjunt d’àmbits de protecció especial, en el
marc de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais
Naturals, i s’estableixen les normes de protecció
bàsiques i els mecanismes de planificació, gestió,
participació i protecció de l’ordre jurídic.

Pel que fa a la gestió de l’esmentat paratge, la Llei
institueix com a òrgans d’existència obligatòria els
següents: la Junta Rectora, el Consell de Coopera-
ció, el director o directora del Parc Natural i la Uni-
tat de Gestió. Pel que fa a aquest darrer òrgan, la
Unitat de Gestió, es considera que la regulació le-
gal vigent és suficient i prou completa al configu-
rar-lo com un òrgan de caràcter tècnic, de gestió
ordinària i d’execució. En canvi, pel que fa als altres
tres òrgans de direcció i gestió que preveu la Llei,
es creu en la necessitat d’introduir certes modifica-
cions per tal de agilitar la direcció i la gestió i ga-
rantir majors cotes de representació social dels inte-
ressats.

En primer terme, pel que fa al director o directora
del Parc Natural convé a aquestes alçades de vigèn-
cia de la Llei introduir un nivell de
professionalització del càrrec, i per aquest motiu es
creu convenient preveure que el director o directora
sigui funcionari de carrera de les Administracions
implicades en la gestió del Parc Natural, és a dir, de
la Generalitat o dels Ens Locals.

En segon terme, en relació a la Junta Rectora, es
creu necessari introduir una major claredat en el
redactat de l’article 13.1 de la Llei, per tal que totes
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les entitats i organismes públics vinculats a l’àmbit
territorial afectat per les delimitacions de Cap de
Creus puguin participar-hi directament en la fixació
de les directrius, de la gestió i del control del seu
compliment. D’aquesta forma és la pròpia Llei, i no
la mera remissió al reglament, la que preveu qui en
forma part del màxim òrgan de direcció i gestió del
Parc de Cap de Creus.

En tercer terme, respecte al Consell de Cooperació,
es creu convenient ampliar la relació de represen-
tants dels diferents sectors socials interessats, i amb
aquesta finalitat s’atorga representació, no només
al director o directora del Parc Natural, sinó també
als representants dels diferents municipis implicats,
així com a la pròpia societat civil que integra la co-
marca de l’Alt Empordà. En aquest sentit, la Llei
autoritza al Govern a establir, mitjançant Decret, les
normes de funcionament i organització del propi
Consell de Cooperació, així com a regular els pro-
cediments de designació dels representants en el sí
del Consell.

Finalment, atès que la Llei preveu que la Junta Rec-
tora de Cap de Creus i les juntes dels Parcs Naturals
dels Aiguamolls de l’Empordà i del Paratge Natural
d’Interès Nacional del Vessant Sud del massís de
l’Albera poden establir connexions biològiques, es
creu convenient per tal de garantir en aquests casos
una unitat d’acció i de gestió l’establiment d’un
mecanisme de coordinació i de seguiment d’actua-
cions d’aquesta naturalesa en el que participin els
responsables de la gestió de cada Parc Natural.

Per aquestes raons, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de
Cap de Creus.

ARTICLE 1

L’apartat 1 de l’article 12 de la Llei 4/1998, de 12
de març, de protecció de Cap de Creus, queda redac-
tat de la manera següent:

«1. El director o directora del Parc Natural ha d’és-
ser nomenat pel conseller o consellera d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca, amb audiència prèvia de la
Junta Rectora, entre funcionaris de carrera al servei
de l’Administració de la Generalitat o de les Admi-
nistracions Locals. El cessament serà acordat,
igualment, pel conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, escoltada la Junta Rectora.»

ARTICLE 2

L’apartat 1 de l’article 13 de la Llei 4/1998, de 12
de març, de protecció de Cap de Creus, queda redac-
tat de la següent manera:

«1. La Junta Rectora del Parc Natural de Cap de
Creus, com a òrgan rector del Parc Natural, està
integrada pels següents membres:

a) Sis representants de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya a raó de: dos pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca; un pel Departa-
ment de Medi Ambient; un pel Departament de Pre-
sidència; un pel Departament de Governació i Re-

lacions Institucionals i un pel Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques.

b) Un membre en representació de cadascun dels
Ajuntaments següents, designats en cada cas pel
corresponent ple municipal: Cadaqués, Roses, Pa-
lau-saverdera, Pau, Vilajuïga, Llançà, Port de la
Selva i Selva de Mar.

c) El president del consell comarcal de l’Alt Empor-
dà, o persona en qui delegui expressament.

d) El director o directora del Parc Natural, que en
farà de secretari, amb veu i sense vot.

ARTICLE 3

Els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 4/1998, de
12 de març, de protecció de Cap de Creus, queda
redactat de la següent manera:

»2. D’acord amb allò que estableix l’apartat anteri-
or, formen part del Consell de Cooperació el direc-
tor o directora del Parc Natural, que farà les funci-
ons de secretari del Consell, amb veu però sense
vot, o persona en qui delegui expressament; un re-
presentant de cadascun dels municipis esmentats
en la lletra b) de l’apartat 1 de l’article anterior,
escollit pel ple de la respectiva Corporació local;
una representació dels propietaris dels terrenys i
finques que integren el Parc Natural; les entitats
degudament legalitzades dedicades a la recerca ci-
entífica o a l’estudi i a la defensa de la natura, o les
altres representatives dels sectors agraris, fores-
tals, pesquers, culturals, turístics i recreatius que hi
desenvolupen llur activitat, així com la més àmplia
representació possible de la societat civil de la co-
marca de l’Alt Empordà.

3. Mitjançant Decret s’han de regular les normes
relatives a la organització i el funcionament del
Consell de Cooperació, així com el procediment
per a la designació dels representants de les dife-
rents entitats, dels propietaris i de la societat civil
establerts en el paràgraf anterior que han d’inte-
grar el Consell de Cooperació».

ARTICLE 4

Addició de l’apartat segon de la Disposició Addici-
onal Primera de la Llei 4/1998, de 12 de març, de
protecció de Cap de Creus:

«Disposició Addicional

Primera

2. Als efectes del que disposa l’aparat 1, els direc-
tors o directores dels Parcs Naturals de Cap de
Creus i d’Aiguamolls de l’Empordà i del Paratge
Natural d’Interès Nacional del Vessant Sud del
massís de l’Albera es reuniran de forma periòdica
per tal de coordinar les diferents actuacions que
s’hagin de dur a terme i efectuar el seguiment i con-
trol de les diferents connexions biològiques.»

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

«Primera.

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, s’ha d’efectuar l’adaptació del
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reglament d’organització i funcionament de la Jun-
ta Rectora i del Consell de Cooperació a allò que
estableix aquesta Llei.

Segona.

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels
quals exigeixi realitzar despeses amb càrrec als
Pressupostos de la Generalitat entraran en vigor en
l’exercici pressupostar corresponent a l’any 2002».

DISPOSICIÓ FINAL

«Es faculta el Govern de la Generalitat i el conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè dictin les
disposicions necessàries per l’acompliment
d’aquesta Llei».

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

Maria Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez, Maria Dolors Montserrat i Culle-
ré, Rafael Luna i Vivas i Josep Maria Fabregat i
Vidal

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’unitats dependents per a
mares empresonades que viuen amb
els fills
Tram. 250-01806/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31039)

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

«2. Incloure l’esmentada creació de noves unitats
dependents en l’actualització del Pla de creació i
substitució d’establiments penitenciaris.»

Proposició no de llei sobre la preven-
ció de l’activitat de col·lectius violents
als estadis esportius
Tram. 250-01817/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31045)

PARÀGRAF SEGON

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

«Elaborar i aplicar un programa de prevenció i ac-
tuació contra la violència que inclogui accions pre-
ventives basades en programes d’acompanyament
educatiu i d’atenció, dirigides als sectors de risc
amb la finalitat d’implantar una dinàmica social
que actuï d’antídot a la violència, d’acord amb les
diverses tendències internacionals en la lluita con-
tra la violència als estadis esportius.»

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració de les policies locals al sistema
de comunicació Nexus
Tram. 250-01818/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31040)

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

«2. Incloure en el futur projecte de llei de Seguretat
Pública la definició d’un sistema conjunt d’accés
integrat a la informació per part de tots els cossos
de policia actuants a Catalunya.»
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Proposició no de llei sobre l’educació
visual i plàstica i la musical
Tram. 250-01819/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31450)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

»1. Estudiar la viabilitat de promoure el reconeixe-
ment de l’especialista de l’àrea visual i plàstica en
els cossos de mestres d’ensenyament primari.

»2. No reduir la presència de l’àrea de Visual i Plàs-
tica i de Música, en el disseny curricular de l’Ense-
nyament Secundari Obligatori, tot mantenint l’as-
signació horària que hi havia fins ara.

»3. Proposar a la Conferència Nacional d’Educa-
ció la inclusió dels llenguatges artístics, en l’estudi
que està fent sobre les competències bàsiques que
ha d’adquirir l’alumnat durant l’ensenyament se-
cundari obligatori.

»4. Promoure la revisió i actualització de les famíli-
es professionals de l’àmbit audiovisual i de disseny
ofertes als cicles formatius de grau mitjà i superi-
or.»

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció amb l’empresa Menta de l’arribada
del cablatge de fibra òptica a Vilafran-
ca del Penedès i la resta de la comar-
ca de l’Alt Penedès
Tram. 250-01859/06

Esmenes presentades

Admissió a tràmit: Mesa de la CSI, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31087)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a :

»1. Fer el seguiment dels compromisos adquirits
per les operadores amb la Generalitat de Catalu-
nya, pel que fa al desplegament de la xarxa de ban-
da ampla a Catalunya i a vetllar perquè els acords
es compleixin en un termini prudent de temps.

»2. Fer el seguiment de les condicions establertes a
la convocatòria dels concursos de subministrament
d’una xarxa sanitària i de centres docents i serveis
educatius, un cop s’hagin resolt.»

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció amb l’empresa Menta de l’arribada
del cablatge de fibra òptica a Vilanova
i la Geltrú i la resta de la comarca del
Garraf
Tram. 250-01860/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CSI, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31086)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a :

»1. Fer el seguiment dels compromisos adquirits
per les operadores amb la Generalitat de Catalu-
nya, pel que fa al desplegament de la xarxa de ban-
da ampla a Catalunya i a vetllar perquè els acords
es compleixin en un termini prudent de temps.

»2. Fer el seguiment de les condicions establertes a
la convocatòria dels concursos de subministrament
d’una xarxa sanitària i de centres docents i serveis
educatius, un cop s’hagin resolt.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la negocia-
ció amb Telefónica perquè iniciï el pro-
cés de reconversió de la tecnologia
rural d’accés cel·lular (TRAC) a una
tecnologia que permeti la transmissió
de dades i la connexió a Internet
Tram. 250-01861/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CSI, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31690)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

»1. Adoptar les mesures necessàries perquè
Telefónica elabori, abans de la consideració legal
d’Internet com a Servei Universal, un pla que per-
meti la substitució de la tecnologia TRAC per una
altra tecnologia que possibiliti l’ accés a Internet.

»2. Impulsar la implantació del Pla d’actuació so-
bre el territori, aprovat recentment pel Govern, per
tal de prioritzar les solucions d’accés i cobertura
de telecomunicació fixa i mòbil, i l’accés a
Internet.»

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció amb l’empresa Menta de l’arribada
del cablatge de fibra òptica a la comar-
ca de l’Alt Camp i a la resta de munici-
pis de Catalunya
Tram. 250-01868/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CSI, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31083)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a :

»1. Fer el seguiment dels compromisos adquirits
per les operadores amb la Generalitat de Catalu-
nya, pel que fa al desplegament de la xarxa de ban-

da ampla a Catalunya i a vetllar perquè els acords
es compleixin en un termini prudent de temps.

2. Fer el seguiment de les condicions establertes a
la convocatòria dels concursos de subministrament
d’una xarxa sanitària i de centres docents i serveis
educatius, un cop s’hagin resolt.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció del projecte de construcció de
l’escola Can Basora, de Mollet del Va-
llès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01881/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31459)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament insta el Consell Executiu a encarre-
gar el projecte de construcció de l’escola de “Can
Basora”, del terme municipal de Mollet del Vallès
(Vallès Oriental), dins l’exercici pressupostari
2001.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un parc de bombers i la do-
tació de serveis per a l’extinció d’in-
cendis a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 250-01888/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31462)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a, en el cas de rebre l’oferiment de ces-
sió de terrenys per part de l’Ajuntament de Castell-
defels, estudiar la conveniència de construir un
parc de bombers a Castelldefels, tot avaluant i pon-
derant la cobertura del territori i les necessitats
inherents al risc de la població d’aquell municipi i
del seu entorn.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’obligació
que els aparells de telefonia mòbil as-
senyalin en l’etiquetatge els valors de
la taxa d’absorció específica (TAE) i el
límit màxim recomanat per la Unió Eu-
ropea
Tram. 250-01901/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CSI, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 30844)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya

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

»1. Fer les gestions oportunes davant el Govern de
l’Estat per tal que:

»a) Desplegui la normativa reglamentària escaient
que determini l’obligació que els aparells de telefo-
nia mòbil hagin d’assenyalar al seu etiquetatge els
valors de la TAE (Taxa d’absorció específica) així
com el límit màxim recomanat al respecte per la
Unió Europea.

»b) Dugui a terme les actuacions necessàries per tal
que la dita informació sigui accessible des dels pro-
pis aparells de telefonia mòbil i a través de les pàgi-
nes web de la Comissió del Mercat de les Telecomu-
nicacions i dels fabricants d’aparells de telefonia
mòbil.

»2. Incorporar aquesta informació a les pàgines
web dels departaments implicats en aquesta matè-
ria, Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i
Departament de Sanitat.»

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència de tecnologia de les universi-
tats i els centres públics de recerca
als països subdesenvolupats
Tram. 250-01913/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31470)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a estudiar la possibilitat d’impulsar progra-
mes de transferència tecnològica entre les universi-
tats catalanes i els centres públics de recerca, i els
països en vies de desenvolupament, amb especial
atenció als àmbits de la salut, l’alimentació, l’edu-
cació, les infraestructures de subministrament d’ai-
gua, sanejament i xarxes de comunicació.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció pel Consell de l’Audiovisual de
Catalunya d’unes normes d’autoregu-
lació de les televisions locals de ges-
tió municipal
Tram. 250-01925/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CRT, del 18.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31157)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

Proposició no de llei sobre l’educació visual i plàs-
tica i la musical

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a elaborar, amb la màxima urgència, un ins-
trument normatiu que estableixi el marc regulatori
per tal que el Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya promogui, d’acord amb allò que disposen els
articles 2 i 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig,
l’adopció d’acords d’autorregulació que garantei-
xin l’observança dels principis continguts a l’arti-
cle 6 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, regula-
dora de la televisió local per ones terrestres, a les
televisions de gestió municipal.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la creació
de mòduls de seguretat en els cen-
tres hospitalaris que no en disposen
Tram. 250-01927/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31776)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a mi-
llorar de manera progressiva les condicions de se-
guretat dels hospitals que atenen un volum impor-
tant d’interns dels centres penitenciaris.»

Proposició no de llei sobre la dotació
del parc de bombers de Sant Llorenç
Savall (Vallès Occidental) dels vehi-
cles i el material mèdic necessaris per
a garantir l’eficàcia de les seves tas-
ques
Tram. 250-01932/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31473)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a reconsiderar la dotació de vehicles i mitjans
del parc de bombers de Sant Llorenç Savall davant
d’una nova redistribució i/o dotació de recursos
generals, variació en la cobertura del territori o en
el volum i condicions en què es presta el seu ser-
vei.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei d’orientació i assistència
jurídica penitenciària i l’assessora-
ment gratuït dels interns
Tram. 250-01944/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31775)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer
les gestions oportunes davant el Consell de Col·-
legis d’Advocats de Catalunya, per tal que, en el
marc del servei d’orientació jurídica, s’estableixi
d’una manera progressiva un torn d’orientació i
d’assistència jurídica penitenciària, als centres
penitenciaris de Catalunya, destinat a orientar i
assessorar gratuïtament els interns i les internes
pel que fa a les consultes que formulin sobre els
problemes jurídics que els afecten.»

Proposició no de llei sobre l’aplicació
per la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra d’un programa d’iden-
tificació dels cadàvers de persones
desaparegudes mitjançant la tècnica
de l’ADN
Tram. 250-01946/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31476)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a prendre les mesures necessàries per
tal de garantir que el cos de Mossos d’Esquadra,
d’acord amb les competències materials i territori-
als assumides, disposi d’una unitat especialitzada
de policia científica per a la realització de les tas-
ques d’investigació pròpies de l’antropologia fo-
rense, així com d’un banc de dades de persones
desaparegudes, amnèsiques, antemortem,
postmortem i de cadàvers sense identificar.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’increment
de l’import dels ajuts econòmics des-
tinats a les famílies amb infants
d’edats compreses entre els 0 i els 3
anys
Tram. 250-01954/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Meses de la CPC, del 08 i el
19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31127)

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

«El Parlament insta el Govern a estudiar la possi-
bilitat d’incrementar en 8.000 pessetes mensuals
per família i nen l’import dels ajuts econòmics des-
tinats a les famílies amb nens d’edats compreses
entre els 0 i els tres anys amb caràcter universal.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31394)

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya

«(...) els dos terços del cost total que representa un
nen de 0 a 3 anys, i que els ingressos anuals famili-
ars exigits per tenir dret a aquests ajuts no siguin
superiors a 6 milions de pessetes.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31773)

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a incrementar l’import dels ajuts econòmics
destinats a les famílies amb infants d’edat compre-
ses entre els 0 i els 3 anys, per a famílies amb in-
gressos.»

Proposició no de llei sobre l’oferta de
places als objectors de consciència i
la prestació dels serveis per altres
col·lectius
Tram. 250-01955/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31148)

APARTAT 1

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

«1. Abordar les conseqüències de la desaparició de
la prestació social substitutòria d’acord amb les
conclusions de la Comissió creada per a l’estudi i
seguiment de l’impacte de la desaparició d’aquesta
prestació, tenint en consideració la participació
dels diferents agents socials implicats, amb una
perspectiva global del problema que inclogui la di-
mensió laboral. En aquest sentit, caldria que hi ha-
gués un primer esborrany d’actuació abans de la
desaparició efectiva de la Prestació Social Substitu-
tòria.»

APARTAT 2

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

«2. Trametre al Parlament l’informe de l’esmentada
Comissió quan s’hagin clos els seus treballs.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31693)

APARTAT 1

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

«1. Elaborar un catàleg de serveis a cobrir dintre
les places fins ara ofertades als objectors de cons-
ciència en compliment de PSS que, en funció de
l’activitat que cal efectuar en cada cas concret i en
funció de l’excés de demanda, puguin ser dutes a
terme per altres col·lectius de persones diferents
dels objectors de consciència.

3.10.25.
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APARTAT 2

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

«2. Ampliar, d’acord amb les particularitats de ca-
dascuna de les places que componen el catàleg de
llocs de compliment de la Prestació Social Substitu-
tòria

(PSS), els col·lectius de persones que poden desen-
volupar les activitats reservades a les diferents pla-
ces ofertades, tot regulant els criteris d’accés a les
esmentades places, el règim de compliment i les ca-
racterístiques de cada lloc.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou parc de bombers a
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-01965/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31477)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a estudiar l’eventual oferiment de ter-
renys en règim de cessió per part de l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat per a la construcció d’un
parc de bombers, avaluant i ponderant la cobertu-
ra del territori i les necessitats inherents al risc de
la població d’aquell municipi i del seu entorns.»

Proposició no de llei sobre la renova-
ció i la millora dels equips i les instal·-
lacions del parc de bombers de Santa
Coloma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 250-01966/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31478)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a analitzar i avaluar la suficiència del mit-

jans de què disposa el parc de bombers de Santa
Coloma de Gramanet, i informar-ne a aquesta Cam-
bra en el termini de sis mesos.»

Proposició no de llei sobre la cessió a
la Direcció General d’Atenció al Menor
de les competències administratives
relatives als menors d’edat
Tram. 250-01972/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31133)

APARTAT 1

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

«1. Reestructurar ordenar i clarificar la distribució
de competències administratives atribuïdes a la Di-
recció General de Mesures Penals Alternatives i de
Justícia Juvenil, traspassant la Direcció General
d’Atenció al Menor al Departament de Benestar
Social, amb la finalitat que totes les competències
administratives que afectin als menors d’edat, és a
dir, els d’edats compreses entre els 14 i els 17 anys,
siguin exercides per la Direcció General d’Atenció
al Menor, i que es reservin les competències de jus-
tícia juvenil aplicades als joves entre 18 i 23 anys a
l’actual Direcció General de Mesures Penals Alter-
natives i de Justícia Juvenil.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31765)

APARTAT 1

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

«1. Analitzar la viabilitat i les repercussions de la
reestructuració de les competències administratives
atribuïdes a la Direcció General de Mesures Penals
Alternatives i de Justícia Juvenil i a la Direcció Ge-
neral d’Atenció al Menor, amb la finalitat que totes
les competències administratives que afectin als
menors d’edat, és a dir, els d’edats compreses entre
els 14 i els 17 anys, siguin exercides per la Direcció
General d’Atenció al Menor, i que es reservin les
competències de justícia juvenil aplicades als joves
entre 18 i 23 anys a l’actual Direcció General de
Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil.»
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APARTAT 2

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

De tot el text de l’apartat.

Proposició no de llei sobre la millora
de la dotació del parc de bombers de
Gelida (Alt Penedès)
Tram. 250-01979/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31481)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a analitzar i avaluar la suficiència dels mit-
jans de què disposa el parc de bombers de Gelida, i
informar-ne a aquesta Cambra en el termini de sis
mesos.»

Proposició no de llei sobre les negoci-
acions amb els col·legis de notaris de
Catalunya perquè en les dades facilita-
des sobre els actes d’estat s’especifi-
quin els que han estat formalitzats a
l’empara de la Llei 10/1998, del 15 de
juliol, d’unions estables de parella
Tram. 250-01980/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31050)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a dur a terme les negociacions necessàries per
demanar al Col·legi de Notaris de Catalunya que en
les estadístiques que es facilitin sobre documents
autoritzats pels Notaris que exerceixen a Catalunya
s’especifiquin els formalitzats a l’empara de la Llei
10/1998, d’unions estables de parella, a partir de la

seva entrada en vigor, amb l’objectiu de poder
comptar amb dades que permetin avaluar l’impacte,
acceptació i ús del document notarial en l’establi-
ment de les unions estables de parella a Catalu-
nya.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 31135)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a dur a terme amb els diferents operadors jurí-
dics de Catalunya (òrgans jurisdiccionals, Col·legis
d’Advocats, de Notaris, de Registradors, etc.) una
enquesta que permeti obtenir les dades sobre l’apli-
cació dels diferents aspectes de la Llei 10/1998, del
15 de juliol, d’unions estables de parella.»

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres d’ampliació de l’Escola
Lluís Piquer, de Parets del Vallès (Va-
llès Oriental), dins el curs 2001-2002
Tram. 250-01981/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31482)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a agilitar els tràmits que siguin necessaris
per tal que al llarg del curs 2001-2002 se signi amb
l’Ajuntament de Parets del Vallès el conveni que li
permeti finançar les obres d’ampliació de l’escola
Lluís Piquer d’aquest municipi, les quals seran exe-
cutades per aquesta corporació local d’acord amb
als terminis i el projecte que va elaborar.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres d’un nou centre educatiu a
Granollers (Vallès Oriental) dins el curs
2001-2002
Tram. 250-01982/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31483)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a estudiar, d’acord amb la demanda d’escola-
rització per al curs 2002-2003, la inclusió en la
planificació d’actuacions per a l’esmentat curs les
obres d’un nou centre d’educació infantil i primà-
ria als barris de Granollers Nord.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’una unitat específica d’educació es-
pecial a Santa Coloma de Gramenet
(Barcelonès) i la implantació d’un pro-
grama d’ensenyament professional
adaptat
Tram. 250-01984/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31484)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a realitzar, dins el Pla director d’educació es-
pecial que s’està elaborant, un estudi detallat del
nombre d’alumnes amb disminució escolaritzats en
centres ordinaris a la ciutat de Santa Coloma de
Gramanet, per tal de preveure, si fos necessari, la
creació d’una unitat o agrupament d’educació es-
pecial que permetés una millor atenció especialit-
zada d’aquests alumnes.»

Proposició no de llei sobre el suport
institucional a la Comissió per a la
Commemoració de l’Any Gaudí i l’inici
d’actuacions per a l’emissió de se-
gells amb motiu del cent-cinquantè
aniversari del naixement d’Antoni
Gaudí
Tram. 250-01987/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31485)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«Donar suport a la iniciativa d’emetre segells dedi-
cats a la commemoració del cent cinquantè aniver-
sari del naixement d’Antoni Gaudí, traslladant
aquest acord a l’Entitat Pública Empresarial Cor-
reus i Telègrafs perquè prepari l’esmentada emis-
sió.»

Proposició no de llei sobre la partici-
pació en el projecte d’un xec de va-
cances educatives per a l’estiu de
l’any 2002
Tram. 250-01992/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Meses de la CPC, del 08 i el
19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31046)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure un programa d’ajuts a les famílies, mitjan-
çant xecs per a vacances educatives o altres meca-
nismes amb la mateixa finalitat, a fi de cobrir com a
mínim el vint per cent del cost i tendir a universalit-
zar la participació de tota la població de 3 a 16
anys en activitats educatives en el lleure durant
l’estiu.»
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31800)

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a estudiar, dins les disponibilitats pressupos-
tàries i d’acord amb les competències atribuïdes, la
possibilitat de donar suport a les activitats educati-
ves de lleure que es realitzin, ja sigui en el marc lec-
tiu o escolar en el període de vacances, com ara el
proposat per la Fundació Pere Tarrés, a fi que hi
puguin participar els fills de les famílies que es tro-
ben en situacions socioeconòmiques poc afavori-
des.»

Proposició no de llei sobre la protec-
ció dels menors desemparats que han
delinquit
Tram. 250-01993/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 31498)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

«1. En compliment de la seva competència es res-
ponsabilitzi de la tutela, vigilància, atenció i protec-
ció efectiva de tots els menors que es troben al car-
rer desemparats.»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

«2. A través de la Direcció General d’Atenció al
Menor, adoptar les mesures adients per tal que els
menors desemparats puguin accedir a centres de
formació, acollida i reinserció social.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31769)

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

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

1. Millorar la protecció i l’atenció immediata dels
menors que es troben al carrer, que no tenen refe-
rents familiars al nostre país i que presenten con-
ductes dissocials, mitjançant la creació de nous re-
cursos.

2. Millorar les mesures adients per a la prevenció
de la delinqüència infantil i juvenil.

3. Continuar l’adequació dels recursos necessaris
amb relació a la Llei Orgànica 5/2000, del 12 de
gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors.»

Proposició no de llei sobre la dotació
d’efectius als cossos de seguretat ciu-
tadana
Tram. 250-01994/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 25.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31065)

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

«El Parlament de Catalunya constata la necessitat
que tots els cossos policials que actuen a Catalunya
mantinguin les dotacions d’efectius en uns nivells
adequats i suficients fins al desplegament de substi-
tució a aquell territori per part del cos de Mossos
d’Esquadra. En aquest sentit, considera indispen-
sable la corresponsabilització de totes les adminis-
tracions públiques amb competències en matèria de
seguretat a Catalunya -Generalitat, Administració
Local i Administració de l’Estat.»
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Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla d’inversions, manteni-
ment i seguretat en els monuments i
els jaciments arqueològics de les co-
marques de la Catalunya occidental
Tram. 250-02001/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31487)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a in-
cloure dins els programes d’actuació del Departa-
ment de Cultura els jaciments i els monuments de
les comarques de Lleida que ho requereixin, segons
els criteris tècnics i d’equilibri territorial correspo-
nents.»

Proposició no de llei sobre la signatu-
ra d’un conveni entre el Govern de la
Generalitat i el Govern d’Andorra, fa-
vorable a les famílies amb fills a les
universitats catalanes i andorrana
Tram. 250-02022/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 19.10.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31766)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fo-
mentar la mobilitat entre els estudiants catalans i
andorrans i a fer les gestions prop del Govern de
l’Estat per tal d’impulsar, en el marc del conveni en
matèria educativa signat entre el Govern de l’Estat
i el Principat d’Andorra, les mesures següents:

»1. Tots els estudiants andorrans i residents al Prin-
cipat d’Andorra, que reuneixin els mateixos supò-
sits que a Catalunya estableix l’anomenat Títol de
Família Nombrosa de Catalunya, es veuran benefi-
ciats a l’hora de matricular-se a les universitats
catalanes amb les mateixes bonificacions que avui

la Generalitat de Catalunya ja preveu per als cata-
lans i catalanes que es troben en aquesta situació.

»2. Els estudiants catalans beneficiaris del títol de
família nombrosa, en especial aquells que residei-
xin a la comarca de l’Alt Urgell, que es matriculin
per a cursar estudis universitaris oficials a la Uni-
versitat d’Andorra, gaudiran de les mateixes
exempcions i bonificacions que a Catalunya ja pre-
veu la normativa vigent per a aquests supòsits.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Proposició no de llei sobre les alterna-
tives a la construcció de la Ronda
Nord de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-02031/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 33175).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 07.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.11.2001 al 14.11.2001).

Finiment del termini: 15.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Proposició no de llei sobre
l’escassedat d’aigua a la conca del riu
Òdena
Tram. 250-02037/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 32946).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.11.2001 al 06.11.2001).

Finiment del termini: 07.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’habitatges tutelats i d’un
centre de dia al barri de la Mion -
Puigberenguer, de Manresa (Bages)
Tram. 250-02060/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33191).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 07.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.11.2001 al 14.11.2001).

Finiment del termini: 15.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.
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Proposició no de llei sobre la liberalit-
zació del sector elèctric
Tram. 250-02068/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Proposició no de llei sobre l’actuació
de la Generalitat davant de les empre-
ses elèctriques
Tram. 250-02069/06

Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33191).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 07.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 33176).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 07.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33191).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 07.11.2001.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.11.2001 al 14.11.2001).

Finiment del termini: 15.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una nova llar d’infants al bar-
ri de la Vila, de Martorell (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-02079/06

Correcció d’errades de publicació

Al BOPC núm. 228, a la pàg. 73

On diu

«Comissió tramitadora: Comissió de Política Social»

Ha de dir:

«Comissió tramitadora: Comissió de Política Cultu-
ral»

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Proposició no de llei sobre l’oferta de
places per a la formació d’anestesis-
tes
Tram. 250-02088/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Proposició no de llei sobre la conces-
sió del certificat de discapacitat als
malalts de fibrosi quística
Tram. 250-02089/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 33177).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 07.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.11.2001 al 14.11.2001).

Finiment del termini: 15.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Proposició no de llei sobre la prohibi-
ció de l’ús de perdigons de plom en
determinades zones humides
Tram. 250-02110/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Proposició no de llei sobre la diagnosi
de l’estat de la xarxa elèctrica de mit-
jana i baixa tensió
Tram. 250-02120/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 33431).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 08.11.2001 al 12.11.2001).

Finiment del termini: 13.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Proposició no de llei sobre la convo-
catòria d’una enquesta ciutadana a
Barcelona i Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) tocant a la construcció
del túnel d’Horta
Tram. 250-02137/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra presenta la següent propo-
sició no de llei per a l’impuls de la participació ciu-
tadana i de les consultes populars.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La participació ciutadana ha de ser un dels eixos
fonamentals de la nostra societat, i un dels referents
del marc polític de Catalunya. L’acció de govern,
tant de l’administració autonòmica com de les enti-
tats locals, i molt especialment dels municipis, re-
quereix com a element complementari i diferencia-
dor, la implicació dels ciutadans i ciutadanes, que
amb les seves aportacions i suggeriments, poden
reflectir en les decisions polítiques i de gestió de
govern, les corresponents sensibilitats i demandes
socials.

Mecanismes participatius com el referèndum, l’au-
diència pública, la consulta pública, la informació
pública, la informació pública individualitzada, son
els instruments fonamentals per a una efectiva par-
ticipació de la ciutadania.

En aquest sentit entenem que la Generalitat de Cata-
lunya hauria d’exercir un nivell competencial que
impulsés la consulta popular supramunicipal, amb
ple respecte però a l’autonomia local Així, la intro-
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ducció de l’element de supramunicipalitat en els
assumptes socials, econòmics i mediambientals su-
perior al terme municipal i amb incidència en la
qualitat de vida de les persones, susceptibles de con-
sulta popular, amb la prèvia audiència dels munici-
pis implicats, originaria un augment d’aquesta fór-
mula participativa a més de l’àmbit estrictament
municipal. També, la competència autonòmica en
l’autorització de les consultes populars, simplifica-
ria la tramitació actual i atorgarà a la Generalitat la
determinació dels assumptes a consultar.

La consulta popular sobre la planificació i construc-
ció d’infrastructures amb forta incidència territorial
i mediambiental ha de ser, sens dubte, un dels temes
a considerar com a consulta popular. La proposta de
construcció del Túnel d’Horta entre Barcelona i
Cerdanyola del Vallès, és un dels temes que caldria
saber l’opinió dels ciutadans i ciutadanes d’aquests
municipis afectats.

Les propostes de modificacions legislatives reque-
riran uns terminis de tramitació, per tant, l’amplia-
ció de les consultes no serà immediata. Caldria, en

conseqüència, impulsar mecanismes alternatius i de
naturalesa provisional de consulta ciutadana.

Per tot l’anterior, el Grup d’Iniciativa per Catalu-
nya-Verds insta al Govern de la Generalitat a:

Primer.- Mentrestant no es formalitzin i aprovin les
modificacions legislatives, tant a nivell estatal com
autonòmic per impulsar i ampliar les consultes po-
pulars municipals, el Govern de la Generalitat haurà
de convocar en el termini de sis mesos a comptar
des de la resolució favorable de la present iniciativa
parlamentària, una Enquesta Ciutadana entre els
veïns i veïnes de les ciutats de Barcelona i de Cer-
danyola del Vallés, per conèixer l’opinió dels ciuta-
dans i ciutadanes d’ambdós municipis en relació a
la construcció del Túnel d’Horta.

Segon.- Aquesta Enquesta Ciutadana abarcarà als
veïns i veïnes censats a Barcelona i Cerdanyola del
Vallés, majors de 18 anys, mitjançant sufragi uni-
versal, directe, lliure i secret.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Rafael Ribó i Massó
President

Proposició no de llei per a l’impuls de
la participació ciutadana i de les con-
sultes populars
Tram. 250-02138/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra presenta la següent propo-
sició no de llei per a l’impuls de la participació ciu-
tadana i de les consultes populars.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La participació ciutadana ha de ser un dels eixos
fonamentals de la nostra societat, i un dels referents
del marc polític de Catalunya. L’acció de govern,
tant de l’administració autonòmica com de les enti-
tats locals, i molt especialment dels municipis, re-
quereix com a element complementari i diferencia-
dor, la implicació dels ciutadans i ciutadanes, que
amb les seves aportacions i suggeriments, poden
reflectir en les decisions polítiques i de gestió de
govern, les corresponents sensibilitats i demandes
socials.

Mecanismes participatius com el referèndum, l’au-
diència pública, la consulta pública, la informació
pública, la informació pública individualitzada, son
els instruments fonamentals per a una efectiva par-
ticipació de la ciutadania.

En aquest sentit entenem que la Generalitat de Cata-
lunya hauria d’exercir un nivell competencial que
impulsés la consulta popular supramunicipal, amb
ple respecte però a l’autonomia local. Així, la intro-
ducció de l’element de supramunicipalitat en els
assumptes d’incidència superior al terme municipal
i susceptibles de consulta popular, amb la prèvia
audiència dels municipis implicats, originaria un
augment d’aquesta fórmula participativa a més de
l’àmbit estrictament municipal. També, la compe-
tència autonòmica en l’autorització de les consultes
populars, simplificaria la tramitació actual i atorga-
rà a la Generalitat la determinació dels assumptes a
consultar.

La necessitat d’introduir la consulta popular en as-
sumptes amb incidència social, econòmica i medi-
ambiental i sostenible, tant referit a un àmbit muni-
cipal com supramunicipal, i que afectessin a la qua-
litat de vida de les persones, comportaria una millo-
ra substancial del mecanisme participatiu de la ciu-
tadania. La consulta popular sobre la planificació i
construcció d’infrastructures amb forta incidència
territorial i mediambiental, ha de ser un dels as-
sumptes inclosos en la política autonòmica i local
d’impuls a la participació ciutadana.
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Per tot l’anterior, el Grup d’Iniciativa per Catalu-
nya-Verds insta al Govern de la Generalitat a:

Primer.- Impulsar polítiques de participació ciutada-
na, i especialment, a potenciar la consulta popular,
afegint-se a l’actual marc jurídic d’actuació, la con-
vocatòria de consultes populars per als assumptes
de naturalesa supramunicipal i amb incidència soci-
al, econòmica, i mediambiental, i la competència de
la Generalitat de Catalunya per atorgar la correspo-
nent autorització per a la seva celebració.

Segon.- Procedir, en conseqüència, a formalitzar les
corresponents modificacions legislatives, i en con-
cret procedir a la modificació de la Llei 8/1987, de
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,
i del Decret 294/1996, de 23 de juliol, Reglament
de consultes populars municipals, amb la finalitat
política d’impulsar la participació ciutadana.

Tercer.- Instar al Govern central a procedir a les
modificacions legislatives necessàries per l’esmen-
tat impuls, i fonamentalment, instar-lo a formalitzar
una Llei Orgànica de delegació de competències,
modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, i modificar també la Llei
Orgànica 2/1980, sobre regulació de les diferents
modalitats de referèndum.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Rafael Ribó i Massó
President

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del Decret 294/1996, de 23 de ju-
liol, pel qual s’aprova el Reglament de
consultes populars municipals per a
impulsar la participació ciutadana i les
consultes populars
Tram. 250-02139/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra presenta la següent Propo-
sició no de llei per a l’impuls de la participació ciu-
tadana i de les consultes populars, amb la proposta
de modificació del Decret 294/1996, de 23 de juliol,
Reglament de consultes populars municipals.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’acció de govern facilitant la participació ciutada-
na ha de ser eixos fonamentals de la nostra societat,
i un dels referents del marc polític de Catalunya.
Tant de l’administració autonòmica com de les enti-
tats locals, i molt especialment dels municipis, re-
quereix com a element complementari i diferencia-

dor, la implicació dels ciutadans i ciutadanes, que
amb les seves aportacions i suggeriments, poden
reflectir en les decisions polítiques i de gestió de
govern, les corresponents sensibilitats i demandes
socials.

Mecanismes participatius com el referèndum, l’au-
diència pública, la consulta pública, la informació
pública, la informació pública individualitzada, son
els instruments fonamentals per a una efectiva par-
ticipació de la ciutadania.

En aquest sentit entenem que la Generalitat de Cata-
lunya hauria d’exercir un nivell competencial que
impulsés la consulta popular. Així, la introducció de
l’element de supramunicipalitat en els assumptes
d’incidència superior al terme municipal i suscepti-
bles de consulta popular, prèvia audiència munici-
pal, originaria un augment d’aquesta fórmula parti-
cipativa a més de l’àmbit estrictament municipal.
També, la competència autonòmica en l’autoritza-
ció de les consultes populars, simplificaria la trami-
tació actual i atorgarà a la Generalitat la determina-
ció dels assumptes a consultar.

La necessitat d’introduir la consulta popular en as-
sumptes amb incidència social, econòmica i medi-
ambiental, tant referit a un àmbit municipal com
supramunicipal, comportaria una millora substanci-
al del mecanisme participatiu de la ciutadania. La
consulta popular sobre la planificació i construcció
d’infrastructures amb forta incidència territorial i
mediambiental, ha de ser un dels assumptes inclo-
sos en la política autonòmica i local d’impuls a la
participació ciutadana, i de la democràcia activa.

Es fa necessari adequar l’actual Reglament de con-
sultes populars municipals, Decret 294/1996, de 23
de juliol, a aquestes previsions polítiques.

Per tot l’anterior el Grup parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds insta al Govern de la Generalitat a:

Modificar el Decret 294/1996, de 23 de juliol, Re-
glament de consultes populars municipals, en el
sentit de modificar el nom del reglament i varis arti-
cles:

«REGLAMENT DE CONSULTES POPULARS MUNICIPALS I

SUPRAMUNICIPALS»

«ARTICLE 1.

»Poden ser objecte de consulta popular els assump-
tes de competència pròpia municipal que tinguin
caràcter local i a més que siguin d’especial impor-
tància per als interessos dels veïns i veïnes, i la seva
qualitat de vida i en temes socials, econòmics i me-
diambientals, llevat dels relatius a les finances lo-
cals. Així mateix poden ser objecte de consulta po-
pular els mateixos assumptes d’interès supramuni-
cipal i amb incidència mediambiental».

«ARTICLE 2-1

»La iniciació del procediment pot efectuar-se per la
mateixa corporació, per la Generalitat de Catalu-
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nya, en casos d’interès supramunicipal i amb inci-
dència social, econòmics i mediambiental o per la
sol·licitud d’una associació o grup de veïns que as-
soleixin un nombre de signatures que, com a mínim,
sigui igual a:

a) El 10 % dels habitants, en poblacions de 5.000
habitants o menys.

b) 1.000 més el 2 % dels habitants que excedeixen
els 5.000

habitants, en les poblacions entre 5.001 habitants i
50.000 habitants.

c) 2.000 més el 3 % dels habitants que excedeixen
els 5.000

habitants, en les poblacions de més de 50.001 fins a
100.000 habitants.

c) 8.500 més el 2 % dels habitants que excedeixen
els 100.000 habitants, en les poblacions de més de
100.000 habitants, excloent Barcelona.

d) 20.500 més el 3 % dels habitants que excedeixin
els 100.001 habitants, en la ciutat de Barcelona.»

«ARTICLE 6-1

»En un termini no superior a 30 dies des de la re-
cepció de l’acord a que fa referència l’article ante-
rior, el Govern de la Generalitat ha d’emetre informe
sobre la conveniència de fer la consulta, d’acord
amb l’interès general de Catalunya. En el cas de
que la iniciativa sigui de la Generalitat, s’haurà de
donar audiència als municipis implicats.»

«ARTICLE 6-2

»Correspon al Govern de la Generalitat autoritzar
la consulta popular, comunicant-ho a l’Estat i al
Parlament de Catalunya.»

«ARTICLE 8.

»Un cop concedida, si s’escau, l’autorització per
part del Govern de la Generalitat, i quan sigui a
instància municipal, la Direcció General d’Admi-
nistració Local en el termini de 10 dies hàbils, ho ha
de comunicar a l’ajuntament interessat, per tal que
l’alcalde mitjançant resolució decideixi la data en
què la consulta s’ha de sotmetre a consideració dels
veïns. Aquesta resolució s’ha de comunicar a la Di-
recció General amb una antelació mínima de 60
dies a la data fixada.»

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Rafael Ribó i Massó
President

Proposició no de llei sobre els incre-
ments de les tarifes de transport
Tram. 250-02140/06

Presentació: Sr. Martí Carnicer i Vidal,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 32413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, Montserrat Duch i Plana, Jo-
sep Maria Simó i Huguet, Núria Segú i Ferré, Antoni
Sabaté i Ibarz i Manel Nadal i Farreras, diputats i
diputades del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a prendre les mesures necessàries per tal que els
criteris de la Junta de Preus en el moment d’autorit-
zar els increments de les tarifes de transport tingui
en compte els següents criteris:

– que els increments no suposin en cap cas, ni glo-
bal ni unitàriament, un augment discriminatori pels
ciutadans afectats, preservant l’equilibri entre el
cost del servei i els imports pagats pels consumi-
dors.

– que l’adaptació a l’euro no es transformi en un
increment encobert»

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Martí Carnicer i Vidal, Montserrat Duch i Plana, Jo-
sep Ma. Simó i Huguet, Núria Segú i Ferré, Antoni
Sabaté i Ibarz, Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre els llocs
de treball corresponents a les catego-
ries professionals dels ATS/DUES,
dels ATS/DUES amb especialitat i
dels tècnics de FP2 branca sanitària i
dels auxiliars d’infermeria
Tram. 250-02141/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Propo-
sició no de llei.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Actualment, en el sistema sanitari de Catalunya, no
estan clarament especificats els llocs de treball que
corresponen a les categories professionals dels
ATS/DUE, dels ATS/DUE amb especialitat, dels tèc-
nics de FP2 branca sanitària i dels auxiliar d’infer-
meria. Aquesta circumstància es deu a què la Rela-
ció de Llocs de Treball de la Resolució del 16/05/94
(DOGC 1908, de 13 de maig de 1994) no recull re-
alment la situació material-funcional de tots i ca-
dascun dels llocs de treball on es realitzen les funci-
ons regulades per l’Ordre Ministerial de 14 de juny
de 1984 (Articles 3 i 4) i no reuneix els principis
bàsics informadors de les característiques dels llocs
de treball, cosa que permet distingir uns d’altres,
informen del seu contingut funcional, etc.

Cal esmentar que, dels 1500 llocs de treball que
existeixen aproximadament en l’ICS i que realitzen
les esmentades funcions, en l’esmentada Relació de
Llocs de Treball, només es distingeixen 528 llocs
estatutaris i 14 de caràcter laboral. Aquesta situació
provoca una indeterminació dels drets laborals dels
treballadors i treballadores implicats i una indefen-
sió d’aquests treballadors i treballadores quan es
tracta d’accedir a les places vacants pel que fa a
l’existència o no d’adequació del seu perfil profes-
sional amb les funcions que han de realitzar.

A més cal tenir en compte que l’informe del Síndic
de Greuges, publicat al Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya número 34, de 24 de març de
2000, especifica que «el Síndic suggereix al Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social que en la rela-
ció de llocs de treball de l’Institut Català de la Sa-
lut es delimiti clarament els llocs corresponents a
cadascuna de les categories professionals, distin-
gint aquells a proveir per ATS i els de tècnics de
FP2».

Per tots aquests motius presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a confeccionar, en el termini d’un mes una relació
que determini els llocs de treball de Tècnics Especi-
alistes i ATS/DUE amb l’Especialitat corresponent
en totes i cadascuna de les institucions sanitàries,
les àrees de gestió i els centres hospitalaris de l’ICS.
Aquesta relació haurà d’incloure els següents
punts:

1. Nombre de llocs ocupats per Auxiliars d’Infer-
meria que realitzin funcions previstes als articles 3
i 4 de l’Ordre Ministerial de 14 de juny de 1984,
que es puguin localitzar i l’antiguitat de les perso-
nes que ocupen els esmentats llocs.

2. Nombre de llocs coberts per ATS/DUE sense l’es-
pecialitat corresponent que realitzin funcions pre-
vistes als articles 3 i 4 de l’Ordre Ministerial de 14
de juny de 1984, que es puguin localitzar i l’anti-
guitat de les persones que ocupen els esmentats
llocs.

3. Nombre de llocs coberts per Tècnics Especialis-
tes (Formació Professional de Segon Grau, Branca

Sanitària amb l’especialitat corresponent, que rea-
litzin funcions previstes als articles 3 i 4 de l’Ordre
Ministerial de 14 de juny de 1984, que es puguin
localitzar i l’antiguitat de les persones que ocupen
els esmentats llocs.

4. Nombre de llocs ocupats per ATS/DUE amb l’es-
pecialitat corresponent que realitzin funcions pre-
vistes als articles 3 i 4 de l’Ordre Ministerial de 14
de juny de 1984, que es puguin localitzar i l’anti-
guitat de les persones que ocupen els esmentats
llocs.

5. En el termini d’un més, a partir de la recepció del
nombre de places o llocs de treball als quals es refe-
reixen els apartats a, b, c i d, es procedirà a modifi-
car la relació de llocs de treball publicats al DOGC
de 13 de juny de 1994 per tal que quedin recollits i
classificats en la mateixa els esmentats llocs de tre-
ball o places com a llocs o places de tècnics especi-
alistes i ATS/DUE amb l’especialitat corresponent i
serà publicada al DOGC.

6. Els esmentats llocs se’ls acompanyaran certifi-
cats que acreditin les persones que ocupen la pres-
tació de serveis en funcions previstes als articles 3 i
4 de l’Ordre Ministerial de 14 de juny de 1984, així
com llur l’antiguitat.

Parlament de Catalunya, 23 d’octubre de 2001

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la carretera de Torregrossa a
Margalef a la xarxa comarcal de Cata-
lunya
Tram. 250-02142/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu, i Josep Ma-
ria Fabregat i Vidal, diputat del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, 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

L’ajuntament de Torregrossa (Pla d’Urgell) és titu-
lar d’una carretera que va des del mateix municipi
fins enllaçar amb l’actual N-240, en el nucli de
Margalef, aquesta enllaça la comarca del Pla
d’Urgell amb la zona sud-est de la comarca del
Segrià i constitueix una via alternativa a la carretera
N-II, en el tram de Mollerussa a Lleida, sense que es
produeixi un increment considerable pel que fa a
quilometratge.

En l’actualitat, fruit de les actuacions realitzades
per l’ajuntament en la millora de la pavimentació i
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senyalització d’aquesta carretera, aquesta es troba
en un molt bon estat, però l’alta intensitat de trànsit
provoca unes despeses elevades pel que fa al seu
manteniment i es fa difícil poder acometre futures
inversions que l’economia municipal no pot assu-
mir en el conjunt de l’esmentada carretera de cinc
quilòmetres.

Per la qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a incloure la carretera que va de Torregrossa a la N-
II, en el nucli de Margalef dins la xarxa comarcal de
Catalunya, per tal que quan es facin els traspassos
corresponents s’inclogui aquesta dins la xarxa vià-
ria que serà gestionada per la Generalitat.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

M. Dolors Nadal i AymerichJosep Maria Fabregat i
Vidal, diputat

Proposició no de llei sobre la situació
laboral dels professionals dels equips
del Programa d’Atenció Domiciliària-
Equips de Suport (PADES)
Tram. 250-02143/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i
Siñol, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 32518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol, Josep M. Rañé i Blasco,
Caterina Mieras i Barceló, Marina Geli i Fàbrega i
Bernardo Fernández i Martínez, diputades i diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la
seva tramitació, la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Programa d’Atenció Domiciliària-Equips de Su-
port (PADES) el formen grups de professionals
(metges, diplomats d’Infermeria, assistent social i
psicòleg), que detecten, valoren, donen suport i fan
un seguiment del malalt en fase crítica i també de la
seva família, potenciant-ne l’autonomia i millorant-
se la qualitat de vida.

Aquests equips de suport intervenen a demanda
dels equips d’atenció primària, essent els metges de
capçalera els que fan un informe mèdic. El PADES
es posa en contacte amb el pacient, i en fa una valo-
ració i un seguiment segons les necessitats que té.

Ningú qüestiona la necessitat d’aquest tipus d’aten-
ció domiciliària dels malalts en situació més crítica
(malalts crònics, terminals, oncològics...). Tanma-

teix, els índex de satisfacció dels usuaris i de les
seves famílies és molt elevat.

El Programa PADES s’inicià a començament dels
anys 90 i, tot i la bondat i l’acceptació del progra-
ma, la majoria dels professionals que l’integren es-
tan en situació interina i precària des de la seva
constitució. Les condicions laborals-funcionarials
no estan equiparades a les dels professionals dels
Equips d’Atenció Primària.

És per tot el que s’ha exposat que les diputades i els
diputats sotasignants presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a

1. Regularitzar les situacions d’interinatge dels pro-
fessionals que integren els equips PADES (Progra-
ma d’Atenció Domiciliària-Equips de Suport) i a
equiparar-ne les condicions laborals a les de la res-
ta de professionals dels Equips d’Atenció Primària.

2. Contemplar en les convocatòries de les places
una fase de concurs de mèrits que valori l’experièn-
cia en els equips PADES, en geriatria, cures pal·-
liatives i atenció a malalts terminals.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2001

Carme Figueras i Siñol, Josep Mª Rañé Blasco, Ca-
terina Mieras i Barceló, Marina Geli i Fàbrega, Ber-
nardo Fernández i Martínez

Proposició no de llei sobre la regula-
ció dels serveis de tractaments de la
infertilitat i de la fecundació in vitro en
l’àmbit de la Xarxa Hospitalària d’Utilit-
zació Pública
Tram. 250-02144/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i
Siñol, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 32498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol, Josep M. Rañé i Blasco,
Caterina Mieras i Barceló, Marina Geli i Fàbrega i
Bernardo Fernández i Martínez, diputades i diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la
seva tramitació, la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’autorització de medicaments coadjuvants a la fe-
cundació in vitro (FIV) és una prestació no inclosa
en la cartera de serveis i regulada per una instrucció
del Servei Català de la Salut que estableix una prova
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pilot sobre racionalització i seguiment de la pres-
cripció dels medicaments per als tractaments de re-
producció humana assistida mitjançant fecundació
in vitro. La vigència de la prova pilot ha estat pror-
rogada per a un any més i es preveu una durada fins
el 20 de juny de 2002.

Aquesta pròrroga presenta algunes millores respec-
te del primer any, ja que es delimita el nombre de
cicles per FIV i s’estableixen circuits més clars per
a validar la medicació, tant pel que fa a la prescrip-
ció dels centres que pertanyen a la XHUP com la
dels que no en formen part (clíniques privades de
pagament)

No obstant això, la problemàtica més greu consis-
teix en que hi ha una mancança important pel que
fa a l’oferta de serveis de tractament de la infertili-
tat a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, tot
i la baixa natalitat del nostre país i la necessitat
d’introduir en l’agenda política les accions de su-
port a la família.

És per tots aquests motius que els diputats i les di-
putades sotasignants presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a regular en l’àmbit de la Xarxa Hospitalària d’Uti-
lització Pública (XHUP) i a concertar de manera es-
pecífica als centres públics les tècniques de tracta-
ment de la infertilitat, inclosa la Fecundació in vitro
(FIV).

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2001

Carme Figueras i Siñol, Josep M. Rañé Blasco, Ca-
terina Mieras i Barceló, Marina Geli i Fàbrega, Ber-
nardo Fernández i Martínez

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a considerar el fàrmac Silde-
nafilo (conegut com a Viagra) com a
medicament per al tractament de ma-
laltia crònica, amb finançament públic
Tram. 250-02145/06

Presentació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 32506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández Martínez, Carme Figueras i
Siñol, Joan Ferran i Serafini, Flora Vilalta i Sospedra
i Joaquim Llena i Cortina, diputats i diputades del
Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Can-
vi, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten per la seva
tramitació la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea
recull en un únic text, per primera vegada en la his-
tòria de la Unió, el conjunt de drets civils, polítics,
econòmics i socials dels ciutadans europeus i de tots
les persones que viuen en el territori de la Unió.

Els articles 21i 26 de l’esmentada carta fan referèn-
cia a les persones amb discapacitat:

Art. 21 No discriminació

«Es prohibeix tota discriminació i en particular
l’exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics
o socials, característiques genètiques, llengua, reli-
gió o conviccions, opinions polítiques o de qualse-
vol altre tipus, pertinença a una minoria nacional,
patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orienta-
ció sexual.»

Art 26 Integració de les persones discapacitades

«La Unió reconeix i respecta el dret de les persones
discapacitades a beneficiar-se de mesures que ga-
ranteixin la seva autonomia, la seva integritat social
i professional i la seva participació en la vida de la
comunitat»

L’Organització Mundial de la Salut ha definit la sa-
lut sexual com un dret humà bàsic, que inclou la
capacitat per gaudir i controlar la conducta sexual i
la llibertat per a que no s’inhibeixi la resposta se-
xual ni es perjudiqui la relació per por, vergonya,
sentit de culpa o falses creences.

La disfunció erèctil (DE) es defineix com la incapa-
citat persistent per aconseguir mantenir una erecció
suficient per a permetre una relació sexual satisfac-
tòria.

La disfunció erèctil afecta en l’actualitat a més de
cent milions d’homes en tot el món i 1,5 milions a
Espanya: la seva detecció i diagnòstic són necessa-
ris per a la salut general a l’home.

L’erecció és el resultat d’un procés complex que
involucra els vasos de sang i el sistema nerviós, i es
produeix per una acumulació de sang al penis. Les
complicacions en els vasos sanguinis o en els nervis
relacionats són responsables de la major part dels
casos de la DE; en molts casos són conseqüència
d’altres malalties que l’home presenta, com són la
diabetis, esclerosi múltiple i lesió medul·lar.

El consum d’alguns medicaments ( pel tractament
de la hipertensió, diabetis, depressió, mal d’estó-
mac, insomni, així com fàrmacs contra el càncer)
afecten la funció erèctil.

Es considera que el 25% dels casos estan produïts
per un medicament que el pacient pren per a tractar
un altre procés.

Col·lectius afectats

– Diabètics

Existeixen a Espanya de l’ordre de 3 milions. La
prevalença de DE es troba entre el 35% i el 75% de
la població diabètica (varia en funció del control
glucèmic, edat, temps de l’evolució de la malaltia,
etc.)
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A l’entorn del 50% dels diabètics detecta els símp-
tomes en els deu anys següents al diagnòstic de la
malaltia. A l’edat de cinquanta anys, el 50% dels
homes amb diabetis poden experimentar algun grau
de disfunció erèctil.

– Paraplègics

Segons diferents estadístiques el 80% de paraplè-
gics i tetraplegics són homes: la major part d’ells
que es troben en aquesta situació en el 85% dels
casos són accidents de tràfic, esportius o laborals.

– Esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple és una malaltia incurable del
sistema nerviós central i de la medul·la espinal, la
qual cosa no permet el natural desenvolupament
dels factors que intervenen en el procés d’erecció.

Sortosament, en l’actualitat es disposa d’una varie-
tat de tractaments de menys a més invasius, per a
tractar aquest problema d’una forma individualitza-
da.

La major part dels professionals, ja siguin d’atenció
primària com especialistes, recomanen que el mi-
llor mètode per a tractar aquesta malaltia és una te-
ràpia d’efectes ràpids, simple, no invasiva, sense
dolor amb un índex elevat d’èxits i pocs efectes se-
cundaris. Doncs bé, tots aquests atributs els reuneix
el Sildenafilo.

L’eficàcia del Sildenafilo s’ha demostrat en molts
estudis amb subjectes que patien patologies més
relacionades amb la DE; considerant tots els estudis
clínics, la proporció de pacients que van informar
de millora amb el Sildenafilo va ser la següent: de
psicògena 89%; diabetis melitus 57%; hipertensió
70%; prostactetomizats 50%; lesió medul·lar 93%.

De la mateixa manera molts estudis han demostrat
en reiterades ocasions la seguretat de la Viagra.

El finançament públic dels medicaments deu estar
suportat en l’anàlisi del potencial terapèutic del
medicament, que inclou aspectes com la necessitat,
l’efectivitat clínica i els valors socials entre d’altres.

Per aquests motius els diputats sotasignats formulen
la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a prendre les mesures oportunes per tal que el
fàrmac Sildenafilo (conegut popularment com a
Viagra) sigui considerat com a medicament de ma-
laltia crònica, amb fiançament públic, pel tracta-
ment de la disfunció erèctil DE pels pacients afec-
tats de diabetis, lesió medul·lar i prostatectomia.»

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2001

Bernardo Fernández Martínez, Carme Figueras i
Siñol, Joan Ferran i Serafini, Flora Vilalta i Sospe-
dra, Joaquim Llena i Cortina

Proposició no de llei sobre l’ampliació
i la millora de la Residència Assistida
de Sant Antoni Hospital dels Pobres
de Jesucrist, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 250-02146/06

Presentació: Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 32518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Camps i Torrens, Marina Geli i Fàbrega, Joa-
quim Llena i Cortina, Ramon Vilalta i Oliva i Fran-
cesc Boya i Alós, diputades i diputats del Grup par-
lamentari Socialistes–Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de Llei.

La comarca de l’Urgell d’una població entorn a les
30.000 persones (30.298 cens 97), el 22% són per-
sones majors de 65 anys (6.647) i unes 300 persones
majors de 80 anys que viuen soles a la ciutat de Tàr-
rega com a capital i en els municipis rurals.

En relació als serveis socials de suport a les perso-
nes grans amb dependència, segons memòria del
Departament de Benestar Social l’any 1999, vint i
dos persones grans reben suport a domicili, deu per-
sones disposen de telealarma i teleassistència, 26
places de finançament públic i 14 privades, així com
170 places residencials de finançament públic i 88
privades.

A la ciutat de Tàrrega la residència assistida de Sant
Antoni Hospital dels pobles de Jesucrist, a través
d’un patronat municipal, té un servei residencial i
centre de dia important per la comarca.

Aquest equipament necessita l’ampliació i la millo-
ra per poder ofertar més qualitat i atendre a més per-
sones. Així mateix la comarca de l’Urgell està entre
les poques comarques catalanes que no ofereixen
llits sociosanitaris. Tampoc ofereix cap plaça d’ha-
bitatge amb suport, tutelat .

És per aquest motiu que els diputats i les diputades
sotasignants presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a:

– Garantir, a través de la partida pressupostària es-
pecífica en els pressupostos de la Generalitat del
2002 l’ampliació i l’adequació de la Residència
Assistida de Sant Antoni Hospital dels pobres de
Jesucrist de Tàrrega.

– Elaborar un pla, en el període de tres mesos, per a
planificar l’ampliació i adequació dels serveis de
suport a les persones grans amb dependència de la
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comarca de l’Urgell que contempli els següents ob-
jectius a 4 anys:

- Arribar a una cobertura del 4% de serveis a domi-
cili, universalitzant el servei a les persones majors
de 80 anys que viuen soles,

- Dotar a la comarca d’habitatges tutelats.

- Ofertar places sociosanitàries residencials per a
persones grans amb alta dependència.

- Ampliar l’oferta de places residencials fins arribar
a un 4 % (4 places de finançament públic per cada
100 majors de 65 anys) i duplicar les places de cen-
tre de dia, assegurant el transport.

- Pla de transport sociosanitari.

– Garantir en aquest pla la visió sociosanitària a tra-
vés d’un treball de planificació conjunta de l’aten-
ció sanitària i la social, adaptant-lo a tots els muni-
cipis rurals.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Marta Camps i Torrens, Marina Geli i Fàbrega, Joa-
quim Llena i Cortina, Ramon Vilalta i Oliva, Fran-
cesc Boya i Alós

Proposició no de llei sobre la situació
i les necessitats socials dels homose-
xuals en edat avançada i llur integra-
ció en la xarxa residencial per a perso-
nes grans amb finançament públic
Tram. 250-02147/06

Presentació: Sra. Caterina Mieras i Bar-
celó, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 32522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Caterina Mieras i Barceló, Marina Geli i Fàbrega,
Miquel Iceta i Llorens, Roberto Labandera i Gana-
chipi i Pilar Malla i Escofet, Diputades i Diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la
seva tramitació, la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el nostre país la homosexualitat ha estat estig-
matitzada i reprimida de manera molt més intensa
que en d’altres llocs del nostre entorn. Al llarg dels
40 anys del règim del general Franco, i fins a la
Constitució de 1978, la homosexualitat va ser un
delicte perseguit judicial i governativament. De fet
no va deixar de ser delicte fins l’any 1988 amb la
modificació del Codi Penal. El resultat d’aquesta
persecució sistemàtica és que encara avui, en una
societat que es considera a si mateixa lliberal i de-
mocràtica, els prejudicis i el rebuig dels homosexu-

als segueixen causant moltes dificultats a les perso-
nes que tenen una orientació sexual diferent a la de
la majoria per poder desenvolupar la seva vida amb
normalitat i en condicions d’igualtat a la resta de
ciutadans i ciutadanes. Dificultats que es fan parti-
cularment greus quan els homosexuals arriben a
una edat avançada, ja que en molts casos no poden
comptar amb la família i a més es troben amb l’obs-
tacle d’una manca d’acceptació social particular-
ment acusada en el segment de població de la gent
més gran.

D’altra banda i com és ben conegut, des de comen-
çaments dels anys 80 la SIDA va afectar de manera
notable a la població homosexual masculina. Al
principi la majoria dels qui eren infectats pel virus
de la inmunodeficiència adquirida morien al poc
temps, però a partir dels anys 90 els avenços farma-
cològics han aconseguit reduir, en els països desen-
volupats, la mortalitat està convertint la SIDA en
una malaltia crònica. Aquesta nova situació ha re-
presentat noves dificultats per totes les persones
seropositives, per readaptar-se a la vida laboral, i ha
significat l’aparició d’una població de gent gran i
seropositiva, que es troba en l’actualitat amb un
buit assistencial quan pretén utilitzar els serveis de
residències que la Generalitat posa a l’abast de les
persones d’edat.

Buit assistencial que s’assenta sobre la base del dè-
ficit crònic que Catalunya pateix pel que fa tant a
places en Residències geriàtriques com als ajuts a la
llar pel col·lectiu de gent gran, i que posa en una si-
tuació sense sortida als homosexuals d’edat avan-
çada que es veuen rebutjats, fins al punt de que en
alguns casos s’han de refugiar en centres psiquiàtrics
per poder tenir una mínima assistència personal.

En base a tots aquests antecedents i motius, es pre-
senta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

– Presentar en el termini de tres mesos, en col·labo-
ració amb les organitzacions representatives de
gays i lesbianes de Catalunya, un estudi acurat so-
bre la situació i necessitats socials dels homosexu-
als d’edat avançada amb dependència que hi ha a
Catalunya, per tal de programar una política social
tant en l’àmbit públic com privat específica que faci
efectiu el seu dret a la igualtat en relació amb la
població heterosexual.

– Establir de manera immediata mesures provisio-
nals per poder donar resposta als casos concrets de
desemparament que ja es donen avui en dia, i que es
posin en pràctica actuacions positives per normalit-
zar la integració dels homosexuals en la xarxa resi-
dencial per a persones grans de finançament públic»

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2001

Caterina Mieras i Barceló, Marina Geli Fàbrega,
Miquel Iceta i Llorens, Roberto Labandera i Gana-
chipi, Pilar Malla i Escofet

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre la renova-
ció de la totalitat de la línia la Pobla-
Ponts-Congost per part de l’empresa
FECSA-ENHER
Tram. 250-02148/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 32524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, Ma. Àngels Gassó i Closa, Mi-
quel Barceló i Roca, Manel Nadal i Farreras i Joan
Ferran i Serafini, diputats del Grup Parlamentari
Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la se-
güent Proposició no de Llei.

En els darrers anys, i molt especialment l’any 1998,
es va considerar que la línia elèctrica de la Pobla-
Ponts-Congost al seu pas pel municipi d’Aguilar de
Segarra (Bages) havia estat la causa d’un dels més
grans incendis viscuts a la Catalunya Central. Les
investigacions encara no s’han tancat, però són for-
ça nombroses les persones que han vist sortir guspi-
res en diversos punts de la línia.

En les darreres setmanes s’han tornat a reproduir
casos de contactes entre els fils i altres incidents
amb nous episodis de guspires i algunes flamarades
espontànies en diversos trams del recorregut.

Aquesta línia elèctrica és doble i corre paral·-
lelament al llarg del seu traçat. És de les més anti-
gues de Catalunya i el manteniment ha estat pràcti-
cament nul en els darrers trenta o quaranta anys, la
qual cosa la fa especialment perillosa.

És per això que es presenta la següent.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a endegar les negociacions necessàries amb
l’empresa Fecsa-Enher per tal que se l’obligui a re-
novar la totalitat de la línia La Pobla - Ponts - Con-
gost transformant-la en una de sola; i que els tre-
balls estiguin acabats a finals de 2002».

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2001

Joan Roma i Cunill, Àngela Gassó i Closa, Miquel
Barceló i Roca, Manel Nadal i Farreras, Joan Ferran
i Serafini

Proposició no de llei sobre les relaci-
ons entre les cases regionals i la Ge-
neralitat de Catalunya per mitjà del
Departament de Cultura i d’altres de-
partaments de l’Administració
Tram. 250-02149/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, M. Àngels Esteller i
Rueda, Carina Mejías i Sánchez, Francesc Vendrell i
Bayona, Rafael Luna i Vivas, diputades i diputats
del Grup Popular al Parlament de Catalunya,
d’acord amb allò que preveu els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Catalunya existeixen dos grans federacions de
Cases Regionals que aglutinen a més de 300 enti-
tats. Les Cases Regionals es constitueixen com a
centres de representació efectiva de les seves Co-
munitats Autònomes amb una funció de promoció
de la cultura i del folklore i, en definitiva, de les se-
ves costums en el país d’acollida. Es tracta d’enti-
tats culturals que, a través de les seves activitats, es
fan ressò de la diversitat i la pluralitat que existeix a
l’Estat.

Les Cases Regionals es relacionen amb la Generali-
tat de Catalunya a través del Departament de Benes-
tar Social.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a prendre les mesures necessàries per tal de que les
Cases Regionals es relacionin amb la Generalitat de
Catalunya a través del Departament de Cultura o,
per raó de la matèria o del tipus de relació, amb al-
tres Departaments.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, M. Àngels Esteller i
Rueda, Carina Mejías i Sánchez, Francesc Vendrell i
Bayona, Rafael Luna i Vivas

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre la partici-
pació patrimonial, contractual i tècni-
ca en el portal d’internet “viasa-
lus.com”
Tram. 250-02150/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Generalitat de Catalunya té en marxa diverses
iniciatives de caràcter informàtic per al sector sani-
tari, la propera adjudicació de la línia ampla de con-
nexió entre els seus centres hospitalaris i de salut i
la participació en el portal sanitari VIASALUS entre
altres.

L’accessibilitat que permet la informàtica, l’accés a
la informació, als serveis, etc. és un nou valor tec-
nològic que la sanitat catalana i sobretot la sanitat
pública catalana ha d’impulsar.

Aquest impuls però, no pot basar-se en la ambigüi-
tat entre la sanitat privada, mútues, xarxes sanitàri-
es privades, etc. i la xarxa pública. L’usuari ha de
tenir perfectament clar que la sanitat pública li ga-
ranteix serveis complets, de qualitat i gratuïts al
marge de la xarxa privada. Un portal d’Internet,
com el que s’està posant en marxa, VIASALUS, pot
produir greus confusions als usuaris, permetent que
les ofertes sanitàries privades entrin en competèn-
cia amb l’assistència pública, aprofitant els proble-
mes d’espera, etc. que apareixen en l’actualitat.

L’estructura empresarial del portal indica un con-
trol molt intens de tres empreses privades, una mú-
tua que està desplegant una xarxa sanitària, una
empresa de comunicacions i una empresa tecnolò-
gica. El paper de la Generalitat, tot i que ha estat
capdavantera en l’impuls ha quedat relegada al
d’un quart soci, tot i que la importància sanitària
pública gestionada per la Generalitat és absoluta-
ment preponderant.

És per això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya-Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Revisar la seva participació patrimonial i contrac-
tual en el portal VIASALUS per tal que l’accés a la
informació dels serveis públics sanitaris no generi

beneficis indeguts a una empresa majoritàriament
privada.

2. Revisar la seva participació tècnica en el portal
VIASALUS per tal que els sistemes de consulta i
accessibilitat entre la informació del sector privat,
professional i públic quedi perfectament clara per a
l’usuari i no s’estableixi una innecessària i inade-
quada competitivitat amb el sector privat.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’establir un conveni amb les orga-
nitzacions especialitzades en ajut hu-
manitari per a ampliar la dotació pres-
supostària prevista
Tram. 250-02151/06

Presentació: Sr. Josep Casajuana i Pla-
dellorens, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 32594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Casajuana i Pladellorens, Àlex Masllorens i
Escubós, Joan Surroca i Sens, Pilar Malla i Escofet i
Josep Ma Simó i Huguet, diputats del Grup Parla-
mentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, presenten per
la seva tramitació la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A les necessitats de supervivència de la població
d’Afganistan deguda a la crisi de subsistències pre-
existents i a les dificultats per obtenir aliments so-
brevingudes pels atacs en curs, s’afegeix una pers-
pectiva catastròfica amb l’arribada de l’hivern.

La Sra. Mary Robinson, comissària de Drets Hu-
mans de l’ONU i expresidenta d’Irlanda, va dema-
nar el 12 d’octubre proppassat la suspensió dels
bombardeigs sobre l’Afganistan a fi de que la po-
blació civil pugui rebre ajut humanitari abans de
que arribi l’hivern. La possibilitat o no de salvar
«centenars de milers, potser fins a 2 milions» de vi-
des humanes a l’Afganistan és –segons Robinson–
sols qüestió de temps.

Segons la comissària «necessitem una pausa per
posar en marxa l’ajut humanitari i permetre als refu-
giats traspassar les fronteres del país. És d’una ur-
gència desesperada disposar d’aquest marge abans
del 15 o 16 de novembre, quan les nevades impedi-
ran l’accés de les agències humanitàries i la gent
morirà de fred i de fam».

És per tot això que es presenta la següent:
3.10.25.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

« El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

– Fer un conveni amb les organitzacions especialit-
zades en ajut humanitari d’emergència, i en concret
amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels
Refugiats (ACNUR) d’implement de la dotació
pressupostària prevista, sense afectar les partides
habituals destinades a Cooperació al Desenvolupa-
ment distribuïdes per diversos Departaments del
Govern.»

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2001

Josep Casajuana i Pladellorens, Àlex Masllorens i
Escubós, Joan Surroca i Sens, Pilar Malla i Escofet,
Josep Ma. Simó i Huguet

Proposició no de llei sobre diverses
qüestions relatives a la xarxa elèctrica
de les comarques gironines, especial-
ment pel que fa a la línia elèctrica de
les Gavarres
Tram. 250-02152/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 32595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Barceló i Roca, Marina Geli i Fàbrega, Ma-
nuel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens i Antoni
Sabaté i Ibarz, diputats i diputades del Grup parla-
mentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Re-
glament de la Cambra, presenten per a la seva tra-
mitació la següent Proposició no de Llei

Les comarques gironines han tingut increments molt
importants del consum d’energia elèctrica durant
els darrers anys, augmentant el desequilibri existent
entre generació i consum. Bona part de l’energia
elèctrica es genera a altres comarques catalanes i
arriba a les comarques gironines mitjançant la xar-
xa de transport i de distribució.

Aquesta situació es veu agreujada per dos fets. El
primer es la pujada estacional del consum princi-
palment durant l’estiu a les poblacions de la Costa
Brava. El segon es la falta d’una política energètica
que descentralitzi la generació en petites unitats,
preferentment amb energies renovables, i que fo-
menti l’estalvi d’energia.

La situació de monopoli de l’empresa Fecsa -
Endesa en la distribució de l’energia elèctrica i la
falta de liderat en la política energètica per part del
Govern de la Generalitat comporten que, l’amenaça
de falta de subministrament elèctric planegi sobre

un nombre important de poblacions gironines i que
la qualitat d’aquest subministrament es deteriori
progressivament.

Un exemple clar dels efectes negatius d’aquesta fal-
ta d’una política energètica coherent, la tenim en el
cas de la línia de les Gavarres on també s’ha posat
de manifest la falta de capacitat de diàleg i de nego-
ciació amb els Ajuntaments demostrada pel Depar-
tament d’Indústria de la Generalitat. Considerem
improcedent l’actitud de la Generalitat fent un us
desproporcionat dels mossos d’esquadra en contra
de l’exercici de l’autonomia municipal.

Per tots aquests motius es presenta la següent :

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya, insta el Consell Execu-
tiu a:

1. Preparar un pla de reordenació de les línies elèc-
triques de les comarques gironines, per reduir l’im-
pacte ambiental de la xarxa d’alta i mitja tensió i
millorar la qualitat del subministrament.

2. Negociar amb l’empresa Fecsa - Endesa, la pre-
paració d’un pla extraordinari d’inversions 2002 de
la xarxa elèctrica de les comarques gironines,
d’acord amb els ajuntaments.

3. Assegurar el subministrament elèctric de les po-
blacions que rebran energia elèctrica de la línia de
les Gavarres i en general, de totes les poblacions de
les comarques gironines.

4. Negociar la proposta de traçat alternatiu de la lí-
nia de les Gavarres, en el terme municipal de Lla-
gostera.

5. Garantir a la població afectada per la referida lí-
nia, mitjançant certificació per tercera part, l’acom-
pliment de les normes internacionals més estrictes
en matèria dels efectes dels camps electromagnètics
sobre la salut de les persones i de l’impacte ambi-
ental sobre el territori.

6. Estudiar, juntament amb els municipis afectats,
les possibles compensacions de l’empresa elèctrica
en benefici de les persones afectades per la línia.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Miquel Barceló i Roca, Marina Geli i Fàbrega, Ma-
nuel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens, Antoni
Sabaté i Ibarz

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el projecte
de millora del traçat i de desdobla-
ment de la carretera C-15 a les comar-
ques de l’Alt Penedès i Garraf
Tram. 250-02153/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 32596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Galceran i
Margarit, Manel Nadal i Farreres, Oriol Nel·lo i Co-
lom i Montserrat Tura i Camafreita, diputats i dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialistes- Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que preveuen els articles
134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten
per a la seva tramitació la següent Proposició no de
Llei sobre la regulació del transport de passatgers al
municipi de Gelida ( Alt Penedès).

El municipi de Gelida compta amb una població
propera als 5.000 habitants, que està observant un
creixement demogràfic molt important en els dar-
rers anys. L’atracció del municipi es basa en l’ofer-
ta de qualitat de vida d’entorn ambiental dins l’àrea
de la regió metropolitana de Barcelona.

Gelida es comunica amb la resta de la regió metro-
politana tant per la comunicació de la C-243b, amb
un dèficit important pel seu tipus de traçat, la con-
nexió actual amb Sant Sadurní d’Anoia i l’autopis-
ta A-7 i la línia C-4 de rodalies de RENFE.

Des de fa més de 75 anys la connexió entre el nucli
urbà i la línia de RENFE s’ha dut a terme mitjançant
el servei del Funicular, conegut popularment com
«el Funi». El Funicular de Gelida és un dels sis funi-
culars que funcionen a Catalunya i un dels pocs
que existeixen a tota Espanya. Ha funcionat a diari
entre les 6 del matí i les 11 de la nit durant tot el se-
gle passat. No només és una peça clau en el servei
local de transport, si no que també és considerat un
element de gran identificació amb el patrimoni de
Gelida.

A partir de l’1 de maig de 1986 la gestió correspon
a l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. En els darrers temps, a banda de proble-
mes tècnics en el seu funcionament, es planteja el
problema de viabilitat empresarial en la seva explo-
tació.

El creixement urbanístic de Gelida fa imprescindi-
ble dotar al municipi d’un servei de transport intern
i de connexió amb els serveis de RENFE de major
eficàcia i de major proximitat a les necessitats dels
veïns del municipi. Per això cal dotar-lo d’un servei
de transport capaç de combinar el servei del funicu-
lar amb el servei de transport per autobús.

Per això, els diputats i la diputada sotasignants pre-
senten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a :

1. Establir els acords pertinents amb l’Ajuntament
de Gelida per tal d’organitzar un nou pla de servei
de transport públic de viatgers entre el nucli urbà i
l’estació de la línia C-4 de RENFE al mateix muni-
cipi, que combini l’oferta de serveis del Funicular
amb el servei d’autobusos.

2. Fer les previsions pressupostàries per tal de pos-
sibilitar l’execució dels acords.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2001

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Galceran i
Margarit, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Co-
lom, Montserrat Tura i Camafreita

Proposició no de llei sobre l’organitza-
ció d’un nou pla de servei de transport
públic de viatgers entre el nucli urbà i
l’estació de RENFE, a Gelida (Alt
Penedès)
Tram. 250-02154/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 32597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Galceran i
Margarit, Manel Nadal i Farreres, Oriol Nel·lo i Co-
lom i Montserrat Tura i Camafreita, diputats i dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialistes- Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que preveuen els articles
134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten
per a la seva tramitació la següent Proposició no de
Llei sobre la regulació del transport de passatgers al
municipi de Gelida (Alt Penedès).

El municipi de Gelida compta amb una població
propera als 5.000 habitants, que està observant un
creixement demogràfic molt important en els dar-
rers anys. L’atracció del municipi es basa en l’ofer-
ta de qualitat de vida d’entorn ambiental dins l’àrea
de la regió metropolitana de Barcelona.

Gelida es comunica amb la resta de la regió metro-
politana tant per la comunicació de la C-243b, amb
un dèficit important pel seu tipus de traçat, la con-
nexió actual amb Sant Sadurní d’Anoia i l’autopis-
ta A-7 i la línia C-4 de rodalies de RENFE.

Des de fa més de 75 anys la connexió entre el nucli
urbà i la línia de RENFE s’ha dut a terme mitjançant
el servei del Funicular, conegut popularment com
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«el Funi». El Funicular de Gelida és un dels sis funi-
culars que funcionen a Catalunya i un dels pocs
que existeixen a tota Espanya. Ha funcionat a diari
entre les 6 del matí i les 11 de la nit durant tot el se-
gle passat. No només és una peça clau en el servei
local de transport, si no que també és considerat un
element de gran identificació amb el patrimoni de
Gelida.

A partir de l’1 de maig de 1986 la gestió correspon
a l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. En els darrers temps, a banda de proble-
mes tècnics en el seu funcionament, es planteja el
problema de viabilitat empresarial en la seva explo-
tació.

El creixement urbanístic de Gelida fa imprescindi-
ble dotar al municipi d’un servei de transport intern
i de connexió amb els serveis de RENFE de major
eficàcia i de major proximitat a les necessitats dels
veïns del municipi. Per això cal dotar-lo d’un servei
de transport capaç de combinar el servei del funicu-
lar amb el servei de transport per autobús.

Per això, els diputats i la diputada sotasignants pre-
senten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a :

1. Establir els acords pertinents amb l’Ajuntament
de Gelida per tal d’organitzar un nou pla de servei
de transport públic de viatgers entre el nucli urbà i
l’estació de la línia C-4 de RENFE al mateix muni-
cipi, que combini l’oferta de serveis del Funicular
amb el servei d’autobusos.

2. Fer les previsions pressupostàries per tal de pos-
sibilitar l’execució dels acords.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2001

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Galceran i
Margarit, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Co-
lom, Montserrat Tura i Camafreita

Proposició no de llei sobre les mesu-
res que hi ha previstes per a eliminar
l’increment de contaminació dels
aqüífers de la zona del baix Ter i de
totes les zones de Catalunya en gene-
ral
Tram. 250-02155/06

Presentació: Sra. Montserrat Tura i Ca-
mafreita, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 32598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Tura i Camafreita, Marta Camps i Tor-
rens, Manel Nadal i Farreras, Francesc Boya i Alós i
Marina Geli i Fàbrega, diputades i diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenta per a la seva tra-
mitació la següent Proposició no de Llei.

La contaminació de diferents aqüífers que fins a
èpoques recents havien subministrat aigua potable
a diferents poblacions és un fenomen molt preocu-
pant que lluny d’haver-se aturat, s’ha incrementat
notablement en aquesta darrera època.

Aquest fet ha estat estudiat recentment per les insti-
tucions europees, molt especialment pel que fa a la
zona del Baix Ter, que han requerit el Govern Català
perquè adopti les mesures necessàries per posar fi a
la contaminació que pateixen les aigües d’aquell
agüífer i que ha obligat l’administració a restablir
l’abastament d’aigua potable als nombrosos muni-
cipis afectats mitjançant grans infraestructures
d’abastament i potabilització.

Semblaria estrictament de sentit comú que un país
amb dèficit hídric hagués desenvolupat en les darre-
res dècades una adequada política de protecció de
les seves fonts d’abastament, i no permetre la instal·-
lació d’activitats productives de manera que provo-
quessin efectes ambientalment negatius sobre un
recurs natural tan important com l’aigua.

És per tots aquests motius que es presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

1. Adoptar, en el termini màxim de dos mesos tal i
com li requereixen les institucions europees, les
mesures necessàries per posar fi a l’increment de
contaminació dels aqüífers i a restablir la qualitat
de l’aigua de les poblacions que s’abastien fa pocs
anys d’aigua de qualitat del seu subsòl, i no només
al Baix Ter, sinó a totes les zones de Catalunya en
situació similar.
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2. Intensificar els controls de totes aquelles activi-
tats productives que generen residus susceptibles
de contaminació de les aigües continentals.

3. Incrementar els controls sobre la gran indústria
d’engreix porcí i promoure de forma urgent mesu-
res diferents per restablir el reequilibri de terres i
bestiar a Catalunya i evitar que es continuï conta-
minant els aqüífers.»

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2001

Montserrat Tura i Camafreita, Marta Camps i Tor-
rens, Manel Nadal i Farreras, Francesc Boya i Alós,
Marina Geli i Fàbrega

Proposició no de llei sobre la creació
d’una llar d’infants a Ripollet (Vallès
Occidental)
Tram. 250-02156/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, Maria Do-
lors Montserrat i Culleré, Carina Mejías i Sánchez,
diputats i diputades del Grup Popular al Parlament
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els costums de la societat catalana i espanyola ac-
tual han canviat per diferents motius com pot ser la
incorporació de la dona al treball. Aquest fet com-
porta que al reincorporar-se la dona a la feina des-
prés de la baixa de maternitat, les famílies hagin de
trobar amb qui de confiança poden deixar els fills,
ja sigui de l’àmbit familiar o bé buscant l’atenció de
persones expertes.

Els infants en edats pre-escolars necessiten una
atenció específica i acurada i és obligació de les
administracions públiques oferir una diversitat de
serveis d’atenció als ciutadans. Avui dia un dels
serveis més necessaris i que es reclama més, són
sens dubte les escoles bressol.

Atès que l’INCASOL ha adquirit recentment els ter-
renys denominats Mas Duran que eren propietat del
Ministeri de Defensa i per tant, hi ha disponibilitat
de sòl públic.

Atès que a Ripollet no existeix cap escola bressol
de titularitat pública, on sistemàticament queden
demandes no satisfetes de places a preu assequible
per a les famílies amb menys recursos econòmics
d’una ciutat d’aproximadament 30.000 habitants i
en la que es preveu un increment de població con-
siderable en els propers anys com a conseqüència
de l’expansió urbanística.

L’Ajuntament de Ripollet ha rebutjat sistemàtica-
ment acollir-se a la subvenció que atorga la Gene-
ralitat, provocant així una situació d’immobilisme i
que no dona resposta a la necessitat social que es
genera enter les parelles més joves.

Per aquest motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Impulsar des de l’Administració educativa la crea-
ció d’una escola bressol al municipi de Ripollet de
titularitat pública per tal de donar resposta a la de-
manda no atesa de places d’escola bressol.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2001

Daniel Sirera i Bellés, portaveu Adjunt, Maria Do-
lors Montserrat i Culleré, Carina Mejías i Sánchez

Proposició no de llei sobre les obres
de reforma, adaptació i millora de les
instal.lacions del CEIP de Sant Climent
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-02157/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, Dolors
Montserrat i Culleré, Carina Mejías i Sánchez, dipu-
tats i diputades del Grup Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent proposició no de
llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el any 1976 es va inaugurar l’Escola Pública de
Sant Climent de Llobregat (CEIP). Amb el pas dels
anys s’ha produït un deteriorament de les seves
instal·lacions, falta de noves aules, seguretat contra
incendis.

El municipi de Sant Climent creix en població, pro-
va d’això és que l’any 2000 es varen matricular 37
infants i en el 2001, s’han matriculat 75.

Tanmateix les instal·lacions necessiten d’una millora
substancial, com la construcció d’un nou vestuari i
la pavimentació de la pista esportiva, adequar les
sortides d’emergència i alarmes d’incendi.

Alhora es fa necessària adequar els accessos per tal
d’eliminar les barreres arquitectòniques que impe-
deixen l’entrada d’alumnes amb algun tipus de
minusvalidesa. El centre tampoc disposa de cap aula
d’ordinadors, ni de laboratori, ni de gimnàstica.

D’altra banda el fa previsible que amb el tems serà
convenient incorporar l’ESO a Sant Climent, tot
construint les seves aules amb el corresponent pro-
fessorat.
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Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

A realitzar les obres de reforma, adaptació i millora
de les instal·lacions del CEIP de Sant Climent de
Llobregat, per tal d’adequar-les a les necessitats
dels alumnes per al desenvolupament de la seva ac-
tivitat docent així com la adaptació a les necessitats
dels alumnes amb minusvalidesa per tal de facilitar
el seu accés al centre docent.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2001

Daniel Sirera i Bellés, portaveu Adjunt, Dolors
Montserrat i Culleré, Carina Mejías i Sánchez

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una residència assistida de
nova planta per a la gent gran, a
Ripollet (Vallès Occidental)
Tram. 250-02158/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, Maria Do-
lors Montserrat i Culleré, Àngels Esteller i Rueda,
diputats i diputades del Grup Popular al Parlament
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els costums de la societat catalana i espanyola ac-
tual han canviat per diferents motius, com és el can-
vi de la realitat familiar que comporta la incorpora-
ció de la dona al món del treball o bé la pròpia evo-
lució de la piràmide d’edat.

L’envelliment de la població és una qüestió que en
els darrers anys comença a preocupar a tota la soci-
etat, ja que l’augment de l’esperança de vida, junta-
ment amb els menors naixements, fa que la vellesa
sigui un fenomen més visible.

La mortalitat entre els catalans ha disminuït entre
un trenta i un quaranta per cent en els darrers vint
anys, augmentant l’esperança de vida dels homes
fins els 76 anys i de les dones fins el 81 anys.

Aquest creixement de la població de la tercera edat
provoca noves demandes i necessitats.

El creixement de l’esperança de vida fa que malalti-
es associades amb la tercera edat com per exemple
l’Alzheimer, que afecten cada dia a un nombre ma-
jor de persones, requereixin d’un tractament més
especialitzat com a conseqüència de la seva com-

plexitat i que no poden ser assumides per les famíli-
es, ja sigui per la disponibilitat de temps quasi abso-
luta que requereixen, o pels mitjans necessaris per
una adequada atenció. Tanmateix també existeix un
percentatge important de persones grans que no te-
nen familiars que puguin ajudar-los en situacions de
malaltia.

Tot això fa necessària la intervenció de l’adminis-
tració per tenir cura d’aquelles persones que bé per
patir una situació familiar de soledat, bé per patir
problemàtiques econòmiques o bé per que per raons
de la complexitat del seu tractament, la família no
pot fer-se’n càrrec.

Atesa la disposició de l’Ajuntament de Ripollet a
cedir els terrenys necessaris per a poder construir
una nova residència assistida per a persones majors
i que d’altra banda, la Generalitat de Catalunya ja
disposa de sòl públic a aquesta ciutat, ja que l’IN-
CASOL ha adquirit recentment els terrenys denomi-
nats Mas Duran que eren propietat del Ministeri de
Defensa.

Atesa la inexistència de places públiques per a per-
sones majors al municipi de Ripollet, amb una po-
blació de més de 65 anys aproximada de 3.100 habi-
tants.

Per aquest motius es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

Prioritzar, entre les inversions destinades a l’atenció
a la tercera edat, la construcció d’una residència
d’avis assistida de nova planta al municipi de
Ripollet

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2001

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, Maria Do-
lors Montserrat i Culleré, Àngels Esteller i Rueda

Proposició no de llei sobre l’habilita-
ció de carrils per a vehicles d’alta ocu-
pació a les vies d’entrada i de sortida
de Barcelona
Tram. 250-02159/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Po-
pular, 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

Cada dia entren a la ciutat de Barcelona més de 400
autobusos de línies regulars o discrecionals que fan
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servir sobretot ciutadans que s’hi desplacen a Bar-
celona per treball o per realitzar gestions. En arribar
a prop de la ciutat de Barcelona es troben amb els
habituals embussos de les hores puntes de entrada i
de sortida.

Aproximadament el 40 % dels desplaçaments en
transport públic a la regió metropolitana es fan en
autobús. Tot i això la xifra de persones que s’hi des-
placen en aquest transport pot incrementar-se molt
si el servei fos millorat.

L’Autoritat del Transport Metropolità ha aprovat el
Pla Director d’Infrastructures que preveu una im-
portant inversió en transport públic per als propers
deu anys. Aquesta inversió serà més eficient si el
transport en autobús es pot fer de forma més ràpida
i fluida.

Per facilitar l’entrada a la ciutat de Barcelona de
vehicles amb una alta ocupació, com són els auto-
busos, –i també aquells turismes que transportessin
un mínim de tres persones–, caldria, per exemple,
habilitar un carril de l’Autopista A-2 des de Sant
Feliu de Llobregat fins a l’entrada a Barcelona a la
Zona Universitària. Aquest carril reservat per a ve-
hicles de alta ocupació podria funcionar en els ho-
raris de major afluència com són les d’entrada i sor-
tida de la feina.

Per aquests motius, el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

Fer un estudi sobre la viabilitat de crear carrils per a
vehicles d’alta ocupació a les entrades i sortides de
la ciutat de Barcelona.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2001

Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’una línia de bonificacions per
als joves menors de trenta anys que
s’estableixin com a treballadors autò-
noms
Tram. 250-02160/06

Presentació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 32656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández Martínez, Josep Maria Rañé i
Blasco, Joan Ferran i Serafini, Ramon Espasa i Oli-
ver i Juan Manuel Jaime i Ortea, diputats del Grup
Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent

ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per la seva tra-
mitació la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La generació dels catalans entre 20 i 30 anys és la
més nombrosa que mai hagi tingut el nostre país, i
forma un grup que no ha conegut altre model polític
que la democràcia i l’autonomia de Catalunya. Tam-
bé és la generació més preparada, ja que ha arribat a
l’adolescència en un clar moment d’expansió del
sistema escolar general i de l’oferta universitària.
Però també és veritat que es troben amb grans incer-
teses; donat que és la primera generació que ha de
fer front, des del primer moment de la seva vida
adulta, als canvis que la nova societat de la infor-
mació i les noves tecnologies estan introduint en la
nostra vida econòmica social i cultural.

La joventut, avui, és un període allargat en el
temps, que permet viure la plenitud personal a tra-
vés de l’oci i la cultura, facilitat per unes relacions
familiars poc conflictives. És, doncs, una època de
plenitud, però també un moment difícil per la tensió
dels estudis, les dificultats per trobar feina, per ac-
cedir a l’habitatge etc.

Des del Govern de la Generalitat s’ha d’afrontar
aquesta realitat complexa amb polítiques transver-
sals, que comprometin tot el Govern. Aconseguir
que tots els joves tinguin oportunitats tant en forma-
ció com de feina, facilitar als joves l’accés a una
llar pròpia han de ser eixos bàsics de les polítiques
de joventut.

Per a que això sigui possible són necessàries acci-
ons polítiques actives que faciliten l’accés de la
nostra joventut al món del treball.

Per aquests motius els diputats sotasignats formulen
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a establir en el termini màxim de sis mesos una
línia de bonificacions pels joves menors de 30 anys
.que vulguin establir-se com a treballadors autò-
noms. Aquests ajuts haurien de ser al menys una
bonificació de la quota de la Seguretat Social del
50% el primer any i del 40% el segon.»

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2001

Bernardo Fernández Martínez, Josep Ma. Rañé i
Blasco, Joan Ferran i Serafini, Ramon Espasa i Oli-
ver, Juan Manuel Jaime i Ortea
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Proposició no de llei sobre l’exempció
del pagament de l’impost sobre la ren-
da de les persones fisiques als assa-
lariats catalans que resideixen al Prin-
cipat d’Andorra
Tram. 250-02161/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, Sr. Joan Ridao i
Martín, Sr. Pere Vigo i Sallent, Sr. Josep Huguet i
Biosca, portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
conveniència d’eximir del pagament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques als assalari-
ats catalans que resideixen al Principat d’Andorra.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l’actualitat, els catalans i catalanes que han esta-
blert la seva residència al Principat d’Andorra per
motius estrictament laborals, com a treballadors as-
salariats, reben el mateix tractament fiscal que les
persones que traslladen o bé fingeixen traslladar el
seu domicili a aquest país amb la intencionalitat de
reduir la seva càrrega impositiva. Aquesta situació
és una conseqüència directa de l’article 9.3 de la
Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques (IRPF), la qual de-
termina que les persones físiques de nacionalitat
espanyola que acreditin la seva residència fiscal al
Principat d’Andorra, mantindran la seva condició
de contribuents per a l’IRPF tant en el període
impositiu en el que realitzin el canvi de residència,
com en els quatre períodes impositius següents.
Malgrat que l’esmentat article constitueix una me-
sura per a lluitar contra el frau, el fet que no distin-
geixi entre l’evasió fiscal i la recepció de rendi-
ments laborals per compte aliè, comporta una dis-
criminació per als assalariats catalans que residei-
xen al Principat d’Andorra.

Aquesta discriminació, que des del nostre punt de
vista esdevé clarament injusta, adquireix encara
més rellevància si es té en compte que els catalans
residents a Andorra són uns 20.000 i que la població
de l’estat espanyol és el principal grup demogràfic
d’Andorra - superant fins i tot els nacionals andor-
rans - i està integrada en la seva immensa majoria
per treballadors assalariats que resideixen al Princi-
pat per raons laborals. A més, l’aplicació de l’article
9.3 de la Llei 40/1998, constitueix un greuge com-
paratiu per aquests ciutadans i ciutadanes establerts
a Andorra, tenint en compte que la resta de treballa-
dors que resideixen al Principat i procedeixen de la
Unió Europea (principalment França i Portugal) no

estan obligats a declarar l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques (IRPF).

Es tracta, en definitiva, de fer justícia amb els cata-
lans i espanyols que resideixen al Principat d’An-
dorra i situar l’Estat espanyol al mateix nivell d’al-
tres països (com la República Federal Alemanya)
que han inclòs en normatives anàlogues la distinció
entre residents assalariats i residents passius. És
evident que cal fer tot el possible per tal de comba-
tre el frau i l’evasió fiscal, però mai en perjudici
dels assalariats que l’únic que pretenen és guanyar-
se la vida d’una manera digna i complint escrupolo-
sament amb les seves obligacions fiscals.

És per aquestes raons que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a traslladar al Govern de l’Estat, la ne-
cessitat d’adoptar mesures oportunes per tal que es
modifiqui l’article 9.3 de la Llei 40/1998, de 9 de
desembre, de l’Impost sobre la Renda de les Perso-
nes Físiques (IRPF) i altres Normes Tributàries, per
tal d’eximir el pagament d’aquest impost (IRPF) a
les ciutadanes i el ciutadans catalans i de l’Estat es-
panyol en general que resideixen al Principat d’An-
dorra per motius estrictament laborals i que reben el
mateix tractament fiscal que les persones que tras-
lladen o bé fingeixen traslladar el seu domicili a
aquest país amb la intencionalitat de reduir la seva
càrrega impositiva.»

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll, Joan Ridao i Martín, Pere Vigo i
Sallent, Josep Huguet i Biosca, portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una línia ferroviària per al
transport de mercaderies que travessi
el Pirineu central
Tram. 250-02162/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb sis altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 32565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Mar-
ta Camps i Torrens, Oriol Nel·lo i Colom, Manel Na-
dal i Farreras, Ramon Vilalta i Oliva i Antoni Siura-
na i Zaragoza, diputats del Grup parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei.

La permeabilitat del Pirineu continua sent una as-
signatura pendent tant en eixos viaris com a ferro-
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viaris, dels quals només les línies d’ambdós ex-
trems són operatives per a mercaderies. Davant
d’aquesta situació de dèficit de comunicacions i per
tant també d’estrangulament dels fluxos comerci-
als, la Comissió Europea ha aprovat recentment,
impulsar la construcció d’una línia ferroviària de
gran capacitat per a transport de mercaderies mit-
jançant una travessia central dels Pirineus. Per fer
plausible aquest projecte, és necessari que es pro-
dueixi seguidament un acord entre els estats Espa-
nyol i Francés que faciliti aquesta nova connexió,
per juntament amb els eixos de la Jonquera i Irún,
garantir l’absorció de l’important creixement del
trànsit pesat que avui experimenten les carreteres
pirinenques.

Atès que actualment es palesa la insuficiència de
les comunicacions que permeabilitzen el Pirineu, i
que en moltes de les carreteres avui existents el
trànsit de camions de gran tonatge esdevé insoste-
nible, i que l’ampliació de les actuals carreteres pot
comportar, molt especialment en l’Alt Pirineu, greus
impactes ecològics, els diputats sotasignats presen-
tem la següent :

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

« El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Impulsar la travessia ferroviària del Pirineu central
mitjançant les iniciatives oportunes davant de les
Institucions europees, el Govern de l’Estat i si s’es-
cau els acords amb el Govern aragonès»

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2001

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Mar-
ta Camps i Torrens, Oriol Nel·lo i Colom, Manel Na-
dal i Farreras, Ramon Vilalta i Oliva, Antoni Siurana
i Zaragoza

Proposició no de llei sobre la publici-
tat institucional
Tram. 250-02163/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V), Sr. Joan
Ridao i Martín, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Sr. Josep M. Vallès i Casadevall, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 32712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els diputats i els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent

Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
Publicitat Institucional

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Contravenint l’esperit de la Llei per la qual es regu-
la la publicitat institucional, aprovada per aquest

Parlament de Catalunya el 21 de desembre de 2000,
que va ser elaborada amb el consens de tots els
grups d’aquesta cambra, el Secretari de Comunica-
ció del Departament de la Presidència de la Genera-
litat ha fet arribar a tots els grups parlamentaris un
projecte de decret pel qual s’estableix el règim jurí-
dic de la Comissió Assessora sobre Publicitat Insti-
tucional (CAPI) en el que de forma unilateral, i igno-
rant tots els suggeriments que se li havien formulat,
proposa una CAPI que en la seva gran majoria esta-
rà sota el control del conseller en cap.

Una de les particularitats i virtuts de la llei de publi-
citat institucional és que, fent un pas endavant res-
pecte al que abans existia, regula les accions publi-
citàries de totes les administracions públiques de
Catalunya: Generalitat, Diputacions, Consells Co-
marcals, Ajuntaments, Ens Metropolitans, etc.

La finalitat de la llei era la de garantir que les acci-
ons comunicatives de les administracions públiques
catalanes restessin al marge de les accions partidis-
tes. Per això es creava la CAPI amb la finalitat de
vetllar que es fes un bon ús d’un instrument tant
necessari i important com és la publicitat institucio-
nal.

Aquesta Comissió, segons l’esperit de la llei, havia
d’estar formada per professionals i representants de
totes les administracions públiques que restaran, a
partir d’aquest nou marc legal, sota la seva tutela.

Contràriament a això, el que se’ns proposa és una
CAPI formada per 21 persones de les quals 16 esta-
rien nomenades pel conseller en cap o tindrien al-
gun tipus de vinculació amb la Generalitat, mentre
que només tres serien proposades per entitats repre-
sentatives dels municipis. Cal afegir a més, que el
criteri per nomenar a aquestes tres persones vincu-
lades al mon local no estarien prou clars ni, segura-
ment, respondrien al que és la realitat municipal de
Catalunya. Les altres dos persones serien designa-
des pel Gremi de la Publicitat i pel Col·legi de Publi-
citaris.

És per tot això que es proposa la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a:

– Retirar el projecte de decret

– Obrir un procés real de consens amb tots els
grups parlamentaris que permeti continuar amb
l’esperit amb el que es va elaborar la llei de la publi-
citat

– Que en la futura composició de la CAPI hi hagi un
mateix nombre de representants designats pel Parla-
ment de Catalunya i per les entitats municipalistes.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2001

Rafael Ribó, president G. P. IC-V; Joan Ridao i Mar-
tín, president G. P. d’ERC; Josep M. Vallés, G. P.
PSC-CpC
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Proposició no de llei sobre el submi-
nistrament dels tractaments anti-Sida
en els centres penitenciaris
Tram. 250-02164/06

Presentació: Sr. Àlex Masllorens i Escu-
bós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 32808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àlex Masllorens i Escubós, Carme Valls i Llobet,
Caterina Mieras i Barceló, Joan Galceran i Margarit,
Cristina Viader i Anfrons i Flora Vilalta i Sospedra,
diputats i diputades del Grup Socialistes – Ciuta-
dans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten per a la seva tramitació la següent Proposició no
de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En alguns centres penitenciaris de Catalunya s’ad-
ministren els tractaments anti-Sida als interns per a
períodes setmanals i fins i tot mensuals. Això fa que
els interns s’hagin d’autoadministrar les dosis diàri-
es de medicació i que, com a conseqüència d’això,
no hi hagi cap certesa de que tots els malalts presos
estiguin prenent-les quan els correspon, i ni tan sols
de que segueixin realment el tractament.

Al marge del greu perjudici que aquest sistema
d’administració de pastilles representa per a la salut
dels interns que pateixen la malaltia, és obvi que
comporta també una mala gestió dels recursos pú-
blics, ja que ens estem referint a un dels tractaments
més cars que se subministren mitjançant la Sanitat
pública (unes 8.000 pessetes per pacient i dia).

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

Revisar l’actual sistema de subministrament dels
tractaments anti-Sida en tots els centres penitencia-
ris de Catalunya, i que el repartiment de les dosis a
cada intern infectat es faci diàriament a la inferme-
ria i els pacients prenguin el medicament sota el
control de l’equip sanitari.»

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2001

Àlex Masllorens i Escubós, Carme Valls i Llobet,
Caterina Mieras i Barceló, Joan Galceran i Margarit,
Cristina Viader i Anfrons, Flora Vilalta i Sospedra

Proposició no de llei sobre els ajuts a
les dones que s’estableixin com a tre-
balladores autònomes
Tram. 250-02165/06

Presentació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 32811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández Martínez, Josep Ma. Rañé i
Blasco, Ma. Assumpta Baig i Torras, Carme Valls i
Llobet, David Pérez Ibáñez diputats i diputada del
Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Can-
vi, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten per la seva
tramitació la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sense cap mena de dubte, una de les grans conques-
tes del segle XX ha estat l’avenç cap a la igualtat
entre homes i dones; però la situació no és de plena
igualtat encara. Tant en l’àmbit polític, formatiu i
laboral la presència efectiva de les dones és en
molts casos inferior al dels homes; i això vol dir que
no s’ha avançat prou en el reconeixement i aplica-
ció efectiva de la normativa legal que regula el dret
a la igualtat d’oportunitats entre els sexes.

Per altra banda, és necessari que Catalunya tingui
una taxa d’ocupació similar a la mitjana de la Unió
Europea, on treballen 60 de cada 100 persones a
Catalunya aquesta mitjana baixa; de cada 100 per-
sones ho fan 56 catalans, en els països més avançats
aquesta proporció arriba a 75 a Dinamarca, 69 a
Àustria o 65 a Holanda. Catalunya ha de fer també
un esforç incorporant dones al món del treball. No
podem oblidar que a casa nostra només treballen 43
dones de cada cent mentre que la mitjana europea
està per sobre de les 50.

Per aquests motius els diputats sotasignats formulen
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

– Establir en el termini màxim de sis mesos una línia
de bonificacions per a les dones que vulguin esta-
blir-se pel seu compte com a treballadores autòno-
mes. Aquests ajuts haurien de ser al menys una bo-
nificació de la quota de la Seguretat Social del 35%
el primer any i del 30% el segon.»

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2001

Bernardo Fernández Martínez, Josep Ma. Rañé i
Blasco, Ma. Assumpta Baig i Torras, Carme Valls i
Llobet, David Pérez Ibáñez
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Proposició no de llei sobre el desen-
volupament del projecte lúdic urbanís-
tic de Parc Samà, a Cambrils (Baix
Camp)
Tram. 250-02166/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

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

L’Ajuntament de Cambrils vol modificar el Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbanística (PGOU) en el sector
del sòl no urbanitzable format per les finques Parc
Samà i Mas d’en Blai, amb l’objectiu de que s’hi
pugui construir un complex que inclou hotels, zo-
nes comercials, zones residencials, etc., i un camp
de golf de 87 hectàrees.

La modificació ha estat impulsada per la propietat i
un grup inversor privat i, en cas de tirar-se enda-
vant, es canviaria radicalment la previsió moderada
de creixement del planejament vigent a Cambrils i,
a més, ens trobaríem davant d’un cas clar de desen-
volupament insostenible tant pel què fa a les dis-
ponibilitats d’aigua, com a l’ocupació del territori,
com per la problemàtica afegida d’haver d’oferir des
dels ajuntaments nous serveis i fer front a una impor-
tant despesa suplementària a aquests nuclis aïllats.

A més d’això, la proposta dels promotors afecta ne-
gativament un bé cultural d’interès nacional com és
el Parc Samà, que té categoria de Jardí històric i no
respecta la zona de protecció que estableix la nor-
mativa en aquests casos.

També en surten perjudicades les zones rústiques i
camins històrics afectats pel projecte lúdic-urbanístic.

És per totes aquestes raons que presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a prendre les mesures necessàries per tal que no es
desenvolupi el projecte lúdic-urbanístic de Parc Samà,
a Cambrils (Baix Camp), atès que atempta contra els
principis del desenvolupament sostenible.

En concret:
a. Desestimar la proposta de modificació del PGOU
de Cambrils.

b. Desestimar el projecte del camp de golf presentat.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre l’aprofita-
ment del biogàs que es genera al di-
pòsit controlat d’Orís (Osona)
Tram. 250-02167/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

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

Segons informació facilitada pel Departament de
Medi Ambient, «el dipòsit controlat d’Orís (Osona)
genera gasos que drenen mitjançant tubs verticals.
La previsió de generació de gasos per l’any 2001
és aproximadament de 1.039.000 m3 de biogas.

»El Departament de medi ambient elabora actual-
ment un estudi per valorar el sistema de tractament
de gasos generats mitjançant la instal·lació d’un
sistema de combustió de biogas en torxa.

»L’objectiu d’aquest procediment és evitar l’emis-
sió a l’atmosfera de gasos que poden contribuir a
l’efecte hivernacle i, a la vegada, complir la Direc-
tiva 31/1999, relativa a l’abocament de residus, que
aquest estiu hauria d’haver estat transposada a
l’ordenament jurídic espanyol.

»Aquest sistema de tractament es preveu que entri
en funcionament a final de l’any 2002.

»El cost total previst per a la instal·lació del sistema
de tractament de gasos és de 10 MPTA, aproxima-
dament. El 20% d’aquest import serà aportat per la
Junta de Residus, mentre que el 80% provindrà dels
fons de cohesió de la Unió Europea».

Tenint en compte que el biogàs pot aprofitar-se per
generar energia (fet que no es dóna si es fa la com-
bustió en torxa), i tenint en compte, també, que en
el dipòsit controlat d’Orís està previst que a finals
de l’any 2002 entri en funcionament un nou sistema
de tractament de lixiviats, el qual consumirà ener-
gia, es planteja la següent

Proposició no de llei

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a aprofitar el biogàs que es genera al dipòsit contro-
lat d’Orís (Osona) per produir energia, la qual pot ser
utilitzada per les instal·lacions pròpies del dipòsit con-
trolat i la futura planta depuradora dels lixiviats.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu
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Proposició no de llei sobre el Pla di-
rector de camps de golf
Tram. 250-02168/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

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

Darrerament estem assistint a les comarques del li-
toral català a una proliferació desmesurada d’instal·-
lacions per la pràctica de l’esport del golf.

Aquesta proliferació ha coincidit en el temps amb el
debat polític i social sobre el PHN. Aquesta coinci-
dència en el temps ha palesat la incoherència que
suposa la construcció en la regió de l’arc mediterra-
ni d’uns equipaments esportius que requereixen in-
gents quantitats d’aigua per al seu funcionament
(fins i tot quan se’ls posen límits) mentre, segons el
PHN presentat pel PP i recolzat per CiU, no estan
cobertes les necessitats hídriques de bona part de
les comunitats autònomes mediterrànies.

Així mateix ens trobem davant d’un creixement ur-
banístic a la franja costanera de dimensions consi-
derables que fa del litoral un continuum urbanitzat i
que amenaça d’estendre’s a partir d’ara cap a l’inte-
rior, creant nous nuclis de població allunyats dels
nuclis tradicionals amb la problemàtica afegida
d’haver d’oferir des dels ajuntaments nous serveis i
fer front a una important despesa suplementària, així
com amb un important consum d’aigua tant pel rec
com per l’abastament d’aigua potable. Això tindrà
un impacte considerable sobre les disponibilitats de
les poblacions de la costa que veuen com s’esgoten
els recursos hídrics (en el cas de les comarques de
Tarragona, no són suficients els cabals del mini-
transvasament) alhora que contínuament es tanquen
pous degut a la contaminació.

En realitat, molts dels projectes de nous camps de
golf el que pretenen és promoure actuacions espe-
culatives amb el pretext de la pràctica del golf, amb
un impacte urbanístic i mediambiental considera-
ble. No hem d’oblidar que entre les previsions que
fan alguns dels grups promotors hi figuren zones
comercials, Palaus de Congressos, zones hoteleres,
urbanitzacions de luxe, etc.

Per tot això, que presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Desestimar l’actual Pla director de Camps de
Golf de Catalunya.

2. Elaborar un nou Pla Director de Camps de Golf
que tingui el rang de Pla Territorial Sectorial, i com
a mínim:

a. Zonifiqui el territori català i posi límit a la quan-
titat d’instal·lacions que cada zona pot suportar, en
funció de les seves disponibilitats hídriques i pre-
servació del medi natural.

b. Incorpori criteris per regular els usos del sòl a
l’entorn dels camps de golf, i limiti la urbanització a
l’entorn d’aquestes instal·lacions (com són els com-
plexes hotelers, urbanitzacions, centre recreatius
etc.) que causen també un elevat impacte ambiental
i representa un tipus de desenvolupament insosteni-
ble.

3. Decretar una moratòria en la construcció de nous
camps de golf fins l’elaboració del nou Pla director
de Camps de Golf de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre el Pla inter-
departamental d’immigració 2001-
2004
Tram. 250-02169/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Pla interdepartamental d’Immigració 2001-2004,
aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de juliol
d’enguany recull un total de 133 programes i actu-
acions que el Govern de Catalunya promou en l’àm-
bit de la seva competència. Aquest Pla no contempla
cap tipus de consignació pressupostària per a que
els ajuntaments, en l’àmbit de la seva competència,
desenvolupin programes d’integració dels immi-
grants.

Dos dels eixos temàtics que recull aquest Pla son la
«Formació d’Adults» i la «Llengua i identitat cata-
lanes».

Dins l’eix temàtic anomenat «Llengua i identitat
catalanes» es contemplen un conjunt de deu progra-
mes adreçats a promoure el coneixement de la llen-
gua catalana entre la població immigrada.

La Gran Enciclopèdia Catalana es refereix a identi-
tat com la propietat de l’individu humà de mantenir
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constantment la pròpia personalitat. En aquest sen-
tit, tot i que l’ús social de la llengua catalana i cas-
tellana constitueix un dels símbols inequívocs de la
nostra personalitat com a poble, l’eix temàtic «Llen-
gua i identitat catalanes» no conté ni un sol progra-
ma destinat a donar a conèixer a la població immi-
grada la llengua castellana tot i que aquesta és llen-
gua oficial a Catalunya i és imprescindible el seu
coneixement per facilitar la mobilitat territorial dels
immigrants dins l’Estat espanyol.

Dins l’eix temàtic anomenat «Formació d’Adults»,
el Pla interdepartamental d’immigració 2001-2004
estableix sis programes adreçats a la formació bàsi-
ca dels immigrants estrangers que viuen a Catalu-
nya per evitar el seu analfabetisme. Només dos
d’aquests programes de «Formació d’Adults» fan
referència a la llengua, i un d’ells té com a objectiu
«establir les necessitats bàsiques de coneixements
orals de llengua catalana de les persones adultes
procedents de la nova immigració per tal de poder
desenvolupar-se en la societat catalana».

L’única programa recollit en el Pla adreçat a l’ense-
nyament de la llengua castellana a persones d’ori-
gen estranger que tenen dificultats per comprendre-
la va adreçat a «joves i adults de tots els centres
penitenciaris.»

Per la qual cosa es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Modificar el Pla interdepartamental d’immigra-
ció 2001-2004 amb l’objectiu d’incorporar progra-
mes dirigits a l’ensenyament de la llengua castella-
na a persones immigrades.

2. Establir un fons específic dedicat a les polítiques
que, en matèria d’integració social dels immigrants,
desenvolupen els ajuntaments de Catalunya.

3. Presentar davant el Parlament una avaluació anu-
al del grau de compliment del Pla interdepartamen-
tal d’immigració 2001-2004 que contempli els re-
cursos que s’han destinat a cada programa per part
de cada Departament del Govern.

Daniel Sirera i Bellés

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001.

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
de les entrades a les piscines on es
fan cursets de preparació al part
Tram. 250-02170/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Po-
pular, 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

Són moltes les dones que s’adrecen al Servei
d’Atenció a la Dona dels centres d’atenció primària
que en disposen, amb l’objectiu d’assistir als cur-
sets de preparació al part. Moltes d’aquestes dones
han sentit a parlar dels beneficis de practicar
aquests cursets en l’aigua.

El Departament de Sanitat ofereix la possibilitat de
portar a terme aquests cursets en piscines munici-
pals. En el cas del CAP de Manso, a Barcelona,
aquests cursets es realitzen al Poliesportiu Munici-
pal l’Espanya Industrial.

Tot i que aquests cursets corren a càrrec de la Segu-
retat Social, la manca de col·laboració institucional
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona provoca que les futures mares hagin de
pagar l’entrada a la piscina o bé hagin de matricu-
lar-se a la instal·lació municipal per poder assistir a
aquestes classes

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar la signatura de convenis amb els dife-
rents ajuntaments de Catalunya i, especialment,
amb l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu que
les entrades a les piscines on es celebren els cursets
de preparació al part que es porten a terme en
instal·lacions municipals no els hagin de pagar les
futures mares.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

Daniel Sirera i Bellés
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Proposició no de llei sobre la partici-
pació de les forces polítiques amb re-
presentació al Parlament de Catalu-
nya en els opuscles que s’editin amb
motiu de la diada de l’Onze de Setem-
bre
Tram. 250-02171/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 32893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Po-
pular, d’acord amb allò que preveuen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, i tenint en
compte la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Departament de la Presidència del Govern de la
Generalitat edita cada any un quadern amb motiu
de la Diada de l’onze de setembre. Aquest opuscle
es distribueix entre institucions públiques, centres
d’ensenyament i entitats socials diverses amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer l’aspecte històric de la
Diada i la seva simbologia així com les nostres ins-
titucions d’autogovern i els seus representants.

Tenint en compte el caràcter institucional d’aquest
opuscle i els objectius que persegueix, cal que totes
les forces polítiques amb representació parlamentà-
ria s’impliquin en la seva elaboració i en la difusió
de la simbologia que la Diada representa per a la
societat catalana

Per aquests motius, el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a incloure l’opinió de cadascuna de les forces polí-
tiques amb representació al Parlament de Catalunya
mitjançant la seva participació en els opuscles que,
a partir d’ara, editi el Govern de la Generalitat amb
motiu de la Diada de l’onze de setembre.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’establir un pas alternatiu de ca-
mions pel túnel de Vielha i d’agilitar
l’inici de les obres del segon túnel
Tram. 250-02172/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 32934 /Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió ,fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, presenta per la
seva tramitació, la següent Proposició no de Llei.

Document / proposta: Proposició no de llei sobre el
túnel de Vielha.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Darrerament s’han produït dos greus accidents als
túnels del Montblanc i Sant Gotard als Alps, en vies
de comunicació de gran trànsit en el països centre
europeus.

Tot això ha portat a l’opinió pública a la preocupa-
ció pel trànsit i la seguretat en les vies similars dels
seus països i a la lògica revisió de possibles defici-
ències i posterior correcció.

En el Pirineu Lleidatà tenim en la via d’accés a la
Val d’Aran, única via de comunicació en la resta del
país durant l’hivern, una situació realment delicada.

Es tracta de l’anomenat túnel de Vielha inaugurat
en el començament del segle passat i pel gran i tra-
dicional oblit al que ha estat sotmès durant anys
pels governs anteriors de l’estat, ha quedat molt
antiquat tant en quant a il·luminació, sortides
d’emergència, amplada, extracció de fums i manera
de qualsevol sistema de seguretat. Paral·lelament el
tràfic no solament de turismes que en quantitat el
creuen per l’interès turístic d’aquesta Vall, sinó so-
bretot per l’important creixement del trànsit de ca-
mions, també de gran tonatge, per ser una via inter-
nacional, crea un greu problema en un túnel que té
més de 5 km de llargada. L’amplitud d’aquests vehi-
cles de transport creant un perill afegit pels seus
conductors i les persones que transiten.

L’actual govern de l’estat, preocupat per la situació
a tirat endavant el projecte d’execució d’un segon
túnel paral·lel, que començarà a executar-se, segons
sembla en breu temps.

No obstant donat el possible perill per a les perso-
nes tant per la inseguretat del túnel, per l’increment
important de trànsit com per la perillosa sensació
d’inseguretat que els usuaris poden tenir, s’han
d’arbitrar mesures provisionals per evitar en el pos-
sible els riscos d’accidents i incrementar la segure-
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tat real per evitar, en el possible, els riscos d’acci-
dent fins a l’execució del segon túnel.

És per això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a:

1. Arbitrar les necessàries mesures per establir el
pas alternatiu de camions pel túnel de Vielha, per-
metent durant la freqüència que es consideri opor-
tuna la circulació en una sola direcció, fins la cons-
trucció del segon túnel.

2. Fer les gestions oportunes davant el govern de
l’estat per aconseguir que l’inici i la realització de
les obres del segon túnel sigui en el menor temps
possible».

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

Ramon Camp i Batalla Jesús Bartolomé i Carrascal
Portaveu

Proposició no de llei sobre la millora
de l’oferta educativa de les escoles
d’adults de Mataró (Maresme)
Tram. 250-02173/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i Maris-
tany, juntament amb un altre diputat del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

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 per la
millora de les escoles d’adults de Mataró depenents
de la Generalitat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fins al curs 2000-2001, les escoles d’adults de Ma-
taró eren gestionades conjuntament per l’Ajunta-
ment i el Departament de Benestar Social. Enguany,
el consistori i la Generalitat van decidir replantejar
l’oferta educativa per a adults a la ciutat de Mataró
i segregar els seus projectes. Les escoles Alarona i
Els Tarongers han passat a ser de titularitat única del
govern català. També s’ha creat la nova escola Can
Marfà, gestionada pel Departament de Benestar So-
cial.

Aquestes escoles pateixen una manca de recursos
educatius i una situació de precarietat de les seves
dependències, que ha fet que el curs no hagi comen-
çat com era previst a les escoles Can Marfà i

Alarona. A més, hi ha una manca de recursos hu-
mans: a l’escola Els Tarongers, aquest curs 300 de
les 600 inscripcions que van rebre no s’han pogut
acceptar.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a dotar dels recursos necessaris a les
escoles d’adults de Mataró depenents del Departa-
ment de Benestar Social per tal de millorar la seva
oferta educativa.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2001

Jaume Oliveras i Maristany Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un pla general de primera aco-
llida a Catalunya
Tram. 250-02174/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La recepció continuada d’immigració estrangera
requereix d’uns serveis de primera acollida que a
Catalunya no estan desenvolupats, com s’ha demos-
trat clarament amb els recents conflictes dels immi-
grants que finalment han estat allotjats en diferents
llocs com a resultat dels acords entre les Adminis-
tracions i entitats socials. Per primera acollida ente-
nem allotjament temporal, cursos d’idiomes, forma-
ció ocupacional, orientació en l’entorn social, etc. i
suposa la coordinació entre les diferents adminis-
tracions implicades.

El Pla Interdepartamental d’Immigració a Catalunya
(2001-2004) recull entre els seus programes l’elabo-
ració d’un Pla de Primera Acollida (programa
2.12.). Donat que no se n’especifica el termini de
realització, essent en canvi de la màxima urgència
poder disposar d’un instrument de planificació com
aquest, considerem necessari establir un compromís
temporal per presentar-lo. Cal també que el Pla de
Primera Acollida incorpori mesures concretes, que
han d’estar territorialitzades: és a dir, cal fer el diag-
nòstic de les necessitats existents en diferents in-
drets de Catalunya i preveure els dispositius socials
necessaris a partir d’aquest diagnòstic. El Pla, final-
ment, ha de tenir un caràcter integral i oferir a la
persona recent arribada i a la seva família tot allò
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que requereix per al seu establiment inicial, tot dife-
renciant aquesta política d’atenció social en el mo-
ment de l’arribada de les polítiques d’integració
social orientades a la convivència i construcció so-
cial.

Des del punt de vista de l’allotjament inicial, ente-
nem que els albergs d’acollida temporal, que són la
solució adoptada pel Govern de l’Estat (encara que
no n’hagi fet a Catalunya) per acollir de forma tem-
poral a les persones arribades des de Ceuta, Melilla
o Tenerife, no són els dispositius més adequats, ja
que són tot el contrari del que es requereix per a la
integració. Caldrà que hi hagi un centre a Catalunya
per a necessitats molt específiques i puntuals, però
cal també cercar fórmules alternatives a aquesta per
resoldre de forma generalitzada l’allotjament inicial
de les persones recent arribades que ho requerei-
xin, com poden ser els pisos compartits, tutelats per
l’administració, on es puguin desenvolupar amb
normalitat les vides. Aquests pisos poden ser propi-
etat municipal, autonòmica o conjunta, implicant-hi
també al govern central.

És per aquestes raons que el Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a:

1. Presentar en el termini de tres mesos un Pla Ge-
neral de Primera Acollida a Catalunya, elaborat con-
juntament amb els ens locals i consensuat amb els
agents socials i les organitzacions no governamen-
tals més significatives, que integri:

a. una avaluació de les necessitats d’acollida per
municipis i comarques per als propers quatre anys

b. mesures de caràcter integral per tal que les perso-
nes recent arribades puguin resoldre els diferents
aspectes vinculats al seu establiment inicial i al de
les seves famílies. Els dispositius previstos en el Pla
han de considerar aspectes com els següents: infor-
mació i assessorament legal; empadronament im-
mediat, allotjament temporal per als qui ho reque-
reixin, ensenyament d’idiomes, orientació laboral,
coneixement de l’entorn, inserció educativa dels
infants i accés immediat a l’atenció sanitària.

c. mesures de caràcter integral que contemplin l’as-
sistència social als immigrants en situació irregular
que estiguin en situació de risc social. Aquestes
mesures hauran de contemplar:

– dispositius d’atenció social urgent al carrer per a
immigrants irregulars, que subministrin informació
i diagnòstic de les situacions existents i propostes
de solució

– xarxa de recursos per a immigrants irregulars en
situació de risc social

– convenis amb els agents socials i les organitzaci-
ons no governamentals que participin en els dispo-
sitius d’atenció social urgent al carrer

2. Preveure que la responsabilitat de la realització,
actualització i aplicació del Pla General de Primera
Acollida a Catalunya serà la Generalitat, amb esta-
bliment d’acords amb el Govern de l’Estat per al seu
finançament. La gestió serà compartida entre ajun-
taments i Generalitat. Els ajuntaments hauran de
definir també els seus propis plans de primera aco-
llida, d’acord amb el Pla General de Primera Acolli-
da a Catalunya.

3. Negociar amb el Govern de l’Estat la forma en
què s’ha de concretar a Catalunya el desenvolupa-
ment de la xarxa d’acolliment temporal i el seu fi-
nançament, de manera que, a més de la construcció
d’un alberg d’acollida, s’opti principalment per pi-
sos compartits d’utilització temporal.

4. Establir acords amb els ens locals de cara a assu-
mir el forma compartida la gestió i els costos deri-
vats dels dispositius de primera acollida i d’atenció
social.

5. Crear en el si del Departament de Benestar Soci-
al un organisme específic per a la gestió del Pla de
Primera Acollida a Catalunya, que sigui el responsa-
ble del seu funcionament i difusió i es coordini amb
els ens locals per a la seva aplicació.

6. Crear una Comissió Avaluadora del Pla General
d’Acollida a Catalunya que en faci una revisió i
avaluació periòdica, en què hi participin represen-
tants del govern de la Generalitat, dels ens locals,
del Govern de l’Estat i el Consell de la Immigració
de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2001

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre l’extensió
dels programes de detecció precoç
del càncer de mama a partir dels 40
anys
Tram. 250-02175/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els programes pilot recentment desenvolupats per la
Generalitat de Catalunya per a la detecció precoç
del càncer de pit estableixen una cobertura completa
per a les dones entre els 50-64 anys a principi del
proper 2002.
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Les estadístiques existents, lliurades a aquesta dipu-
tada sobre els casos diagnosticats l’any 1997 i les
projeccions fetes fins el 2001, demostren que la in-
cidència del càncer de pit és pràcticament tant im-
portant a partir dels 40 anys com posteriorment.

La pràctica mèdica habitual a traves de l’atenció
primària i especialitzada també confirma que a la
menor possibilitat es prescriuen proves diagnosti-
ques, que es mantenen ja periòdicament.

La consciència social de la majoria de les dones
també incideix en un control precoç a partir dels 40
anys, amb l’esbiaix que implica que son els sectors
més conscients i formats els que accedeixen abans
als controls mèdics.

Davant d’aquesta situació, el Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds, presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Estendre els programes de detecció de càncer de
pit a partir dels 40 anys.

2. Impulsar una campanya explicativa, especial-
ment dedicada als sectors d’edat inferiors als 50
anys i superior als 65, implicant els serveis de
l’atenció primària i especialitzada i els elements
publicitaris habituals.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre l’ampliació
dels horaris de les línies de metro fins
a la una de la matinada els dies labo-
rables
Tram. 250-02176/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 33080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Parla-
mentari Popular, Daniel Sirera i Bellés, portaveu
adjunt,, Dolors Montserrat i Culleré, Josep Maria
Fabregat i Vidal, diputats i diputades del Grup Po-
pular, d’acord amb allò que preveuen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Autoritat del Transport Metropolità ha aprovat
uns nous horaris de funcionament del metro.
Aquests horaris amplien fins les 0:00 hores el ser-
vei en els dies laborables a totes les línies excepte a

la les línies 1 (vermella) i 4 (groga) en que els hora-
ris continuaran essent els mateixos.

Aquests nous horaris tot i ser un avenç, no deixen
d’evidenciar que Barcelona i la seva àrea metropo-
litana encara estan lluny dels nivells de servei d’al-
tres ciutats europees en que els horaris de funciona-
ment del transport públic i en especial el metro són
més amplis. Aquest fet és més remarcable si tenim
en compte que els hàbits socials en referència als
horaris de la nostra ciutat també s’estenen durant
més hores del dia que a d’altres ciutats europees.

L’aplicació d’aquests nous horaris deixa en una si-
tuació desfavorable als municipis amb més població
de Catalunya després de Barcelona, com són Bada-
lona i L’Hospitalet, així com d’altres de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona.

Atès que és necessari oferir un servei de transport
públic de qualitat que promogui la substitució del
transport privat en benefici del públic.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

Iniciar les accions necessàries per tal que l’Autori-
tat del Transport Metropolità acceleri les obres que
han de permetre l’ampliació dels horaris de totes les
línies de metro fins l’una de la matinada en els dies
laborables.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2001

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Parla-
mentari Popular, Daniel Sirera i Bellés, portaveu
adjunt,, Dolors Montserrat i Culleré, Josep Maria
Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la dotació
de centres sociosanitaris a les comar-
ques que no en disposin en el període
2002-2005
Tram. 250-02177/06

Presentació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 33101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, Manel Nadal i Farreras, Joan
Surroca i Sens, Martí Sans i Pairutó i Carme Figue-
ras i Siñol, diputats i diputades del Grup parlamen-
tari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent Proposició no de
Llei.
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Les persones amb alt nivell de dependència i reque-
riments més especialitzats sanitaris disposen a Ca-
talunya de recursos sociosanitaris, nascuts de la
necessitat de tenir llits de cures pal·liatives, rehabi-
litació intensiva o de fer el pas de l’Hospital
d’aguts al domicili habitual del usuari (llits socio-
sanitaris de curta, mitja o llarga estada). Molts cen-
tres sociosanitaris han crescut al costat d’equipa-
ments hospitalaris d’aguts o bé dins residències as-
sistides. La majoria sota el programa vida als anys.

El desequilibri territorial és important, encara hi ha
comarques que no disposen de llits sociosanitaris
com l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, la Conca de
Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Pallars Jussà,
el Pla d’Urgell, el Priorat, la Segarra, la Terra Alta,
l’Urgell, la Vall d’Aran, la majoria són comarques
rurals de muntanya i poc poblades (amb algunes
excepcions com a l’Alt Empordà on s’està
construint un centre sociosanitari).

És necessària doncs la dotació de tots aquests terri-
toris en un termini breu, nous centres sociosanitaris
o places sociosanitàries dins residències assistides
de finançament públic, de titularitat municipal o de
la Generalitat.

És per aquest motiu que els diputats i les diputades
sotasignants presenten la següent :

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a dotar a totes les comarques de Catalunya que
no disposen de centres sociosanitaris en el període
2002-2005 d’aquests o de places sociosanitàries en
les residències assistides de finançament públic
existents».

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Marina Geli i Fàbrega, Manel Nadal i Farreras, Joan
Surruca i Sens, Martí Sans i Pairutó, Carme Figueras
i Siñol

Proposició no de llei sobre la dotació
del municipi de Portbou (Alt Empordà)
amb serveis de suport a la gent gran
Tram. 250-02178/06

Presentació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 33102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairutó, Manel
Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens, Josep Maria
Rañé i Blasco diputada i diputats del Grup Parla-
mentari Socialistes-Ciutadans pel canvi, fent ús

d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent Proposició
no de Llei

En el municipi de Portbou, d’un cens aproximat de
1.568 persones, actualment el 28% de les persones
tenen més de 65 anys.

Aquest fenomen d’envelliment va acompanyat
d’una pèrdua progressiva de població així com, per
raons geogràfiques, d’un aïllament de la resta de
nuclis de població.

Aquest 28% de la població correspon a 442 perso-
nes, de les que 78 viuen soles i gairebé 150 perso-
nes grans majors de 65 anys tenen algun tipus de
dependència.

La població no disposa de cap recurs públic o pri-
vat de suport a les persones grans amb dependència
o a les seves famílies, excepte la xarxa familiar, la
informal de veïnatge i les atencions sanitàries des
del consultori municipal públic.

Portbou necessita un pla estratègic per capgirar la
tendència a la pèrdua de la població, així com dotar
al municipi de serveis que permetin als residents
quedar-se a viure en el municipi, amb garanties de
qualitat. Un col·lectiu especialment vulnerable és la
gent gran.

L’impuls del municipi, del govern local, de la Gene-
ralitat i potser complementàriament del sector pri-
vat per a dotar Portbou de serveis per a la gent gran
és també un recurs per a generar ocupació, riquesa i
actuació de noves persones grans per tal de gaudir
dels atractius paisatgístics de la zona.

Per aquest motiu la diputada i els diputats sotasig-
nants presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dotar al municipi de Portbou de serveis de suport
a les persones grans amb dependència amb serveis
d’ajut a la llar (sociosanitaris), així com serveis al-
ternatius a la pròpia llar: habitatge amb suport, cen-
tre de dia i/o nit i residència assistida.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2001

Marina Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairutó, Manel
Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens, Josep Maria
Rañé i Blasco
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Proposició no de llei sobre el desen-
volupament del Decret 299/1997, so-
bre l’atenció educativa a l’alumnat amb
necessitats educatives especials
Tram. 250-02179/06

Presentació: Sr. Martí Sans i Pairutó, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 33103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Sans i Pairutó, Marina Geli i Fàbrega, Carme
Figueras i Siñol, Manel Nadal i Farreras i Joan Sur-
roca i Sens, diputades i diputats del Grup parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel canvi, fent ús d’allò
que disposen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent Proposició no de
Llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La nostra societat compta amb persones que patei-
xen trastorns de desenvolupament, aquesta situació
no és prou coneguda i per tant existeix un dèficit de
sensibilització social al respecte.

Les persones que pateixen trastorns de desenvolu-
pament –siguin infants, joves o adults- precisen
d’unes atencions que, actualment, no tenen en la
quantitat i qualitat que són raonablement desitja-
bles.

Un diagnòstic ràpid i eficaç, teràpies
multidireccionals adequades, garantia d’una escola-
rització adequada i l’establiment d’uns programes
de garantia social que possibilitin, de veritat, una
integració d’aquestes persones a la societat, són els
pilars que han de regir les actuacions de l’adminis-
tració, en aquest cas la Generalitat de Catalunya.

És per aquest motiu que les diputades i els diputats
sotasignats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

1. Promoure campanyes de divulgació i sensibilit-
zació, dels trastorns de desenvolupament, que pos-
sibilitin un major coneixement tant entre els profes-
sionals interessats com en la societat en general.

2. Habilitar els recursos humans i tècnics suficients
per aconseguir diagnosticar, el més precoçment pos-
sible els trastorns de desenvolupament.

3. Assumir, des dels Departaments de Sanitat i Ben-
estar Social, el tractament integral que necessiten
les persones amb trastorns de desenvolupament
(psicològic, psiquiàtric, fisioteràpic, logopèdic, far-
macològic i quirúrgic,…).

4. Incrementar les dotacions pressupostàries per a la
investigació dels trastorns de desenvolupament.»

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Martí Sans i Pairuto Marina Geli i Fàbrega, Carme
Figueras i Siñol Manel Nadal i Farreras, Joan Surro-
ca i Sens

Proposició no de llei sobre els
transtorns de desenvolupament
Tram. 250-02180/06

Presentació: Sr. Martí Sans i Pairutó, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 33104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Sans i Pairutó, Marina Geli i Fàbrega,
Assumpta Baig i Torras, Manel Nadal i Farreras i
Joan Surroca i Sens, diputades i diputats del Grup
parlamentari Socialistes-Ciutadans pel canvi, fent
ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de Llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El decret 299/1997 de 25 de novembre sobre
«l’atenció educativa de l’alumnat amb necessitats
educatives especials» és una peça bàsica per a l’or-
denació d’aquesta disciplina educativa.

Aquest decret, però, encara no s’ha desenvolupat i
això provoca importants disparitats de criteris que
dificulten la regulació de l’educació especial sobre-
tot pel que fa als centres públics.

És per aquest motiu que les diputades i els diputats
sotasignats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a desenvolupar, amb la màxima celeritat possible,
el decret 299/1997 de 25 de novembre sobre l’aten-
ció educativa de l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials».

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Martí Sans i Pairutó, Marina Geli i Fàbrega,
Assumpta Baig i Torras, Manel Nadal i Farreras,
Joan Surroca i Sens
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Proposició no de llei sobre la jubilació
anticipada dels treballadors de la mar
d’embarcacions de fins a 10 TRB (to-
natge de registre brut)
Tram. 250-02181/06

Presentació: Sr. Josep M. Simó i Huguet,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 33105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Simó i Huguet, Martí Sans i Pairutó, Josep
Clofent i Rosique, Ramon Vilalta i Oliva i Antoni
Sabaté i Ibarz, diputats del Grup Parlamentari Soci-
alistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la se-
güent Proposició no de Llei.

El reconeixement de la jubilació anticipada del sis-
tema de la Seguretat Social per a treballadors i autò-
noms de la mar està regulada per diferents lleis i
decrets que desenvolupen la Llei 116/1969, de 30
de desembre, reguladora del Règim especial de la
Seguretat Social dels treballadors de la mar –BOE
del 24 d’agost–, el Decret 2309/1970, del 23 de ju-
liol, pel qual es desenvolupa allò que disposa l´ ar-
ticle 37 de la citada llei. Amb posterioritat és la Llei
47/1998, de 23 de desembre, on es dicten les regles
pel reconeixement de la jubilació anticipada del Sis-
tema de Seguretat Social.

Els coeficients reductors d’aquest règim especial
per als treballadors del sector pesquer són els se-
güents, segons queda definit en la circular 12/1990
de 28 de novembre.

A) Pesca: Trabajos de cualquier naturaleza a bordo
de embarcaciones de:

Congelados, bacaladeros y parejas de
bacaladeros:0,40.

Arrastreros de más de 250TRB: 0,35

Embarcaciones pesqueras mayores de 150 TRB, no
incluidas en los grupos anteriores:0,30

Embarcaciones pesqueras de 50 a 150 TRB, no
incluidas en grupos anteriores: 0,25.

Embarcaciones pesqueras de más de 10 hasta 50
TRB, no incluidas en grupos anteriores: 0,20.

Trabajos por cuenta ajena a bordo de
embarcaiones pesqueras de hasta 10 TRB: 0,10

B) Balleneros: A períodos de actividad laboral
desarrollados en buques balleneros, les será de
aplicación el coeficiente 0,40.

C) Congelados de cefalópodos del banco Canario
Sahariano: Los tripulantes de buques congelados
de cefalópodos.

Cal tenir en compte que el motiu d´ aquests coefici-
ents reductors estan motivats per:

La modificación de las escalas de coeficientes re-
ductores de la edad de jubilación, aplicables a los
trabajadores pertenecientes al Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar. Dicha modificación se establece para adecuar
los mismos a las circunstancias actuales,
incrementándolos para determinadas actividades
profesionales realizadas en circuntancias de espe-
cial penosidad o peligrosidad, e implantándolos
para los trabajos por cuenta ajena en buques
inferiores a 10 TRB.

A Catalunya existeix un nombre important
d´embarcacions de menys de 10 TRB, que no es pot
dir que el seu treball i la seva perillositat sigui infe-
rior als tripulants de major cavallatje, puix pot ha-
ver casos que sigui al contrari degut al poc personal
que esta embarcat, i a les circumstàncies que l’en-
volten en cada lloc concret, per altra part es bastant
normal que l´armador sigui el patró de l´ embarca-
ció, en aquests tipus de vaixells.

Tant el treballador per compte aliena com el treba-
llador per compte propi d´aquest tipus
d´embarcació pateixen un greuge comparatiu i dis-
criminatori alhora de la seva jubilació anticipada
respecte als tripulants d´embarcacions de major
cavallatje .

Es per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el consell Execu-
tiu a fer totes aquelles gestions necessàries per a
que els treballadors a compte propi i a compte alie-
na d´embarcacions fins a 10 TRB, tinguin el seu
coeficient reductor per la jubilació anticipada simi-
lar al Tercer grup.»

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2001

Josep M. Simó i Huguet, Martí Sans i Pairutó, Josep
Clofent i Rosique, Ramon Vilalta i Oliva, Antoni
Sabaté i Ibarz

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 231 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 12 de novembre de 2001

85

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 orgànica sobre transferència a
les comunitats autònomes de la titula-
ritat dels museus, arxius i biblioteques
de titularitat estatal gestionats per les
comunitats autònomes
Tram. 269-00004/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 32532).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2001 al 05.11.2001).

Finiment del termini: 06.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 32887).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2001 al 07.11.2001).

Finiment del termini: 08.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33100).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 09.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33316).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.11.2001 al 13.11.2001).

Finiment del termini: 14.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

Projecte de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei orgànica per la qual es modifica
la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol,
del poder judicial
Tram. 269-00005/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 32532).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.11.2001 al 06.11.2001).

Finiment del termini: 07.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 05.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33100).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.11.2001 al 08.11.2001).

Finiment del termini: 09.11.2001; 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 33316).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.11.2001 al 13.11.2001).

Finiment del termini: 14.11.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 08.11.2001.

3.10.65.
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Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de l’article 9.3
de la Llei 40/1998, de 9 de desembre,
de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques
Tram. 270-00046/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32707 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Joan Ridao i Martín,
Pere Vigo i Sallent, Josep Huguet i Biosca, Portaveu,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Document / proposta: Proposta de Resolució per la
qual s’acorda presentar davant la Mesa del Congrés
de Diputats la Proposició de llei de modificació de
l’article 9.3 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
(IRPF).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l’actualitat, els catalans i catalanes que han esta-
blert la seva residència al Principat d’Andorra per
motius estrictament laborals, com a treballadors as-
salariats, reben el mateix tractament fiscal que les
persones que traslladen o bé fingeixen traslladar el
seu domicili a aquest país amb la intencionalitat de
reduir la seva càrrega impositiva. Aquesta situació
és una conseqüència directa de l’article 9.3 de la
Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques (IRPF), la qual de-
termina que les persones físiques de nacionalitat
espanyola que acreditin la seva residència fiscal al
Principat d’Andorra, mantindran la seva condició
de contribuents per a l’IRPF tant en el període
impositiu en el que realitzin el canvi de residència,
com en els quatre períodes impositius següents.
Malgrat que l’esmentat article constitueix una me-
sura per a lluitar contra el frau, el fet que no distin-
geixi entre l’evasió fiscal i la recepció de rendi-
ments laborals per compte aliè, comporta una dis-
criminació per als assalariats catalans que residei-
xen al Principat d’Andorra.

Aquesta discriminació, que des del nostre punt de
vista esdevé clarament injusta, adquireix encara
més rellevància si es té en compte que els catalans
residents a Andorra són uns 20.000 i que la població
de l’estat espanyol és el principal grup demogràfic
d’Andorra - superant fins i tot els nacionals andor-
rans - i està integrada en la seva immensa majoria
per treballadors assalariats que resideixen al Princi-
pat per raons laborals. A més, l’aplicació de l’article
9.3 de la Llei 40/1998, constitueix un greuge com-

paratiu per aquests ciutadans i ciutadanes establerts
a Andorra, tenint en compte que la resta de treballa-
dors que resideixen al Principat i procedeixen de la
Unió Europea (principalment França i Portugal) no
estan obligats a declarar l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques (IRPF).

Es tracta, en definitiva, de fer justícia amb els cata-
lans i espanyols que resideixen al Principat d’An-
dorra i situar l’Estat espanyol al mateix nivell d’al-
tres països (com la República Federal Alemanya)
que han inclòs en normatives anàlogues la distinció
entre residents assalariats i residents passius. És
evident que cal fer tot el possible per tal de comba-
tre el frau i l’evasió fiscal, però mai en perjudici
dels assalariats que l’únic que pretenen és guanyar-
se la vida d’una manera digna i complint escrupolo-
sament amb les seves obligacions fiscals.

És per aquestes raons que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE ÚNIC

Addició d’un nou paràgraf a l’article 9.3 de la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques (IRPF), amb el se-
güent redactat:

«D’aquesta consideració quedaran excloses les per-
sones físiques de nacionalitat i els seus nuclis fami-
liars directes residents al Principat d’Andorra, que
acreditin la seva condició de treballadors assalari-
ats, tant pel que fa referència al període impositiu
en què es produeixi el canvi de residència com dins
els quatre anys següents, sempre que mantinguin la
seva situació de treballadors per compte aliè i que
tinguin la major part dels seus ingressos com a ren-
diment per aquest concepte.»

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll, Joan Ridao i Martín, Pere Vigo i
Sallent, Josep Huguet i Biosca, portaveu

3.10.65.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 231 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 12 de novembre de 2001

87

3.15. MOCIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
d’intermediació, especialment pel que
fa al servei públic de col·locació
Tram. 302-00155/06

Esmenes presentades
Reg. 33220 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 07.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 33220)

A LA MESA DEL PARLAMENT.

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre les polítiques d’intermediació, especialment
pel que fa al servei públic de col·locació. (Tram.
302-00155/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca, Josep Bar-
galló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 1

«1. Establir una xarxa única, global d’intermediació
a Catalunya en connexió amb l’Estat, en el termini
màxim d’un any i en connexió amb les de les regi-
ons del sud de França i Andorra.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 2

«2. Potenciar la connexió amb la resta de les xarxes
públiques d’intermediació amb les Comunitats Au-
tònomes, especialment les veïnes, i l’Estat, en el ter-
mini màxim d’un any, sens perjudici d’implementar
la base d’ítems de la xarxa pròpia.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 4

«4. Establir els mecanismes amb els Governs dels
Estats de la Unió Europea, per tal d’afavorir l’in-

tercanvi d’informació, en temps real entre l’Admi-
nistració de l’Estat en matèria de les dades relatives
en l’àmbit de l’ocupació.»

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 5

Supressió de tot el punt 5

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
de prevenció i extinció d’incendis
Tram. 302-00156/06

Esmenes presentades
Reg. 33222 i 33273 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 07.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 33222)

A LA MESA DEL PARLAMENT.

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre les polítiques de prevenció i extinció d’incen-
dis. (Tram. 302-00156/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Sr. Pere Vigo i Sallent, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 1

«1. Destinar els recursos necessaris per a la millo-
ra i creació de nous camins i pistes forestals que
permetin l’accés dels serveis d’emergència a tots
indrets del bosc, que siguin estratègics per a la llui-
ta contra el foc, i establir els mecanismes de coor-
dinació necessaris entre els departaments de Medi
Ambient i Interior en la realització dels projectes
d’ordenació i en l’execució de pistes i camins fo-
restals.»
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2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 2

«(...) i garantir la participació de les entitats locals
de Catalunya i dels representants de les associaci-
ons de defensa i protecció forestal (...)»

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 3

Suprimir tot el punt 3

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Pere Vigo i Sallent Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 33273)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre les polítiques de prevenció i extinció d’incen-
dis. (tram. 302-00156/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Nova redacció del punt número 6

«6) Presentar en el termini d’un mes, un projecte de
llei sobre mesures de prevenció d’incendis forestals
que, sens perjudici que eventualment modifiqui la
llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya,
atorgui als ajuntaments competències i recursos
suficients per a delimitar de forma definitiva la
franja de protecció de les urbanitzacions que esti-
guin situades a menys de 500 metres de terrenys fo-
restals, i al mateix temps, els reconegui les funcions
de supervisió de la realització dels treballs de nete-
ja i manteniment de la dita franja, inclosa la possi-
bilitat d’establir una taxa o contribució especial
per la prestació dels serveis de neteja.».

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els espais na-
turals
Tram. 302-00157/06

Esmenes presentades
Reg. 33213 i 33274 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 07.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33213)

A LA MESA DEL PARLAMENT.

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre els espais naturals (Tram. 302-00157/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Sr. Ramon Camp i Batalla, Portaveu,
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Al punt 1 apartat a)

«a) Elaboració de mapes comarcals de riscos geolò-
gics en les zones compreses dins parcs naturals i
nacionals, paratges naturals i d’interès nacional,
reserves naturals i integrals i pla d’espais d’interès
naturals.»

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

Del punt 1 apartat b)

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

Del punt 1 apartats c) i d)

Substituir el text dels apartats c) i d) pel següent re-
dactat:

«b) Augment, si s’escau del nombre del torres de
guaita, especialment, en aquelles àrees que es tro-
bin en les zones incloses dins del mapa d’elevada
freqüència d’incendis, amb la incorporació pro-
gressiva de les noves tecnologies i la vigilància
electrònica.»

(En conseqüència l’apartat e) passa a ser l ‘apartat
c))
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4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

Al punt 3

«Augmentar progressivament els recursos econò-
mics...»

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

Al punt 4

«Habilitar una línia pressupostària específica dins
el marc del PDR (Programa de Desenvolupament
Rural) per donar suport a aquelles persones...»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 33274)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre els espais naturals. (tram. 302-00157/06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt al final del text actual

«5è. Presentar en el termini d’un mes, un projecte
de llei sobre mesures de prevenció d’incendis fores-
tals que, sens perjudici que eventualment modifiqui
la llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalu-
nya, atorgui als ajuntaments competències i recur-
sos suficients per a delimitar de forma definitiva la
franja de protecció de les urbanitzacions que esti-
guin situades a menys de 500 metres de terrenys fo-
restals, i al mateix temps, els reconegui les funcions
de supervisió de la realització dels treballs de nete-
ja i manteniment de la dita franja, inclosa la possi-
bilitat d’establir una taxa o contribució especial
per la prestació dels serveis de neteja.»

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política me-
diambiental, especialment pel que fa a
la gestió del litoral
Tram. 302-00158/06

Esmenes presentades
Reg. 33214, 33238 i 33275 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 07.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33214)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la política mediambiental, especialment pel
que fa a la gestió del litoral (Tram. 302-00158/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Sr. Ramon Camp i Batalla, Portaveu,
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Al punt 2

«Impulsar els treballs de la comunitat científica per
a consensuar els índex biològics de tota la conca
nord-occidental de la mediterrània, com a treball
previ a la incorporació d’aquests indicadors al
Programa de platges.»

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

Al punt 3

«Estudiar, a través del nou programa de sanejament
de les aigües residuals urbanes, la necessitat d’in-
corporar el tractament terciari en les depuradores
dels municipis de mes de 2000 habitants en funció
de les característiques del medi receptor.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 33238)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 130 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
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la política mediambiental, especialment pel que fa
la gestió del litoral (N.T. 302-00158/06).

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

De l’apartat 1:

«1. Incrementar, en l’àmbit de les seves competènci-
es, l’adopció de mesures de protecció del litoral, des
d’un punt de vista ecosistèmic i basada en els nor-
mes i directrius establerts a la Legislació comunità-
ria, estatal i catalana vigents sobre les aigües lito-
rals i marítimes».

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

De l’apartat 3:

«3. Adoptar les mesures necessàries per tal d’incre-
mentar, de forma gradual, els tractaments terciaris
[…]».

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Popular

De l’apartat 4:

«4. Vetllar, en l’àmbit de les seves competències, per
la protecció […]»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

De l’apartat 4:

«4. […] de platges que s’estan duent a terme en el
litoral de Catalunya, consistents en la detracció,
[…]»

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Popular

De l’apartat 5:

«5. Adoptar les mesures necessàries, en l’àmbit de
les polítiques sobre turisme i urbanisme de la Gene-
ralitat, amb l’objectiu d’estimular la diversificació
de l’oferta turística per tal de descongestionar l’es-
pai litoral immediat sense que suposi hipotecar el
rerapaís, tot potenciant i impulsant els valors inhe-
rents a un turisme de qualitat per transformar la
població eventual en població resident i emprenent
les mesures que calguin per tal de disminuir la pet-
jada ecològica que representa aquesta activitat».

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 33275)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre la política mediambiental, especialment pel
que fa a la gestió del litoral. (tram. 302-00158/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Nova redacció del punt número 3.

«3. Dotar de tractament terciari les depuradores
que donen servei a municipis de més de 5000 habi-
tants i garantir que en un període màxim de 3 anys
es depuraran les aigües residuals de tots els muni-
cipis de Catalunya.»

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la prevenció
d’incendis forestals
Tram. 302-00159/06

Esmenes presentades
Reg. 33212, 33219 i 33276 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 07.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33212)

A LA MESA DEL PARLAMENT.

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la prevenció d’incendis forestals (Tram. 302-
00159/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Sr. Ramon Camp i Batalla, Portaveu,
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Al punt 1

«Intensificar l’acció preventiva en l’espai forestal
amb risc d’incendis i, de manera especial, accele-
rar la redacció i execució dels plans específics per
a evitar i lluitar contra els incendis en funció de les
seves singularitats en els espais d’interès natural.»
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2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Al punt 2

«Dotar els Parcs naturals i altres espais naturals de
protecció especial dels recursos pressupostaris ne-
cessaris per tal que, d’acord amb les especificitats
pròpies de cadascun, puguin portar a terme l’actu-
alització o l’aprovació, segons els casos, dels cor-
responents Plans de Prevenció d’Incendis Forestals
(PPIF) i Plans Rectors d’Ús i Gestió (PRUG), com a
eines bàsiques per guanyar en eficàcia en les tas-
ques de prevenció i extinció d’incendis forestals.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

A LA MESA DEL PARLAMENT.

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la prevenció d’incendis forestals. (Tram. 302-
00159/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Sr. Pere Vigo i Sallent, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 2

«2. Augmentar les dotacions pressupostàries de
preservació i gestió dels espais naturals i de mane-
ra singular les partides destinades a funcionament
dels parcs naturals, amb l’objectiu que cadascun
dels parcs pugui portar a terme un Pla rector que
vetlli per la gestió i manteniment del parc i per la
prevenció d’incendis, que estableixi mecanismes
per dificultar i aturar l’extensió dels incendis, per
garantir l’accés als serveis d’emergència i per faci-
litar les tasques d’extinció, cas que es produeixin.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 3

«(...) el Consell Executiu destinarà els recursos ne-
cessaris per a executar immediatament mesures en-
caminades (...)»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 3

«(...) a la prevenció de nous incendis com ara la mi-
llora i la creació de nous camins que facilitin l’ac-
cés dels camions d’extinció a tots els punts del Parc
estratègics en la lluita contra els incendis, així com
intercalar (...)»

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 6

«6. Complir amb els compromisos adquirits de con-
cedir ajudes econòmiques als municipis, als propi-
etaris particulars, institucions i entitats afectats
pels grans incendis (...)»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Pere Vigo i Sallent Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 33276)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre la prevenció d’incendis forestals. (tram. 302-
00159/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Nova redacció del punt número 4

«4. Presentar en el termini d’un mes, un projecte de
llei sobre mesures de prevenció d’incendis forestals
que, sens perjudici que eventualment modifiqui la
llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya,
atorgui als ajuntaments competències i recursos
suficients per a delimitar de forma definitiva la
franja de protecció de les urbanitzacions que esti-
guin situades a menys de 500 metres de terrenys fo-
restals, i al mateix temps, els reconegui les funcions
de supervisió de la realització dels treballs de nete-
ja i manteniment de la dita franja, inclosa la possi-
bilitat d’establir una taxa o contribució especial
per la prestació dels serveis de neteja.»

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’impuls de la
recerca R+D a Catalunya
Tram. 302-00160/06

Esmenes presentades
Reg. 33215 i 33235 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 07.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33215)

A LA MESA DEL PARLAMENT.

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre l’impuls de la recerca R+D a Catalunya
(Tram. 302-00160/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Sr. Ramon Camp i Batalla, Portaveu,
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Al punt 1

«Avançar en l’objectiu de la consecució d’una in-
versió del 2% del PIB en R+D+I a Catalunya l’any
2004, amb el concurs dels agents públics i pri-
vats».

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

Al punt 2

«Continuar impulsant ajuts i incentius als diferents
agents de recerca de Catalunya, per tal de configu-
rar una xarxa catalana de ciència i tecnologia, en
el marc del III Pla de Recerca de Catalunya.»

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

Al punt 4

«D’acord amb el que estableix el III Pla de Recerca
de Catalunya, dur a terme un estudi detallat de tots
els centres de recerca existents a Catalunya, per tal
d’elaborar un mapa i de procedir a una ordenació
de les diverses figures que coexisteixen en l’actua-
litat, amb atenció especial al foment de la coopera-
ció inter i intradisciplinar mitjançant la creació, si
s’escau, de xarxes de centres.»

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

Al punt 5

«Presentar anualment els recursos pressupostaris
destinats a les diferents convocatòries, programes i
ajuts als centres de la xarxa de ciència i tecnologia
de Catalunya, en el marc del III Pla de Recerca.»

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

Al punt 8

«Estudiar mesures que permetin resoldre els proble-
mes que actualment afecten els becaris i becàries
de recerca a Catalunya, i potenciar els instruments
per a incrementar la incorporació de joves investi-
gadors al sistema català de ciència i tecnologia.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 33235)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 130 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’impuls de la recerca R + D a Catalunya (N.T. 302-
00160/06).

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

De l’apartat 1:

«1. Establir les previsions polítiques i endegar les
converses necessàries entre el sector Públic i el
sector privat durant els propers anys per tal que la
inversió en R+D+I a Catalunya arribi al 2% del
PIB en el termini de tres anys i al 2,3% del PIB en el
termini de quatre anys».

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

De l’apartat 2:

«2. Crear incentius que afavoreixin la vertebració
dels departaments universitaris […] i d’altres cen-
tres de R + D + I, públics o privats, per tal de confi-
gurar una política catalana de ciència i tecnologia».
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3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Popular

De l’apartat 3.

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

De l’apartat 4:

«4. Realitzar un anàlisi de la situació de la recerca
a Catalunya com a base per a la planificació […]».

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió
G. P. Popular

De l’apartat 5.

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. Popular

De l’apartat 6.

7
ESMENA NÚM. 7
De supressió
G. P. Popular

De l’apartat 7.

8
ESMENA NÚM. 8
De supressió
G. P. Popular

De l’apartat 8.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capte-
niment en matèria de trànsit i segure-
tat viària
Tram. 302-00161/06

Esmenes presentades
Reg. 33147 i 33216/ Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 07.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 33147)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent

esmena a la Moció subsegüent la interpel·lació so-
bre el seu capteniment en matèria de trànsit i segu-
retat viària (tram. 302-00161/06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya

Del punt número 1, al final del punt número 1 in-
cloure:

«En aquest Institut es garantirà una participació
plural dels sectors implicats, amb presència especí-
fica dels ens locals i de les universitats. Aquest Ins-
titut estarà coordinat amb el Servei Català de Tràn-
sit.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Rafael Ribó
President

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 33216)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presente l’esmena següent a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el
seu capteniment en matèria de trànsit i seguretat vi-
ària (NT 302.00161/06).

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

De tot el text de la Moció

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

1. Presentar abans de finalitzar l’any 2001, davant
la Comissió de Política Territorial i Obres Públi-
ques del Parlament de Catalunya, els estudis de di-
agnosi dels anomenats trams de concentració d’ac-
cidents, així com un Pla d’eliminació d’aquests
trams que contempli la seva desaparició abans de
l’any 2004.

2. Instal·lar plafons a les carreteres –mentre no si-
guin eliminats els trams de concentració d’acci-
dents– en els quals s’alerti als conductors del perill
que per a la seva vida representa el tram en el qual
es troben, d’acord amb la Resolució 507/VI del Par-
lament de Catalunya.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Daniel Sirera i Bellés
Portaveu adjunt
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el foment de
la societat de la informació
Tram. 302-00162/06

Esmenes presentades
Reg. 33172 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 07.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33172)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parla-
mentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento les següents esmenes
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre el foment de la societat de
la informació (Tram: 302-00162/06).

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

Al punt 1.

«… el conveni adient per articular aquesta partici-
pació. A tal efecte es crearà un comitè negociador
que coordini les actuacions de l’Administració de
l’Estat amb les derivades del “Pacte per a la Pro-
moció i el Desenvolupament de la Societat de la In-
formació a les Administracions Catalanes”, per tal
que asseguri la total integració d’aquesta en el pro-
jecte.»

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

Del punt 2. Nova redacció.

«Impulsar i executar segons els terminis previstos
els diferents punts objectius del “Pacte per a la Pro-
moció i el Desenvolupament de la Societat de la In-
formació a les Administracions Catalanes”, signat
al Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001
pel Govern de la Generalitat, Localret i tots els
Grups polítics d’aquest Parlament. Especialment en
el que fa referència, entre altres, a: la certificació
electrònica única del ciutadà per totes les adminis-
tracions, la connexió efectiva de les BBDD entre les
administracions, la contractació administrativa
electrònica, la implantació dels punts públics d’ac-
cés a Internet (PIAP) per garantir la cohesió social
i l’equilibri territorial i el desenvolupament de la
tramitació electrònica per facilitar al ciutadà l’ac-
cés al conjunt de serveis de les administracions
públiques a Catalunya. A tal efecte cal que els pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya del 2002
reflecteixin la dotació econòmica necessària, se-
gons figura en el Pacte al que s’ha fet esment.»

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

Del punt 3.

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Del punt 4.

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Del punt 7.

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Del punt 8.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la globalitza-
ció
Tram. 302-00163/06

Esmenes presentades
Reg. 33221, 33236 i 33277 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 07.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 33221)

A LA MESA DEL PARLAMENT.

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la globalització. (Tram. 302-00163/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Sr. Josep Huguet i Biosca, Josep Bar-
galló Valls, portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Nova lletra a bis)

«a bis) De la mateixa forma que la globalització
està conduint a l’establiment d’un sistema econò-
mico-financer a mida dels interessos de les grans
firmes transnacionals, està comportant, també, una
forta homogenització cultural causada per l’ex-
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pansió de la cultura dels països d’origen de les
principals corporacions transnacionals que tendei-
xen a oblidar les cultures autòctones, en especial de
la de les nacions sense estat, dels països on s’esta-
bleixen provocant l’assimilació de costums, hàbits
de consum, manifestacions culturals o senyals
d’identitat que els són alienes.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 1

«(...) i dirigida al desenvolupament econòmic, soci-
al i cultural, estalviant processos durs (...)»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Punt 2

«(...) desenvolupament, protecció social i defensa de
la cultura, UNESCO, FAO, UNICEF, etc.»

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Nou punt 6 bis

«6. bis La participació directa de la Generalitat de
Catalunya en aquells organismes internacionals on
es debatin i s’estableixin polítiques relacionades
amb aquestes matèries i que tinguin una incidència
en el territori, en la cultura, en la realitat socio-
econòmica o de Catalunya.»

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

Nou punt 12 bis

«12. bis Garantir que les organitzacions i entitats
dedicades a la cooperació al desenvolupament i a
la solidaritat que rebin subvencions o ajuts per part
de la Generalitat respectin els principis de demo-
cràcia i transparència en el funcionament i en els
seus òrgans de direcció. Garantir, així mateix, que
l’execució dels projectes d’aquestes entitats pels
qual rebin transferències de la Generalitat estiguin
sotmesos a una veritable fiscalització per part dels
poders públics per tal de vetllar que la utilització
d’aquests diners persegueixin els fins pels quals
han estat atorgats.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33236)

A LA MESA DEL PARLAMENT.

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la globalització (Tram. 302-00163/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Sr. Ramon Camp i Batalla, Portaveu,
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Substituir el text de la Moció no de Llei pel següent
redactat

«El Parlament de Catalunya, assumint les respon-
sabilitats que, com a país avançat li corresponen a
Catalunya respecte als problemes de desenvolupa-
ment econòmic i social i protecció dels drets de les
persones, insta al Govern de la Generalitat a defen-
sar davant de les institucions estatals i internacio-
nals les següents orientacions, tot accentuant la
seva vocació de projecció universal:

I. La globalització és una tendència inherent a la
evolució del lliure mercat arreu del món. Represen-
ta un repte i un progrés per la humanitat alhora que
genera fortes reaccions, a l’igual que va passar
amb grans transformacions com el Renaixement i la
Revolució Industrial, si més no en el món occiden-
tal. Com tants experts han analitzat, té un caràcter
positiu i irreversible:

1. Ofereix bones oportunitats d’assolir un desenvo-
lupament econòmic veritablement mundial. De fet,
en els països que s’han integrat de forma més pro-
funda i intensa en aquest procés, el creixement eco-
nòmic ha estat més estable i durador, i es dóna una
reducció efectiva de la pobresa.

2. Es precisament la marginació dels països en vies
de desenvolupament respecte del comerç mundial,
el que constitueix un dels orígens dels seus evidents
mals, promogut en molts casos per una situació de
dependència post-colonial i sistemes polítics ben
discutibles.

S’ha de permetre i potenciar el seu accés al mercat
mundial sense barreres i cal impulsar aquest pro-
cés ben decididament.

3. La globalització econòmica es una força creati-
va per aconseguir prosperitat i això es imprescindi-
ble per a la globalització social. Si l’economia
creix, la perspectiva d’assolir canvis socials, aug-
menta.

4. La gran innovació tecnològica que han assolit
les economies occidentals (com la informació sobre
mètodes de producció, tècniques de gestió, accés a
la informació a través de les xarxes de comunica-
ció, etcètera) s’estén als països en vies de desenvo-
lupament mitjançant la inversió estrangera.
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5. L’actual corrent migratori cap a les economies
avançades, probablement doni lloc a una conver-
gència de salaris a nivell mundial, fet que millora-
rà les condicions de vida dels països d’origen.

II. Evidentment, s’ha de contribuir a donar a aquest
procés de globalització un caràcter equilibrat, so-
cialment sensible i sostenible.

1. Orquestrar i regular els moviments de capital per
evitar possibles voluntats especulatives en excés.

2. Fer un esforç per evitar que s’estenguin i apro-
fundeixin les pràctiques monopolístiques per part
de les empreses transnacionals.

3. Adoptar les mesures de política econòmica de
lliure mercat, promoció i competència necessàries
que afavoreixin aquesta internacionalització de
l’economia.

4. Fer extensius els beneficis de la globalització
econòmica a la política social, tant interna com in-
ternacional, tenint en compte que s’ha de reduir la
diferència entre els països més desenvolupats i els
que ho són menys.

5. Ajudar i prevenir conflictes ha d’acompanyar a
la globalització econòmica, financera, comercial i
social amb la voluntat de rodejar d’ètica aquest
nou repte de futur.

6. Fomentar el respecte per tots els processos
identitaris al planeta a volguda dels drets nacio-
nals dels pobles.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 33277)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 130 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent esmena a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
globalització (N.T. 302-00163/06).

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

Substituir el text de la Moció pel següent redactat:

«El Parlament de Catalunya, com a primera insti-
tució del país, ha de jugar un paper destacat com
espai de reflexió política respecte les oportunitats i
els problemes que pot generar el fenomen de la
«globalització». En aquest sentit, el Parlament ha
de recollir de la societat les seves inquietuds i les
seves reflexions respecte a les implicacions i a les
conseqüències polítiques, socials, econòmiques i
culturals que la globalització produeix, tot analit-

zant les conseqüències que aquest procés històric
genera. Per aquests motius, el Parlament de Catalu-
nya insta el Consell Executiu a que, en el marc dels
avenços econòmics, socials i culturals que la glo-
balització implica i, en base a la capacitat de inter-
locució del Govern:

Vetlli per a que el procés de globalització que s’es-
tà vivint, no suposi una reducció del sistema de pro-
tecció dels drets i de les llibertats dels ciutadans,
que es conjugui de la forma més equilibrada i equi-
tativa possible el procés d’internacionalització de
l’economia amb els beneficis socials i culturals de-
rivats de la globalització, i que l’adopció de mesu-
res de foment del lliure mercat i de la competència
no suposi la generació de conflictes de caràcter
social».

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2001

Daniel Sirera i Bellés
Portaveu adjunt

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de prevenció d’incendis
Tram. 300-00739/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya
Reg. 32430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Joan Ridao i Martín,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
de prevenció d’incendis.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política de prevenció d’incendis?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll Joan Ridao i Martín
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de voluntariat en la pre-
venció i l’extinció d’incendis forestals
Tram. 300-00740/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya
Reg. 32431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Joan Ridao i Martín,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
de voluntariat en la prevenció i extinció d’incendis
forestals.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política de voluntariat en la prevenció i extinció
d’incendis forestals?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll Joan Ridao i Martín

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política forestal
Tram. 300-00741/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya
Reg. 32432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Joan Ridao i Martín,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
forestal.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política forestal?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll Joan Ridao i Martín

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de desenvolupament
rural
Tram. 300-00742/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
de desenvolupament rural.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política de desenvolupament rural?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de foment dels regadius
Tram. 300-00743/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
del foment dels regadius.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política del foment dels regadius?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de cooperació al desen-
volupament
Tram. 300-00744/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
de cooperació al desenvolupament.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política de cooperació al desenvolupament?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de modernització dels
regadius
Tram. 300-00745/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
de modernització dels regadius.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política de modernització dels regadius?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre agricultura, especialment pel que
fa a la ramaderia de muntanya
Tram. 300-00746/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre l’agricul-
tura, especialment pel que fa a la ramaderia de mun-
tanya..

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a
l’agricultura, especialment pel que fa a la ramaderia
de muntanya?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el turisme rural i de muntanya
Tram. 300-00747/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Joan Ridao i Martín,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre el turisme
rural i de muntanya.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa al
turisme rural i de muntanya?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll Joan Ridao i Martín
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política agrària, en especial pel
que fa a la incorporació de joves al
camp català
Tram. 300-00748/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
agrària, especialment pel que fa a la incorporació
de joves al camp català.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política agrària, especialment pel que fa a la incor-
poració de joves al camp català?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les relacions exteriors i la projec-
ció internacional
Tram. 300-00749/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre les relaci-
ons exteriors i la projecció internacional.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a les
relacions exteriors i la projecció internacional?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la producció ecològica
Tram. 300-00750/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la produc-
ció ecològica.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
producció ecològica?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Jordi Ausàs i Coll

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política educativa
Tram. 300-00751/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
educativa.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política educativa?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Josep Bargalló Valls
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la pesca continental
Tram. 300-00752/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la pesca
continental.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
pesca continental?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Josep Bargalló Valls

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política universitària
Tram. 300-00753/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
universitària.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política universitària?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Josep Bargalló Valls

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de recerca
Tram. 300-00754/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
de recerca.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política de recerca?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Josep Bargalló Valls

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els mitjans de comunicació
Tram. 300-00755/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre els mit-
jans de comunicació.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa als
mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Josep Bargalló Valls
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el finançament de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
Tram. 300-00756/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre el finan-
çament de la Corporació Catalana de Ràdio i Televi-
sió.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa el fi-
nançament de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Josep Bargalló Valls

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política d’educació d’adults
Tram. 300-00757/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
d’educació d’adults.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política d’educació d’adults?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Josep Bargalló Valls

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les indústries culturals
Tram. 300-00758/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre les indús-
tries culturals.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a les
indústries culturals?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Josep Bargalló Valls

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la coordinació del sistema univer-
sitari català
Tram. 300-00759/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 324850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la coordi-
nació del sistema universitari català.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
coordinació del sistema universitari català?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Josep Bargalló Valls
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el finançament de les universitats
catalanes
Tram. 300-00760/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 32451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre el finan-
çament de les universitats catalanes.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa al fi-
nançament de les universitats catalanes?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Josep Bargalló Valls

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política d’atenció a la salut men-
tal i la seva evolució
Tram. 300-00761/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
de d’atenció a la salut mental i la seva evolució.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política de d’atenció a la salut mental i la seva evo-
lució?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la salut pública
Tram. 300-00762/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la salut
pública.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
salut pública?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el transport sanitari
Tram. 300-00763/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre el trans-
port sanitari.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa al
transport sanitari?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les polítiques juvenils
Tram. 300-00764/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre les políti-
ques juvenils.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa les
polítiques juvenils?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política sanitària, amb especial
referència als serveis d’urgència
Tram. 300-00765/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
sanitària, amb especial referència als serveis d’ur-
gència.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa la
política sanitària, amb especial referència als ser-
veis d’urgència?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la societat de la informació
Tram. 300-00766/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la societat
de a informació.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa la
societat de a informació?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les polítiques de lluita contra el ta-
baquisme
Tram. 300-00767/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre les políti-
ques de lluita contra el tabaquisme.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa les
polítiques de lluita contra el tabaquisme?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política general d’atenció als
malalts amb patologies neuromus-
culars
Tram. 300-00768/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
general d’atenció als malalts amb patologies
neuromusculars.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa la
política general d’atenció als malalts amb patologi-
es neuromusculars?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la concertació dels serveis sanita-
ris a Catalunya
Tram. 300-00769/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la concer-
tació dels serveis sanitaris a Catalunya.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa la
concertació dels serveis sanitaris a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política esportiva
Tram. 300-00770/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
esportiva.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa la
política esportiva?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política esportiva, amb especial
referència a la seva projecció interna-
cional
Tram. 300-00771/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
esportiva, amb especial referència a la seva projec-
ció internacional.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa la
política esportiva, amb especial referència a la seva
projecció internacional?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la promoció de l’esport federat i
l’esport de lleure
Tram. 300-00772/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la promo-
ció de l’esport federat i l’esport de lleure.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
promoció de l’esport federat i l’esport de lleure?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els seus propòsits de capteni-
ment davant el fet que la situació actu-
al de l’aqüífer del baix Ter vulnera dife-
rents directives comunitàries en matè-
ria de medi ambient
Tram. 300-00774/06

Presentació: Sra. Montserrat Tura i Ca-
mafreita, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 32591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Tura i Camafreita, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que es preveu als articles 128 i següents
del Reglament de la Cambra, formula la següent
interpel·lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu davant el Dictamen motivat pel qual
les institucions europees adverteixen que la situació
actual de l’aqüífer del Baix Ter vulnera diferents
directives comunitàries en matèria de medi ambi-
ent?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Montserrat Tura i Camafreita

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el projecte de les televisions digi-
tals
Tram. 300-00775/06

Presentació: Sr. Josep Maria Carbonell i
Abelló, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 32599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Carbonell i Abelló, diputat del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 128 i següents del
Reglament de la Cambra, formula la següent
interpel·lació al Consell Executiu.

– Quin és el capteniment del Consell Executiu en
relació al projecte del Govern sobre les televisions
digitals?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Josep M. Carbonell i Abelló

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política relativa als camps de
golf
Tram. 300-00776/06

Presentació: Sra. Bet Font i Montanyà,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 32710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya – Verds (IC–V),
d’acord d’allò que es preveu l’article 128 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent interpel·-
lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre la política relacionada amb els
camps de golf?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2001

Bet Font i Montanyà
Diputada
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la sanitat, especialment en relació
amb l’assistència primària
Tram. 300-00777/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la sanitat,
especialment en relació a l’assistència primària..

– Quin és el capteniment del govern pel que fa les
polítiques de sanitat, especialment en relació a l’as-
sistència primària?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política d’atenció hospitalària
Tram. 300-00778/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 32768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document / proposta: Interpel·lació sobre la política
d’atenció hospitalària..

– Quin és el capteniment del govern pel que fa la
política d’assistència

hospitalària?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Ernest Benach i Pascual

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/06

Renúncia de la condició de diputat

MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb l’article 16.4 del Reglament, el diputat
Sr. Lluís Armet i Coma, del G. P. Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi compareix davant la Mesa del Parla-
ment i manifesta que renuncia la condició de dipu-
tat al Parlament de Catalunya, tot ratificant l’escrit
adreçat al president del Parlament (reg. 33481).

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2001

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

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix a la
secció 4.67.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
25/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la protecció mediambiental d’es-
pais naturals, especialment pel que fa
a la construcció de camps de golf
Tram. 340-00026/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 32617 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Em plau fer-vos tramesa dels documents següents:

– Pla director ambiental dels camps de golf a Cata-
lunya. Diagnosi.

– Pla director ambiental dels camps de golf a Cata-
lunya. Directrius.

– Pla director ambiental dels camps de golf a Cata-
lunya. Annex.

Els esmentats documents han estat lliurats al presi-
dent i als portaveus dels diferents grups parlamen-
taris en la Comissió de Política Territorial, en el des-
envolupament de la sessió informativa mantinguda
el 24 d’octubre de 2001, per presentar els treballs

4.45.
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fets pel Departament de Medi Ambient respecte al
Pla director del camps de golf (número de tramita-
ció 355-00101/06), d’acord amb el que disposa
l’apartat c) de la Moció 25/VI del Parlament de Ca-
talunya.

Barcelona, 24 d’octubre de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Moció
66/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la situació de tensió social a les
terres de l’Ebre pel rebuig de la pro-
posta del Pla hidrològic nacional
(PHN), la política de transvasaments
del Govern de l’Estat i els projectes
d’implantació de l’energia eòlica i
d’instal·lació d’una central tèrmica de
cicle combinat a Móra la Nova (Ribera
d’Ebre)
Tram. 340-00244/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
 Reg. 32788 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Moció: 390-00066/06

Sobre la situació de tensió social a les terres de
l’Ebre pel rebuig de la proposta del Pla hidrològic
nacional (PHN), la política de transvasaments del
Govern de l’Estat i els projectes d’implantació de
l’energia eòlica i d’instal·lació d’una central tèrmi-
ca de cicle combinat a Móra la Nova

Comissió competent: Política Territorial

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 66/VI, el Parlament de Catalu-
nya instava el Govern a:

a) Prendre posició en contra del Pla hidrològic na-
cional i del transvasament de l’Ebre que s’hi pre-
veu.

b) Defensar en la tramitació del Pla hidrològic na-
cional una política de gestió sostenible de l’aigua,
d’acord amb les directives de la Unió Europea so-
bre política d’aigües, hàbitats i ocells.

La via adoptada per donar compliment a aquests
apartats va ser la incorporació d’esmenes al projecte
de Pla hidrològic nacional, en aquest sentit cal re-
marcar les següents:

En la exposició de motius s’ha incorporat com a
objectiu del Plan Hidrológico Nacional:

«…alcanzar un buen estado ecológico de las
aguas.»

Imposar en tot cas la necessitat d’incorporar de for-
ma preceptiva l’avaluació de l’impacte ambiental,
que com a criteri mínim ha d’incorporar les mesures
necessàries per garantir la preservació dels ecosis-
temes associats.

Incorporar el criteri que els transvasaments són la
darrera mesura a aplicar després d’analitzar totes
les alternatives de millora de gestió dels recursos.

Quant a la limitació de les aigües transvasades per
motiu de regadiu, s’afegeix la limitació de l’ampli-
ació de les existents.

Com a condicionaments tècnics, s’ha incorporat a
l’article 16 l’obligació de respectar el que determi-
ni el Pla Integral del Delta de l’Ebre i que es garan-
teixi la correcta satisfacció dels requeriments medi-
ambientals. Posar en disposició d’aquest requisit la
capacitat de regulació dels embassaments de
Mequinensa, Riba-roja i Flix.

Finalment, les Disposicions addicionals vuitena i
novena del redactat definitiu del PHN preveuen els
aspectes principals dels apartats a i b:

«Disposición Adicional Octava. Plan Integral de
protección del Delta del Ebro.

1. Con la finalidad de asegurar el mantenimiento
de las especiales condiciones ecológicas del Delta
del Ebro, se elaborará un Plan Integral de
protección con el siguiente contenido mínimo:

a) Definición del régimen hídrico que permita el
desarrollo de las funciones ecológicas del río, el
delta y el ecosistema marino próximo.

b) Definición de las medidas necesarias para evitar
la subsidencia y regresión del Delta, como el
aporte de sedimentos o la promoción de la
vegetación halófila.

c) La mejora de la calidad del agua, de modo que
sea compatible con la presencia de especies a con-
servar, que no se genere eutrofia y que no existan
concentraciones de fitosanitarios y otros
contaminantes en cantidades potencialmente
peligrosas para el ser humano, la flora y la fauna
de los ecosistemas.

d) La mejora del hábitat físico de los ecosistemas
(río, canales, lagunas, bahías) y de sus conexiones.

e) La definición y aplicación de un modelo
agronómico sostenible en el marco de la política
agraria común y la cuantificación de los posibles
volúmenes de agua a ahorrar en las concesiones
de regadío actualmente existentes en el río.

f) La interrelación entre las actividades humanas
presentes en el Delta con los flujos de agua y
nutrientes necesarios para los ecosistemas
naturales.

g) La definición, método de seguimiento y control
de indicadores medioambientales que deberán con-
siderar, entre otros, los parámetros del estado
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cualitativo y cuantitativo de: la cuña salina, la
subsidencia y la regresión del delta, la
eutrofización de las aguas, los ecosistemas (especi-
es piscícolas, acuicultura, avifauna, flora específi-
ca,...) las bahías de los Alfacs y del Fangar y la
contaminación del medio.

2. Para la redacción del Plan y para la ejecución y
coordinación de sus actuaciones, se creará una
organización presidida por la Generalitat de Cata-
lunya, e integrada por todas las Administraciones y
entidades con competencias e intereses en el ámbito
del Delta del Ebro: Ministerio de Medio Ambiente,
Generalitat de Catalunya, Entes Locales de la zona,
así como de los usuarios y organizaciones sociales.
3. El Plan deberá estar redactado y aprobado en el
plazo máximo de un año a los efectos regulados en
el artículo 16.2 de la presente Ley.»

«Disposición Adicional Novena.

Algunas de la alegaciones presentadas al Plan
Hidrológico Nacional requieren estudiar la
posibilidad de la incorporación al sistema
hidrológico estatal de posibles trasvases
alternativos al contemplado en el proyecto. En este
sentido, el Plan Hidrológico Nacional aporta varias
posibilidades de recursos nuevos a largo plazo de
cara a entender situaciones hipotéticas futuras.
Habida cuenta de aquellas alegaciones y estas
hipótesis, el Ministerio de Medio Ambiente
realizará los estudios que evalúen las opciones a
largo plazo contenidas en el Plan Hidrológico Na-
cional de cara a conocer su viabilidad, así como
todas las demás características técnicas.»

c) Estudiar un nou emplaçament de la central tèr-
mica de cicle combinat de Móra la Nova.

El passat 30 de març de 2001 es va dictar una Reso-
lució de suspensió de l’expedient d’autorització
ambiental promogut per l’empresa ENRON Energia
Catalana de Generación, SL.

d) 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-
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 sentar unes bases
per a l’impuls definitiu de l’Estratègia ambiental
per a l’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 eò-
lics.

A les serres de Cardó-el Boix, Pàndols i Cavalls i el
delta de l’Ebre s’han reforçat les zones incompati-
bles.

Tota la serralada prelitoral entre Els Ports i Mont-
serrat, les Muntanyes de Tivissa i Vandellós i les
zones incompatibes més vulnerables s’han relligat i
envoltat per amplies franges de protecció (zones
condicionades a l’avaluació d’impacte ambiental.
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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 in-
compatible està fora del PEIN). Pel que fa a la resta
del PEIN, manté el règim d’avaluació d’impacte
ambiental 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 avan-
çant en el nivell de consens d’aquesta estratègia.

e) Aprovar immediatament el Pla territorial parcial
de les Terres de l’Ebre.

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 Generaliat de Catalunya (DOGC) de 27
de juliol de 2001.

f) Reprendre el diàleg institucional mitjançant
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l’Ebre, tot activant com a mecanisme de partici-
pació el Consell Assessor, obert als col·lectius cívics
del territori.

Amb independència del fet que el diàleg institucio-
nal a través de l’Institut de Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre no s’ha interromput en cap
moment, en especial pel que fa a la formulació del
Pla Territorial, es pot afegir que el Consell Assessor
de l’esmentat Institut fou constituït el dia 16 de ju-
liol de 2001.

g) Elaborar, mitjançant l’Institut per al Desenvolu-
pament de les Comarques de l’Ebre, un pla d’actu-
ació en concordança amb les directrius del Pla ter-
ritorial parcial de les Terres de l’Ebre i dotar-lo
d’un pla plurianual d’inversions.

El Pla d’actuació està pendent de desenvolupament.
En qualsevol cas, es pot afirmar que l’elaboració
del programa d’avaluació i seguiment del Pla Terri-
torial, que ha iniciat el Programa per al Planejament
Territorial i l’Institut de Desenvolupament, formen
part del mecanisme destinat a afavorir que els dife-
rents Departaments implicats disposin dels seus
plans d’actuació. En aquest sentit, ja s’han mantin-
gut reunions de coordinació entre el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, el Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Departa-
ment de Medi Ambient. A més, el mateix Pla Territo-
rial ja conté un estudi econòmic i financer de les
prioritats, que hauran de tenir traducció pràctica en
els successius pressupostos anuals.

h) Prioritzar, en el desenvolupament del Pla territo-
rial parcial de les Terres de l’Ebre, l’equilibri físic i
mediambiental del Delta, la millora de les infraes-
tructures de comunicacions i transport, especial-
ment del transport col·lectiu, i el desplegament dels
serveis i els equipaments sanitaris, educatius 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.

i) Reforçar el reconeixement institucional de les
Terres de l’Ebre, de manera que fins que no es pro-
dueixi efectivament la divisió institucional en ve-
gueries, les Terres de l’Ebre obtinguin, com a mí-
nim, una delegació del Govern de la Generalitat
que coordini l’actuació de tots els departaments en
aquestes terres.

Mitjançant el Decret 79/2001, de 6 de març, es va
crear la Delegació Territorial del Govern de la Ge-
neralitat a les Terres de l’Ebre, l’abast territorial de
la qual serà el de les comarques del Baix Ebre, el
Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre i que actu-
alment ja és funcional.

Barcelona, 15 d’octubre de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Medi Ambient
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Control del compliment de la Moció
79/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la política de seguretat alimentària
Tram. 340-00269/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
 Reg. 32615 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Moció: 390-00079/06

Sobre la política de seguretat alimentària

Comissió competent: Política Social

En compliment de la Moció 79/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la política de seguretat alimentà-
ria, em plau fer-vos les següents consideracions:

Al passat mes de setembre es va ultimar la redacció
de l’avantprojecte de Llei de Seguretat Alimentària
i de creació de l’Agència Catalana de Seguretat Ali-
mentària, en l’elaboració del qual han participat
experts del Departament de Sanitat i Seguretat Soci-
al, d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’Indústria,
Comerç i Turisme i del Departament de la Presidèn-
cia.

Actualment, l’avantprojecte de Llei es troba sotmès
a la consideració dels serveis jurídics del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social per tal de com-
pletar els tràmits necessaris per a la seva tramesa al
Govern i posterior aprovació, com a pas previ a la
seva presentació al Parlament de Catalunya.

Al llarg de l’articulat de l’Avantprojecte es contem-
pla de manera destacada:

a) El paper de l’Agència Catalana de Seguretat Ali-
mentària com a interlocutora, a Catalunya, de
l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària.

b) La funció coordinadora i planificadora de les ac-
tivitats de control de les diferents administracions
responsables de la seguretat alimentària a Catalu-
nya, des de la producció primària fins a la venda
d’aliments al consumidor final. En aquest sentit es
considera el Pla de Seguretat Alimentària de Catalu-
nya com l’eina més important per a instrumentar
aquesta funció.

c) La funció de referent tècnic i científic en matèria
de seguretat alimentària a Catalunya, amb el suport
d’un Comitè Científic Assessor.

d) La corresponsabilització dels agents econòmics
que intervenen al llarg de tota la cadena alimentària
en l’objectiu de la seguretat alimentària, mitjançant
l’obligació d’instaurar procediments d’autocontrol
entre els quals s’inclou la formació higiènica dels
manipuladors d’aliments.

e) Ser la institució de referència, al nostre país, en
l’avaluació i comunicació dels riscos associats als

aliments, especialment en les situacions de crisi,
comprenent, també, l’avaluació de l’eficàcia dels
dispositius i mètodes de control.

Barcelona, 23 d’octubre de 2001

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 278/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la seguretat viària
Tram. 340-00284/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32939 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I

SEGURETAT CIUTADANA

Com a ampliació de l’informe presentat en el Regis-
tre del Parlament en data 11 d’abril de 2001, en
compliment del que disposa la Resolució 278/VI
sobre la seguretat viària, aprovada per la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en la sessió
núm. 9, de 19.10.2000, i publicada en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya núm. 105, de
31.10.2000, em plau adjuntar una còpia de l’estudi
La publicitat dels automòbils que ha elaborat el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Barcelona, 30 d’octubre de 2001

Xavier Pomés i Abella
Conseller d’Interior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser
consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Moció
82/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre el desplegament del Pla territorial
general de Catalunya i l’elaboració
dels plans territorials parcials
Tram. 340-00317/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
 Reg. 32801 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 82/VI del Parlament de
Catalunya, (B.O.P.C. núm. 181, del 14 de maig de
2001 ) us informo del següent:

Calendari d’elaboració dels plans territorials par-
cials
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Previsió a l’octubre de 2001.

En l’elaboració dels plans territorials parcials, les
principals etapes són les següents:

1. Treballs de base. Consisteix en la recopilació de
la informació disponible i en l’encàrrec d’estudis
específics per al coneixement de les necessitats i les
capacitats del territori.

2. Normes de formulació. Consisteix en l’acord for-
mal d’elaboració del pla territorial i la determinació
dels òrgans de participació institucional i social en
la seva elaboració.

3. Constitució de comissions. Consisteix en la de-
signació dels membres de les diferents comissions
acordades en les normes de formulació i l’inici de
les seves sessions de treball.

4. Formulació. Consisteix en la redacció de les pro-
postes que ha de contenir el pla territorial, de mane-
ra consensuada amb les institucions locals i els
agents socials.

5. Sessions informatives. Consisteix en la presenta-
ció de les propostes del pla territorial a la societat
de la regió corresponent.

6. Aprovació inicial. Consisteix en la resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques.

7. Consulta institucional. Consisteix en l’obertura
d’un període mínim de dos mesos perquè Ajunta-

ments, Consells Comarcals i altres administracions
puguin presentar observacions i al·legacions.

8. Informació pública. Consisteix en l’obertura
d’un període mínim de dos mesos perquè qualsevol
ciutadà o entitat pugui presentar observacions i al·-
legacions.

9. Elaboració del text refós. Consisteix a valorar les
al·legacions i observacions rebudes i introduir les
modificacions oportunes a la proposta de pla terri-
torial.

10. Aprovació provisional. Consisteix en la resolu-
ció del conseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques.

11. Dictamen de la Comissió de Coordinació de Po-
lítica Territorial. Consisteix en l’elaboració de l’in-
forme preceptiu d’aquesta comissió interdeparta-
mental.

12. Aprovació definitiva. Consisteix en l’aprovació
per part del Consell de Govern i la subsegüent publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les etapes 1 a 5 poden simultaniejar-se totalment o
parcialment. A partir de l’etapa 6, totes elles són
successives, excepte la 7 i la 8, que poden ser paral·-
leles.

El calendari per a la realització d’aquestes diferents
etapes en els plans territorials en elaboració són:

Ponent Comarques centrals Camp de Tarragona Comarques gironines

Treballs de base Fins a març 2002 Fins a maig 2002 Fins a desembre 2002 Fins a desembre 2002
Normes de formulació Juliol 2001 Desembre 2001 Febrer 2002 Febrer 2002
Constitució de
comissions

Novembre 2001 Febrer 2002 Abril 2002 Abril 2002

Formulació Fins a setembre 2002 Fins a desembre 2002 Fins a setembre 2003 Fins a setembre 2003
Sessions informatives Fins a desembre 2002 Fins a març 2003 Fins a desembre 2003 Fins a desembre 2003
Aprovació inicial Octubre 2002 Gener 2003 Octubre 2003 Octubre 2003
Consulta institucional Fins a desembre 2002 Fins a març 2003 Fins a desembre 2003 Fins a desembre 2003
Informació pública Fins a desembre 2002 Fins a març 2003 Fins a desembre 2003 Fins a desembre 2003
Elaboració de text
refós

Gener 2003 Abril 2003 Gener 2004 Gener 2004

Aprovació provisional Febrer 2003 Maig 2003 Febrer 2004 Febrer 2004
Dictamen comissió de
Coordinació de
Política Territorial

Març 2003 Juny 2003 Març 2004 Març 2004

Aprovació definitiva Abril 2003 Juliol 2003 Maig 2004 Maig 2004

En el supòsit que es modifiqui la llei 1/1995 i es
creï l’àmbit de planejament de l’Alt Pirineu i la Vall
d’Aran, el seu calendari s’adequarà a l’existent per
a l’àmbit de planejament de Ponent.

La formulació del Pla Territorial de la Regió Metro-
politana de Barcelona correspon a una comissió
mixta entre la Generalitat i les administracions lo-
cals. Aquesta comissió mixta està debatent en l’ac-
tualitat el pla de treball que ha de permetre la formu-
lació i l’aprovació de l’esmentat pla territorial.

En qualsevol cas, totes les dates s’han de conside-
rar susceptibles de modificació –tant per avança-
ment com per retard- atès que estan condicionades
a aspectes difícilment temporalitzables com la com-
pleció de tots els estudis necessaris i, també, els
processos de debat territorial i de construcció de
consens.

Barcelona, 14 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Moció
85/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre el subministrament d’energia
Tram. 340-00320/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 32753 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 85/VI del Parlament de
Catalunya sobre el subministrament d’energia, i
d’acord amb el que disposen els articles 131 i 135
del Reglament del Parlament, em plau notificar-vos
el següent:

a) El Govern ha elaborat la proposta de decret pel
qual s’aprova el reglament de subministrament
elèctric que regula els estàndards de qualitat aplica-
bles al subministrament d’energia elèctrica a Cata-
lunya, i estableix el règim de compensació econò-
mica a què poden tenir dret els usuaris del servei de
subministrament elèctric que resultin perjudicats
per les deficiències que pugui haver.

En aquest moment, l’esmentat Decret està pendent
del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

b) El Govern ha elaborat el Pla de l’energia a Cata-
lunya en l’horitzó del 2010 que recull, entre d’al-
tres, el Pla d’infraestructures elèctriques, on es de-
tallen les actuacions de millora de la xarxa de trans-
port i distribució d’energia elèctrica a tot el territori
de Catalunya.

c) El Govern informarà anualment del nivell de
compliment del Pla de millora de les infraestructu-
res elèctriques i la qualitat del servei.

d) El Govern, a través del Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme, té signat un acord amb Fecsa-
Endesa que preveu invertir 122.000 milions de pes-
setes, durant el període 1999-2003, a la xarxa elèc-
trica catalana, avançant-se d’aquesta manera al Pla
de l’energia a Catalunya en l’horitzó del 2010.

e) El Decret de subministrament elèctric, esmentat a
l’apartat a), estableix la regulació del règim jurídic
aplicable a les interrupcions de subministrament
elèctric programades, per tal d’evitar al màxim els
perjudicis que puguin derivar-se pel usuaris.

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Control del compliment de la Moció
114/VI del Parlament de Catalunya,
sobre política universitària, especial-
ment pel que fa al finançament univer-
sitari, a la qualitat de la docència i a la
potenciació del programa d’atracció
d’estudiants universitaris
Tram. 340-00445/06

Sol·licitud de compareixença i tramesa a
la Comissió
Reg. 32715 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

Sol·licitud de compareixença: Sr. Andreu Mas
Colell, conseller d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació (reg. 32715).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

D’acord amb l’article 131.2 i 4 del Reglament, es
pren nota de la sol·licitud de tenir una sessió infor-
mativa per retre comptes del compliment de la Mo-
ció i se n’acorda la tramesa a la Comissió de Política
Cultural.

M. H. Sr. Joan Rigol
President del Parlament
Benvolugut president i amic,

Em plau de sol·licitar la meva compareixença a la
Comissió de Política Cultural per fer una sessió in-
formativa amb la finalitat d’explicar un nou model
per al finançament de les universitats públiques, per
tal de donar compliment al punt a) de la Moció 114/
VI del Parlament de Catalunya, sobre política uni-
versitària, especialment pel que fa al finançament
universitari, a la qualitat de la docència i a la poten-
ciació del programa d’atracció d’estudiants univer-
sitaris.

Ben cordialment

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca

i Societat de la Informació
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Control del compliment de la Resoluió
555/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el desenvolupament de la quali-
tat de servei de transport interurbà de
viatgers a les comarques incloses en
l’Eix Diagonal
Tram. 340-00623/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32388 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00555/06

Sobre el desenvolupament de la qualitat de servei
de transport interurbà de viatgers a les comarques
incloses en l’Eix Diagonal

Comissió competent: Política Territorial del 21 de
març de 2001

En compliment de la Resolució 555/VI del Parla-
ment de Catalunya, BOPC 170 del 9 d’abril de 2001,
cal informar del següent:

En el marc de les mesures derivades de l’aplicació
del Pla de millora de la qualitat del transport inter-
urbà 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 regulars 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 qual es determinen els objectius que cal
assolir per a donar una adequada cobertura al dret
de mobilitat del conjunt de ciutadans.

 En aquest sentit, pel que fa a les comunicacions a
les comarques del Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el
Bagés és previst la signatura de contractes-progra-
ma amb les empreses Alsina Graells de
Autotransportes SA, Autocars Julià SA, Costa
Calsina SL, Societat Anònima Masats i Transports
Castellà SA, Autocars del Penedés SA i Autocars
Poch SA.

Pel que fa a la connexió entre les comarques traves-
sades per l’eix Manresa, Igualada, Vilafranca del
Penedès i Vilanova i la Geltrú (corresponents a
trams de les carreteres C-15 i C-37), la comunicació
entre Vilanova i Vilafranca del Penedès ha estat ob-
jecte, el darrer any, d’una profunda transformació,
amb l’increment de la freqüència i la creació de no-
ves connexions i l’atenció de nucli del recorregut
desatesos en els trajectes existents.

A aquest respecte, pel que fa pròpiament a l’establi-
ment d’un servei de transport de viatgers per l’es-
mentat eix viari, es troba en estudi la millor opció
per a la millora de la cobertura entre aquestes po-
blacions a partir de l’actual configuració de la xar-
xa de serveis públics regulars de Catalunya.

D’altra banda, cal tenir en compte que, atenent a les
prescripcions establertes en el Pla de millora de la
qualitat dels servei interurbà de viatgers, per carre-
tera per part de la Generalitat de Catalunya, ha estat
establerta una línia d’ajuts per a la renovació del
material mòbil per a la prestació dels serveis regu-
lars de transport de viatgers per carretera en els ter-
mes previstos en el Decret 165/2000, de 2 de maig.

En aquest sentit, pel que fa a les empreses que actu-
en a les comarques que ens ocupen amb els ajuts
atorgats l’any 2000 hi ha la possibilitat d’incorpo-
ració de 19 nous vehicles per a la prestació de ser-
veis regulars que ens ocupen amb una inversió, per
part del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, de 156.315.843 pessetes; es preveu que
s’atorguin un número similar d’ajuts en el present
exercici.

Barcelona, 16 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 625/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la revisió i l’actualització de
l’oferta de formació professional
Tram. 340-00624/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32915 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 625/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la revisió i l’actualització
de l’oferta de formació professional, em correspon
informar la Comissió de Política Cultural del següent:

La planificació de l’oferta de cicles formatius ha de
donar resposta als interessos dels joves i a les ne-
cessitats del món empresarial vetllant per distribuir
de forma equilibrada l’oferta formativa a cada terri-
tori, tot atenent als criteris directors del Pla General
de la Formació Professional a Catalunya aprovats
pel Consell General de Formació Professional de
l’11 de juliol de 2001.

Per aquesta raó, any rera any, es revisa l’oferta de
cicles formatius, prenent com a referència inicial el
mapa escolar de la formació professionals específi-
ca, per tal d’aconseguir la millor resposta a les de-
mandes dels alumnes i a la dinàmica del sector pro-
ductiu.
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Als darrers anys, l’evolució d’aquesta oferta de pla-
ces de primer curs de cicles formatius a Catalunya
ha tingut ampliacions considerables:

Comparatiu totals a Catalunya

Curs acadèmic CFGM CFGS Total Variació curs anterior

1999 – 2000 22.236 22.927 45.163
2000 – 2001 26.746 28.975 55.721 + 10.557 (23 %)
2001- 2002 (*) 31.688 35.209 66.978 + 11.258 (20 %)

(*) Provisional d’acord amb les dades d’inici de curs.

Pel que fa a la Catalunya central, la divisió territori-
al del Departament d’Ensenyament que inclou
aquestes comarques, és la Delegació Territorial de
Barcelona- Comarques.

Comparatiu totals – Delegació Barcelona- Comarques

Curs acadèmic CFGM CFGS Total Variació curs anterior

Curs 99-00 4.325 4.183  8.508
Curs 00-01 4.895 4.980  9.875 + 1.367
Curs 01-02 (*) 5.539 5.868 11.407     + 1.532

(*) Provisional d’acord amb les dades d’inici de curs.

A l’actual curs 2001-2002 s’ha produït un augment
d’alumnes matriculats similar al de cursos anteri-
ors: el 20 % respecte a les matricules del curs 1999-
2000.

Per realitzar la planificació de la formació professi-
onal, l’apartat 3 dels criteris directors esmentats in-
clouen els aspectes següents:

- Adequació entre l’oferta i la demanda de qualifi-
cació professional.

- Adequació entre l’oferta i la demanda de la forma-
ció professional

- Integració dels diferents eixos

- Escenaris de futur de la Formació Professional

Així mateix i pel que fa a la Catalunya central, cal
assenyalar el següent:

Segons l’estudi «Detecció de necessitats de forma-
ció professional a Catalunya 2001» elaborat pel
Centre d’iniciatives i recerques europees a la Medi-
terrània (CIREM), a la delegació territorial de Bar-
celona-Comarques (que comprèn les comarques de
l’Alt Penedès, Bages, Barcelonès —excepte Barce-
lona ciutat—, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona i
Vallès oriental), els sectors productius classificats

per famílies professionals que suposen major ocu-
pació es concentren en:

– Administració: 20,2 %

– Comerç i màrqueting: 15,6 %

– Fabricació mecànica: 11%

– Edificació i obra civil: 7,8%

– Tèxtil, confecció i pell: 7,5%

– Hoteleria i turisme: 6,5 % · Química: 5,3% · Activi-
tats agràries: 3,4 %

L’oferta formativa de la Catalunya central s’ajusta
bàsicament a aquestes activitats. Així mateix, pel
que fa a l’oferta de cicles formatius en aquest terri-
tori, cal indicar que enguany s’han satisfet totes les
demandes dels alumnes, i fins i tot en algun cicle
han quedat places vacants.

Barcelona, 26 d’octubre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolu-
ció 473/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el transport especial per al des-
plaçament de persones discapacita-
des
Tram. 340-00625/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32424 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00473/06

Sobre el transport especial per al desplaçament de
persones discapacitades

Comissió competent: Política Social

Informe de compliment de la Resolució 473/VI del
Parlament de Catalunya, sobre el transport especi-
al per al desplaçament de persones discapacitades

En compliment de la Resolució 473/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el transport especial per
al desplaçament de persones discapacitades (B.O.P.
núm.167), us informo del següent:

S’ha iniciat l’estudi de necessitats de transport es-
pecial porta a porta pel col·lectiu de persones amb
disminució a tot el territori de Catalunya. Atesa la
diversitat de situacions que generen aquestes neces-
sitats de transport especial així com la complexitat
de les diferents solucions possibles, s’ha constituït
una comissió específica formada per tècnics experts
dels diferents departaments implicats: Política Ter-
ritorial i Obres públiques, Sanitat i Seguretat Social,
Ensenyament i Benestar Social. Un cop aquesta co-
missió finalitzi l’avaluació de necessitats i proposi
les diferents alternatives de solució, s’adoptaran les
mesures oportunes en la línia o línies proposades
d’acord amb les competències atorgades per llei
respecte del transport especial.

Per altra banda, li faig avinent que en diverses reu-
nions mantingudes amb l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i amb la Federació de Muni-
cipis de Catalunya, la Generalitat ha sol·licitat a
aquestes entitats la seva participació en l’anàlisi de
necessitats de transport especial.

Respecte al segon punt de la Resolució, s’ha previst
un fons de col·laboració amb els ens locals en
aquesta matèria en l’avantprojecte de pressupost
per a l’any 2002.

Barcelona, 22 d’octubre de 2001

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 487/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el servei de transport adaptat
Tram. 340-00626/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32425 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00487/06

Sobre el servei del transport adaptat

Comissió competent: Política Social

Informe de compliment de la Resolució 487/VI del
Parlament de Catalunya, sobre el transport especi-
al per al desplaçament de persones discapacitades

En compliment de la Resolució 487/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el transport especial per
al desplaçament de persones discapacitades (B.O.P.
núm.167), us informo del següent:

S’ha iniciat l’estudi de necessitats de transport es-
pecial porta a porta pel col·lectiu de persones amb
disminució a tot el territori de Catalunya. Atesa la
diversitat de situacions que generen aquestes neces-
sitats de transport especial així com la complexitat
de les diferents solucions possibles, s’ha constituït
una comissió específica formada per tècnics experts
dels diferents departaments implicats: Política Ter-
ritorial i Obres públiques, Sanitat i Seguretat Social,
Ensenyament i Benestar Social. Un cop aquesta co-
missió finalitzi l’avaluació de necessitats i proposi
les diferents alternatives de solució, s’adoptaran les
mesures oportunes en la línia o línies proposades
d’acord amb les competències atorgades per llei
respecte del transport especial.

Per altra banda, li faig avinent que en diverses reu-
nions mantingudes amb l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i amb la Federació de Muni-
cipis de Catalunya, la Generalitat ha sol·licitat a
aquestes entitats la seva participació en l’anàlisi de
necessitats de transport especial.

Respecte al segon punt de la Resolució, s’ha previst
un fons de col·laboració amb els ens locals per
aquesta matèria en l’avantprojecte de pressupost
per a l’any 2002.

Barcelona, 22 d’octubre de 2001

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social
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Control del compliment de la Resolu-
ció 591/VI del Parlament de Catalunya,
sobre un pla comarcal d’immigració a
la comarca del Ripollès
Tram. 340-00627/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32426 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00591/06

Sobre un pla comarcal d’immigració a la comarca
del Ripollès

Comissió competent: Política Social

Informe de compliment de la Resolució 591/VI del
Parlament de Catalunya, sobre un pla comarcal
d’immigració a la comarca del Ripollès

En compliment de la Resolució 591/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre un pla comarcal d’immi-
gració a la comarca del Ripollès (B.O.P. núm. 175),
us informo del següent:

El Departament de Benestar Social, un cop analitza-
des les necessitats de tot el territori català amb l’ob-
jectiu d’anar determinant les zones d’actuació
prioritària on hi ha major incidència de població
immigrant, té previst iniciar contactes amb les admi-
nistracions locals, amb la finalitat de valorar la conve-
niència i viabilitat d’impulsar un pla comarcal d’inte-
gració dels immigrants a la comarca del Ripollès.

Barcelona, 23 d’octubre de 2001

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 592/VI del Parlament de Catalunya,
sobre un pla comarcal d’immigració a
la comarca de la Cerdanya
Tram. 340-00628/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32427 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00592/06

Sobre un pla comarcal d’immigració a la comarca
de la Cerdanya

Comissió competent: Política Social

Informe de compliment de la Resolució 592/VI del
Parlament de Catalunya, sobre un pla comarcal
d’immigració a la comarca de la Cerdanya

En compliment de la Resolució 592/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre un pla comarcal d’immi-
gració a la comarca de la Cerdanya (B.O.P.
núm.175), us informo del següent:

El Departament de Benestar Social, un cop analitza-
des les necessitats de tot el territori català amb l’ob-
jectiu d’anar determinant les zones d’actuació
prioritària on hi ha major incidència de població
immigrant, té previst iniciar contactes amb les admi-
nistracions locals, amb la finalitat de valorar la con-
veniència i viabilitat d’impulsar un pla comarcal
d’integració dels immigrants a la comarca de la Cer-
danya.

Barcelona, 23 d’octubre de 2001

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 427/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la promoció d’iniciatives públi-
ques per a atendre el col·lectiu de per-
sones que pateixen malalties neuro-
musculars
Tram. 340-00629/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32475 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00427/06

Sobre la promoció d’iniciatives públiques per a
atendre el col·lectiu de persones que pateixen ma-
lalties neuromusculars a Catalunya

Comissió competent: Política Social

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 427/VI,
sobre la promoció d’iniciatives públiques per a
atendre el col·lectiu de persones que pateixen ma-
lalties neuromusculars a Catalunya, em plau fer-vos
avinent que el Consell Assessor de Malalties
Neuromusculars, creat l’any 2000 per prestar asses-
sorament sobre aquestes malalties i promoure les
accions assistencials corresponents, actualment
està acabant d’elaborar l’estudi sobre la incidència
i la prevalença de les malalties neuromusculars a
Catalunya.

En el marc del pla d’atenció sociosanitari 2000-
2005, ja s’ha començat a treballar entre les diferents
divisions del CatSalut (Atenció Hospitalària i Aten-
ció Sociosanitària) per tal d’elaborar i implantar el
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mapa de recursos per a l’atenció de persones amb
malalties cròniques invalidants i especialment les
malalties neurodegeneratives.

Pel que fa a la sensibilització dels equips docents
respecte al tractament educatiu dels malalts
neuromusculars, el Departament d’Ensenyament
col·labora amb el Departament de Sanitat i Segure-
tat Social en les actuacions de prevenció i promoció
de la salut, informant els centres educatius sobre
els aspectes d’incidència educativa i introduint con-
tinguts en els cursos del Pla de formació permanent
del professorat. Així mateix, els centres educadors
reben el suport del equips d’atenció psicopedagògi-
ca, els quals orienten i assessoren els centres i pro-
fessors sobre el tractament que han de rebre els
alumnes que pateixen algun tipus de malaltia.

Finalment, cal assenyalar que el Consell Assessor
de Malalties Neuromusculars està avaluant l’en-
questa realitzada als professionals i als centres sa-
nitaris que fan el seguiment de malalts neuromus-
culars amb ventilació mecànica a domicili, amb
l’objectiu de conèixer el percentatge de pacients
amb ventilació mecànica i el seu referent territorial,
així com el grau d’accessibilitat dels pacients a
aquests serveis. Així mateix, està treballant en l’ela-
boració d’una enquesta adreçada també, als profes-
sionals i als centres sanitaris per tal de conèixer la
ubicació d’aquests serveis, la seva infraestructura i
l’activitat. Els resultats d’aquestes enquestes ens
han de permetre reordenar l’atenció a aquest tipus
de pacients en el territori, així com establir uns pro-
tocols basats en l’evidència científica per tal d’ho-
mogeneïtzar la pràctica diagnòstica i terapèutica
dels professionals.

Barcelona, 19 d’octubre de 2001

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 648/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un protocol rela-
tiu a la detecció i el tractament de la fi-
bromiàlgia
Tram. 340-00630/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32476 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00648/06

Sobre l’elaboració d’un protocol relatiu a la detec-
ció i el tractament de la fibromiàlgia

Comissió competent: Comissió de Política Social

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 648/VI,
sobre l’elaboració d’un protocol relatiu a la detec-
ció i el tractament de la fibromiàlgia, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

La fibromiàlgia és una malaltia de la qual encara es
desconeix la causa i per a la qual no es disposa de
tractament curatiu. Malgrat ser un problema de sa-
lut que no compromet la vida, la seva manifestació
principal, el dolor muscular, pot arribar a afectar de
forma important i crònica la qualitat de vida de les
persones que la pateixen.

Donada la freqüència i característiques d’aquesta
malaltia, l’atenció primària de salut té un paper im-
portant en la detecció i el seguiment de les perso-
nes amb fibromiàlgia, mentre que el diagnòstic i la
instauració de tractament, sobretot en els casos més
severs, sol recaure en l’atenció especialitzada, con-
cretament en els especialistes en reumatologia.

No obstant això, el fet que es tracti d’una malaltia
crònica incapacitant de causa desconeguda i sense
tractament curatiu pot explicar que, com succeeix
arreu del món, el coneixement de la malaltia per
part dels professionals de salut del nostre país sigui
desigual, especialment en l’atenció primària i sigui
difícil garantir un maneig homogeni, integral i efi-
caç de tots els casos.

Per aquestes raons, impulsar el consens entre els
professionals de la salut que atenen amb més fre-
qüència aquesta patologia per tal d’homogeneïtzar
els criteris diagnòstics i el tractament, fomentar les
alternatives terapèutiques pal·liatives i evitar la
pràctica de procediments diagnòstics i terapèutics
inadequats o d’eficàcia no provada són accions que
poden millorar en el nostre entorn l’atenció sanità-
ria a les persones que pateixen fibromiàlgia, tant a
la xarxa d’atenció primària com a l’atenció especi-
alitzada.

En aquest sentit, des del Departament de Sanitat i
Seguretat Social s’ha creat un grup de treball que té
per objectiu elaborar un seguit de recomanacions
per tal d’homogeneïtzar i millorar l’atenció sanità-
ria a aquests malalts. Aquesta actuació respon al que
estableix la Resolució 310/VI aprovada pel Parla-
ment de Catalunya el mes de novembre de 2000 i a
aquesta Resolució 648/VI. Val a dir que l’elabora-
ció d’aquest protocol és un pas previ a l’anàlisi dels
circuits assistencials.

El grup de treball que està treballant en l’elabora-
ció del protocol està constituït per professionals
experts en el diagnòstic i el tractament de pacients
amb fibromiàlgia, de les principals especialitats que
hi tenen relació: internistes, reumatòlegs, psiquia-
tres i metges de família.

Actualment el grup de treball pràcticament ha aca-
bat la seva tasca però el document requereix la re-
visió externa i el consens de les societats científi-
ques implicades abans de la seva redacció final.

Posteriorment se’n farà la difusió i la corresponent
sensibilització dels professionals de la salut i els
proveïdors de serveis sanitaris, tant d’atenció espe-
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cialitzada com d’atenció primària de salut, i s’inici-
arà la revisió dels circuits assistencials.

Barcelona, 19 d’octubre de 2001

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 636/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el desdoblament de l’àrea bàsi-
ca de salut Martorell
Tram. 340-00631/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32477 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00636/06

Sobre el desdoblament de l’àrea bàsica de salut
Martorell

Comissió competent: Política Social

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 636/VI,
sobre el desdoblament de l’àrea bàsica de salut
(ABS) de Martorell, em plau fer-vos avinent que
aquesta acció està inclosa en les propostes de modi-
ficació d’ordenació territorial d’ABS que es trami-
taran abans de final d’any.

Per desdoblar aquesta ABS, s’ha considerat la ne-
cessitat de construir un nou CAP a Martorell. Així
l’ABS actual, es dividiria en l’ABS Martorell 1-
Nord, amb el nou CAP i que inclouria els municipis
de Masquefa, Sant Esteve de Sesrovires, Sant
Llorenç d’Hortons i els barris de Martorell de les
Bòbiles, del Camí Fondo i del Torrent dels Llops, i
l’ABS Martorell 2-Sud, amb el CAP actual i que in-
clouria els municipis de Castellví de Rosanes (ex-
cepte el barri de Can Sunyer) i Gelida, els nuclis de
Castellbisbal de Can Nicolau de Dalt, Ca n’Oliveró,
Can Santeugini, Costablanca i la Colònia del Car-
me, i els barris de Martorell de Bons Aires, Can Car-
reres, el Pla i la Vila.

En aquest moment s’està elaborant el Pla funcional
del nou CAP que haurà d’estar dimensionat per
ubicar-hi els serveis d’odontologia, el Programa de
salut reproductiva, consultes polivalents i l’àrea
d’atenció continuada.

Així mateix, es mantenen converses amb l’Ajunta-
ment de Martorell per tal de buscar l’espai més ido-
ni per ubicar-hi un punt d’atenció sanitària al nucli
antic d’aquest municipi.

Barcelona, 19 d’octubre de 2001

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 495/VI del Parlament de Catalunya
sobre, els treballs, els estudis i els pro-
jectes elaborats pel Govern de la Ge-
neralitat en relació amb iniciatives que
poden ésser presentades davant les
Corts Generals
Tram. 340-00632/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32489 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00495/06

Sobre els treballs, els estudis i els projectes elabo-
rats pel Govern de la Generalitat en relació amb ini-
ciatives que poden ésser presentades davant les
Corts Generals

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

Resolució 495/VI

El Govern de la Generalitat, d’acord amb la Resolu-
ció 495/VI, presentarà, quan escaigui, propostes de
resolució perquè el Parlament pugui presentar pro-
posicions de llei davant la Mesa del Congrés dels
Diputats i, d’altra banda, trametrà els treballs, estu-
dis i els projectes que ha impulsat en cas que opti
per promoure procediments no legislatius davant
les institucions centrals de l’Estat. Hores d’ara, no
s’ha donat la circumstància per fer aquesta tramesa
per part del Govern de la Generalitat.

Barcelona, 22 d’octubre de 2001

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació
i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolu-
ció 617/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’accés de les persones cegues
a la cultura
Tram. 340-00633/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32537 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00617/06

Sobre l’accés de les persones cegues a la cultura

En relació a la Resolució 617/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’accés de les persones cegues a la
cultura, cal assenyalar que des del Departament de
Cultura es treballa per a promoure l’establiment
d’acords amb l’ONCE per tal que les biblioteques
públiques disposin de fons i de mitjans adequats per
a les persones cegues o amb dificultats per a la lec-
tura.

En aquest sentit, cal destacar que les biblioteques
públiques van incorporant el material necessari per
a prestar servei a les persones cegues o amb dificul-
tats per a la lectura: llibres en Braille, obres literàri-
es llegides, lupes, telelupes i escànners Galileu.

Així, actualment hi ha 16 biblioteques públiques
catalanes que disposen d’aquests mitjans; són les
biblioteques dels municipis d’Alcanar, Amposta,
Badia del Vallès, Barcelona (Biblioteca F.
Bonnemaison), Cambrils, Cervera, l’Hospitalet de
Llobregat (Biblioteca Can Sumarro), Mataró, Parets
del Vallès (Biblioteca Can Rajoler), Premià de Mar,
Sitges, Terrassa (Biblioteca Central), Tortosa, Valls,
el Vendrell, i Vilanova i la Geltrú.

Barcelona, 23 d’octubre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 615/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la protecció del conjunt arqueo-
lògic d’Ullastret (Baix Empordà)
Tram. 340-00634/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32540 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00615/06

Sobre la protecció del Conjunt Arqueològic
d’Ullastret (Baix Empordà)

En relació a la Resolució 615/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció del Conjunt Arqueolò-
gic d’Ullastret (Baix Empordà), cal destacar que el
Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb la col·la-
boració i l’assessorament del Servei d’Arqueologia
de la Direcció General del Patrimoni Cultural, està
redactant la memòria tècnica per a la tramitació de
l’expedient corresponent a la declaració com a Bé Cul-
tural d’Interès Nacional, en la categoria de zona arque-
ològica, de les restes del Puig de Sant Andreu i de l’Illa
d’en Reixac, així com les de la necròpolis del Puig de
Serra i dels camins antics que vorejaven l’estany.

D’altra banda, el Servei d’Arqueologia ha encoma-
nat la revisió de la Carta Arqueològica del Baix
Empordà, a fi d’incorporar-hi els jaciments arqueo-
lògics descoberts arran de les intervencions de
prospecció del Projecte d’estudi del territori. Cada
any, després de la campanya arqueològica, el Servei
d’Arqueologia rep un informe amb els resultats de
la prospecció realitzada. Aquest informe inclou un
mapa en el que es situen els jaciments o possibles
jaciments que s’han descobert durant la campanya.

A partir d’aquesta documentació, es podrà elaborar
el Pla especial de protecció dels jaciments del con-
junt d’Ullastret que es preveu que estarà enllestit
durant el primer semestre de l’any 2002.

En relació al Pla d’emergència del conjunt, val a dir
que s’hi continua treballant i, en aquest sentit, es
preveu que estarà en funcionament durant el primer
semestre de l’any vinent. Dins d’aquest marc, cal
assenyalar que s’ha procedit a la neteja dels camins
per al pas de camions de bombers de petit tonatge.

Finalment, cal posar de relleu que els objectius indi-
cats en el Pla director del Museu d’Arqueologia de
Catalunya es van realitzant paulatinament, especi-
alment en l’àmbit de la catalogació i conservació,
aspectes determinants per a garantir la protecció i
assegurar la conservació.

Barcelona, 23 d’octubre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolu-
ció 403/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’aplicació de les disposicions
de la Llei de l’Estat 6/1999 a totes les
obres hidràuliques de millora de l’efi-
ciència de les infraestructures de re-
gadius que s’han iniciat, projectat o
programat
Tram. 340-00635/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32565 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00403/06

Sobre l’aplicació de les disposicions de la Llei 6/
1999 a totes les obres hidràuliques de millora de
l’eficiència de les infraestructures de regadius que
s’han iniciat, projectat o programat

Comissió competent: Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca

En compliment de la Resolució 403/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’aplicació de les disposi-
cions de la Llei 6/1999 a totes les obres hidràuli-
ques de millora de l’eficàcia de les infrastructures
de regadius que s’han iniciat, projectat o progra-
mat, adoptada a la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca del 15 de febrer de 2001 (BOPC 159,
de 12 de març), i d’acord amb el que disposen els
articles 131 i 135 del Reglament del Parlament de
Catalunya, em correspon informar, en nom del Con-
sell Executiu, en els temes següents:

Des de la data d’aprovació de la Llei 6/99, d’orde-
nació, gestió i tributació de l’aigua (LOGTA), no
s’ha iniciat cap obra d’infrastructura hidràulica de
regadius en la que l’estalvi de l’aigua produït com a
conseqüència de la millora de l’eficiència introduï-
da s’hagi pogut destinar a d’altres usos diferents als
regadius.

Barcelona, 23 d’octubre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 646/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les gestions per a l’ús terapèu-
tic del cànem indi (Cannabis sativa
var. indica)
Tram. 340-00636/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32614 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00646/06

Sobre les gestions per a l’ús terapèutic del cànem
indi (Cannabis sativa var. indica)

Comissió competent: Comissió de Política Social

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 646/VI
del Parlament de Catalunya, relativa a fer les gesti-
ons necessàries davant les diferents administraci-
ons perquè s’autoritzi l’ús terapèutic del cànem indi
(Cannabis sativa var. indica), em plau informar-vos
de les següents actuacions realitzades pel Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social.

Actuacions desenvolupades en l’àmbit informatiu i
de recerca:

En aquest àmbit s’ha posat a l’abast de la comunitat
mèdica a través de diversos mitjans, informació
contrastada sobre l’ús terapèutic del cannabis com
a antiemètic. En aquest sentit, s’ha elaborat un nú-
mero monogràfic del Butlletí d’Informació Tera-
pèutica (BIT) del Departament de Sanitat i Segure-
tat Social dedicat a l’ús terapèutic del cannabis que
en aquests moments està pendent de publicació i
difusió a tots els metges i farmacèutics col·legiats
de Catalunya.

Així mateix, s’ha encarregat una revisió sistemàtica
dels diversos estudis realitzats en relació amb l’ús
terapèutic del cannabis.

Accions desenvolupades en l’àmbit de la disponibi-
litat, distribució i dispensació de medicaments que
contenen principis actius del cannabis:

En aquest àmbit, cal assenyalar que s’han adreçat
dos escrits a la Ministra de Sanitat i Consum. En el
primer d’aquests escrits, de 5 de febrer de 2001 i
previ a l’aprovació de la Resolució del Parlament
de Catalunya, ja es sol·licitava que es fes possible la
utilització dels medicaments que contenen principis
actius del Cannabis sativa. Posteriorment, en un
segon escrit, es va donar trasllat de la Resolució
aprovada pel Parlament de Catalunya, tot insistint
en la necessitat de dur a terme les accions oportunes
per tal d’autoritzar aquestes especialitats farmacèu-
tiques.
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Cal dir que a com a conseqüència d’aquestes gesti-
ons s’han dut a terme diferents contactes amb el
Ministeri de Sanitat i Consum per tal de fer possible
la utilització dels fàrmacs que contenen tetrahidro-
cannabinol o derivats com a medicació estrangera
per part d’aquells oncòlegs que així ho sol·licitin.
Val a dir que la medicació estrangera es sol·licita de
forma individual per l’especialista hospitalari, a tra-
vés del servei de farmàcia de l’hospital, a la Direc-
ció General de Farmàcia i Productes Sanitaris del
Ministeri de Sanitat i Consum.

En aquest sentit, els contactes amb el ministeri es
van dur a terme per tal de:

– Establir quin hauria de ser el producte comercial
a sol·licitar, tenint en compte les seves indicacions
autoritzades, la seva facilitat d’importació i la seva
ràpida disponibilitat en cas de sol·licitud per part
dels oncòlegs.

En aquest sentit, tant per les seves indicacions auto-
ritzades com per la seva disponibilitat i facilitat
d’importació es va establir que el fàrmac a sol·licitar
hauria de ser Nabilone®, de laboratoris Celltech,
comercialitzat al Regne Unit.

– Establir un protocol de sol·licitud específic per tal
de facilitar-ne la seva avaluació i agilitar els tràmits
d’autorització de la importació.

Es va establir un protocol de sol·licitud específic
per a aquest producte, que es va difondre des de la
Direcció General de Recursos Sanitaris del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social a tots els serveis
d’oncologia i als corresponents serveis de farmàcia
d’hospitals amb data 7 de maig de 2001.

– Disposar d’un circuit de subministrament àgil.

Es van fer els contactes pertinents amb el laboratori
importador per tal d’assegurar que el circuit de sub-
ministrament seria àgil i, d’altra banda, per valorar
la possibilitat de tramitar el registre d’aquest pro-
ducte (amb la qual cosa ja no caldria la utilització
de la via de medicació estrangera).

Com a conseqüència d’aquestes gestions, des de la
difusió de la informació fins el passat dia 8 d’octu-
bre, han estat subministrades 41 unitats de tracta-
ment amb l’especialitat farmacèutica Nabilone®,
importada des del Regne Unit pel laboratori
Celltech.

D’altra banda, el laboratori Celltech en col·laboraci-
ó amb l’Institut Català de Farmacologia i amb la
Sociedad Española de Oncología Médica està fent
un estudi de seguiment dels casos tractats per tal de
poder elaborar unes guies clíniques d’indicació del
producte que serviran per a utilitzar el producte de
forma més eficient i elaborar el protocol d’un futur
assaig clínic.

Així mateix, el laboratori està preparant el dossier
per a presentar la sol·licitud de registre a l’Agència
Espanyola del Medicament.

Barcelona, 22 d’octubre de 2001

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 578/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el Pla especial d’emergències
per inundacions a Catalunya (Inuncat)
Tram. 340-00637/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32645 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. iniciativa: 290-00578/06

Títol: sobre el Pla especial d’emergències per inun-
dacions a Catalunya (Inuncat)

Pel que fa al compliment del punt b) de la Resolució
578/VI, aprovada pel Parlament de Catalunya el 22
de març de 2001 i publicada al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya núm. 167, de 2 d’abril de
2001, tinc l’honor d’informar que, tal i com deter-
mina el punt a) de la Resolució esmentada, l’apro-
vació del Pla especial d’emergències per inundaci-
ons a Catalunya (INUNCAT) queda supeditada a
l’elaboració prèvia del mapa de risc que hi ha

d’anar annexat. El termini per a delimitar
l’esmentat mapa, d’acord amb el propi text de la

Resolució que complimentem, fineix el proper dia
2 de desembre de 2001. El Govern informarà dins
d’aquest termini de les actuacions dutes a terme.

Barcelona,22 d’octubre de 2001

Xavier Pomés i Abella
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolu-
ció 622/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la situació de la llengua catala-
na
Tram. 340-00638/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32724 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En relació a la Resolució 622/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la situació de la llengua catalana,
cal posar de relleu que el català, tot i la millora in-
discutible de la seva situació en els darrers anys, és
lluny de tenir la presència que li correspon com a
llengua pròpia del país en els diferents àmbits de la
societat catalana. És per això, que el Govern, en
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aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de políti-
ca lingüística, actua de manera continuada per a
promoure el coneixement i l’ús del català en tots els
àmbits.

Així, tenint en compte el segon punt de la Resolu-
ció, cal destacar que s’ha elaborat un Projecte de
decret d’estructura de la Direcció General de Políti-
ca Lingüística per tal d’explicitar millor la seva
funció de coordinació en matèria de política lin-
güística i tanmateix s’ha previst, per a l’any vinent,
un increment del pressupost destinat a actuacions
de suport a la llengua catalana.

Finalment, pel que fa a la qüestió relativa a l’oficia-
litat de la llengua catalana a la Unió Europea i en el
marc de les actuacions programades per a comme-
morar l’Any Europeu de les Llengües, cal assenya-
lar que el Govern ha fet accions selectives de difu-
sió de la realitat de la llengua catalana en relació
amb la resta de llengües d’Europa per tal de
conscienciar les institucions europees i espanyoles
de la importància de la llengua catalana en el con-
text de la Unió.

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 694/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració en basc i en gallec
dels materials de promoció turística
de Catalunya i d’informació dels mu-
seus o els monuments de la Generali-
tat
Tram. 340-00639/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 32749 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 694/VI del Parla-
ment de Catalunya sobre l’elaboració en basc i ga-
llec dels materials de promoció turística de Catalu-
nya i d’informació dels museus o els monuments de
la Generalitat, i d’acord amb el que disposen els ar-
ticles 131 i 135 del Reglament del Parlament, em
plau notificar-vos el següent:

a) Pel que fa a la publicació en basc i gallec dels
materials bàsics necessaris per a les campanyes de
promoció turística, enguany es publicarà una reedi-
ció de la publicació Benvinguts en la qual s’incor-
poren aquests dos idiomes. El nombre d’exemplars
que s’editaran de l’esmentada publicació és de
100.000.

Amb aquesta nova publicació es podran atendre to-
tes les campanyes de promoció previstes en els ter-
ritoris on són oficials aquestes llengües.

Així mateix, l’esmentat material informatiu es
distribuirà mitjançant les oficines de turisme de la
xarxa d’oficines de turisme de Catalunya.

b) El Departament de Cultura ha tramès instrucci-
ons als directors dels museus, la titularitat dels
quals és de la Generalitat, per tal que els fulletons i
el material bàsic de visita siguin elaborats també en
basc i gallec.

S’està preparant també la tramesa d’una circular a
tots els altres museus de Catalunya recomanant una
actuació en el mateix sentit.

Pel que fa als monuments que gestiona la Generali-
tat de Catalunya a través de l’Oficina de Gestió de
Monuments, ja es disposa de guies sonores en basc
i gallec per a la visita al monestir de Santes Creus i
es preveu implementar el mateix sistema en el cas
del monestir de Sr. Pere de Rodes.

Barcelona, 24 d’octubre de 2001

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Control del compliment de la Resolu-
ció 633/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els serveis de rescat, d’assis-
tència sanitària i d’evacuació amb he-
licòpter al Pallars Sobirà
Tram. 340-00640/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32759 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Resolució 633/VI

El Govern garanteix els serveis de rescat, assistèn-
cia sanitària i evacuació amb helicòpter al Pallars
Sobirà, a l’igual que a la resta del territori català,
d’acord amb els criteris que han d’inspirar la inver-
sió pública de racionalització de la despesa, màxima
eficàcia i òptima eficiència.

Així, concretament a la comarca del Pallars Sobirà,
les necessitats d’aquest servei aeri de rescat, assis-
tència sanitària i evacuació es concentren els caps
de setmana i festius, a causa de l’afluència de visi-
tants en temps de lleure que hi practiquen l’esquí i
esports d’aventura.

És atenent aquesta demanda potencial de serveis
que el Govern, a través de la Direcció General
d’Emergències i Seguretat Civil, disposa, des de
l’any 1997, d’un servei de retén de mitjans aeris als
heliports del Pirineu central, Vielha i Tírvia, durant
els caps de setmana, ponts i períodes de màxima
afluència de visitants.

Això suposa una cobertura especial i específica de
mitjans aeris per a la comarca que abasta 200 dies
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l’any, on s’enregistren la pràctica totalitat de serveis
requerits

Concretament, pel que fa a enguany, entre l’1 de
gener i el 14 d’octubre s’han realitzat 101 serveis,
dels quals 97 han estat requerits en dies festius o de
cap de setmana. Durant la resta de dies laborables,
el servei aeri de rescat, assistència sanitària i eva-
cuació es garanteix al Pallars Sobirà amb les dota-
cions aèries genèriques assignades a les diferents
bases de la regió dels Pirineus.

Atès que solament s’han produït 4 demandes de ser-
vei, en els dies que van des de l’1 de gener al 14
d’octubre, i que han pogut ser ateses correctament
amb els serveis aeris amb base regional als Pirineus,
el Govern no creu justificada l’assignació d’un ser-
vei aeri diari a la comarca del Pallars Sobirà, atesos
els criteris d’equilibri territorial en la prestació de
serveis, d’eficàcia en l’assignació de recursos pú-
blics, d’eficiència en el dimensionament i equili-
brament de les demandes i els serveis destinats a
cobrir-les.

En tot cas, les anàlisis de les demandes i necessitats
de servei arreu de Catalunya es fan amb caràcter
continuat i evolutiu, de manera que per al cas que
es mostrés una tendència a l’alça en la demanda de
cobertura aèria per a la comarca del Pallars Sobirà
fora de la cobertura actual, el Govern replantejaria
conseqüentment l’assignació de mitjans aeris a les
diferents bases i heliports.

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

Xavier Pomés i Abella
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolu-
ció 268/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la concertació de convenis amb
altres comunitats autònomes per a fa-
cilitar la mobilitat del personal laboral
de l’Administració
Tram. 340-00641/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32769 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Govern de la Generalitat, mitjançant la Secretaria
General de la Funció Pública, s’ha posat en contac-
te, mitjançant escrit, amb les unitats directives que
treballen en l’àmbit de la funció pública de totes les
comunitats autònomes de l’Estat, per tal de manifes-
tar la voluntat de concertar convenis per facilitar la
mobilitat del personal laboral de l’Administració de
la Generalitat, d’acord amb la resolució del Parla-
ment de Catalunya.

De les respostes trameses per les Comunitats Autò-
nomes, si bé es desprèn per part de les administra-
cions públiques una voluntat d’instrumentar els sis-
temes i mecanismes que facilitin la mobilitat inter-
administrativa del seu personal laboral (i així ho
tenen establert en els seus convenis), es posa de
manifest l’existència d’obstacles pràctics i jurídics
prou complexes que, almenys hores d’ara, dificul-
ten la seva efectiva realització.

En aquest sentit, cal dir que en el sí de la Comisión
de Coordinación de la Función Pública (òrgan en-
carregat de coordinar la política de personal de
l’Administració de l’Estat i de les comunitats autò-
nomes) s’ha debatut més d’una vegada la necessitat
d’arribar a un acord entre totes les Comunitats Au-
tònomes que garantís l’efectiva posada en pràctica
de la mobilitat interadministrativa -més enllà de les
declaracions d’intencions-, mitjançant un tracta-
ment comú i homogeni d’aquesta qüestió, basat en
el principi de reciprocitat.

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació
i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolu-
ció 494/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la participació de la ciutadania
en l’elaboració dels projectes de llei
Tram. 340-00642/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32770 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Govern de la Generalitat, mitjançant el seu web
(www.gencat.es/governacio-ri) ha posat a disposi-
ció dels ciutadans els textos complets dels avant-
projectes de llei un cop aprovats pel Consell Tècnic
per tal que puguin fer arribar els seus comentaris o
suggeriments a la bústia que tenen a la seva disposi-
ció (participaciociutadana@governacio-ri.gencat.es).
Els textos dels missatges rebuts relatius als avant-
projectes publicats han estat tramesos als diferents
grups parlamentaris per correu electrònic.

Barcelona, 26 d’octubre de 2001

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació
i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolu-
ció 554/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment de mesures per a
pal·liar els danys ocasionats pels ai-
guats del 10 de juny de 2000 a diver-
sos municipis del Baix Llobregat
Tram. 340-00643/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32771 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00554/06

Sobre l’establiment de mesures per a pal·liar els
danys ocasionats pels aiguats del 10 de juny de
2000 a diversos municipis del Baix Llobregat

En compliment de la Resolució 554/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’establiment de mesures
per a pal·liar els danys ocasionats pels aiguats del 10

de juny de 2000 a diversos municipis del Baix Llo-
bregat, em plau comunicar-vos el següent:

Amb independència de les bestretes efectuades per
la Generalitat de Catalunya als ens locals afectats
pels aiguats de 2000 per un import de 488.344.107
pessetes, l’Ordre de 14 de febrer de 2001, del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals,
estableix el procediment per obtenir les subvenci-
ons per atendre el restabliment de les obres i serveis
municipals afectats pels aiguats dels mesos de juny
i octubre de 2000, per un import global de fins a
3.000.000.000 de pessetes.

Aquesta Ordre, estableix un procediment per aque-
lles actuacions que els ens locals ja han realitzat per
atendre les necessitats de caràcter urgent, i un altre
per aquelles actuacions pendents d’executar.

Subvencions atorgades a les actuacions ja realitzades:

Per Resolucions de 24 d’abril de 2001, de 22 de
maig de 2001 i de 6 d’agost de 2001, s’han atorgat
ajuts per al restabliment de les obres i serveis de
competència municipal afectats pels aiguats de juny
i octubre de 2000, per un import total de
934.093.241 pessetes, de les quals 657.737.336 cor-
responen als aiguats de juny de 2000, desglossades
de la manera següent:

Resolució 24/4 Resolució 22/5 Resolució 6/8 Total

Aiguats de juny 457.873.201 178.539.702 21.324.433 657.737.336
Aiguats d’octubre 267.978.943     7.859.103      517.859 276.355.905
Total 725.852.144 186.398.805 21.842.292 934.093.241

El criteri que s’ha seguit ha estat el de subvencio-
nar, d’entrada, el 70% de la despesa ja realitzada
pels ajuntaments, que posteriorment s’ha reajustat
fins arribar al finançament del 95 % del cost de les
actuacions.

En aquest sentit, mitjançant la Resolució de 13
d’agost de 2001, s’incrementa un 25 % els ajuts
atorgats a les corporacions locals per les obres i ser-
veis ja realitzats, per tal d’arribar a finançar el 95 %
del cost d’aquestes actuacions. Això significa incre-
mentar amb un total de 333.604.736 pessetes els
ajuts per les actuacions ja realitzades, de les quals
234.906.191 pessetes corresponen als aiguats de
juny de 2000.

Projectes pendents de realitzar:

D’acord amb la documentació presentada pels ens
locals afectats pels aiguats en data 26/06/2001, la
realització d’aquests projectes comportarà una des-
pesa de 3.479.530.112 pessetes, de les quals
1.382.865.257 pessetes corresponen als aiguats de
juny de 2000, i 2.096.664.855 corresponen als ai-
guats d’octubre de 2000.

Per al finançament d’aquestes actuacions es du a
terme una acció coordinada amb l’Administració de
l’Estat que, per la seva part, ha dotat econòmica-

ment un fons de subvencions a distribuir en el fi-
nançament de les diferents actuacions.

Així;

– El Reial decret llei 3/2001, de 9 de febrer (BOE
núm. 36, de 10.2.2001), en què s’adopten mesures
per reparar els danys causats per les inundacions
produïdes en la Comunitat Autònoma de Catalunya
a conseqüència de les pluges torrencials del mes de
juny, faculta al Ministeri per a les Administracions
Públiques (MAP) per finançar el pagament de sub-
vencions per un import de fins 500.000.000 PTA.

– El Reial decret llei 7/2001, de 6 d’abril (BOE núm.
84, de 7.4.2001), en què s’adopten mesures per re-
parar els danys causats per les inundacions produï-
des en les províncies de Tarragona, Saragossa, Te-
rol, Castelló, València i Múrcia a conseqüència de
les pluges torrencials del mes d’octubre de 2000, es
concedeix un crèdit extraordinari de 2.000 MPTA
per a la reparació de danys en infraestructures de
caràcter local, del qual el MAP ha assignat al terri-
tori de Tarragona 485.200.000 pessetes.

En aquest sentit, per Resolució de 6 de juliol de
2001, s’aprova el programa corresponent als ai-
guats de juny de 2000, per la qual s’atorguen ajuts
per un import total de 1.104.530.920, dels quals
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500.000.000 corresponen al MAP i 604.530.920
corresponen a la Generalitat.

Criteris a seguir en l’aprovació final de les subven-
cions del programa

En aquesta situació, el Departament de Governació
i Relacions Institucionals ha aplicat els criteris ge-
nerals següents:

– incrementar les subvencions de les actuacions ja
realitzades fins el 95% del seu cost (incrementant
un 25% els imports ja atorgats).

– arribar també fins al 95% en les subvencions de
les infraestructures i serveis (cofinançades pel MAP
i per la Generalitat)

– aprovar, en promig, subvencions d’aproximada-
ment el 70% en el cas dels camins municipals (ajuts
que, en aquest cas, es financen exclusivament per
la Generalitat, ja que la normativa estatal els exclou
com a destinataris del finançament del MAP).

Així, respecte als ajuts corresponents als aiguats de
juny de 2000, l’aplicació d’aquests criteris ha com-
portat l’aprovació de 1.997.174.447 MPTA, el fi-
nançament dels quals es distribueix institucional-
ment de la manera següent:

Generalitat Estat Total

Aiguats de juny 1.497 500 1.997

Imports en MPTA

Finalment, per Resolució de 20 d’agost de 2001
s’aprova el Programa aiguats octubre 2000, per la
qual s’atorguen ajuts per un import de
1.679.733.685 pessetes, corresponent 485.200.000
al MAP i 1.194.533.685 a la Generalitat. En tot mo-
ment els ajuntaments de les zones afectades han es-
tat puntualment informats de les actuacions del Go-
vern de la Generalitat.

D’altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua comp-
ta actualment amb dos treballs, un dels quals, entre
d’altres finalitats, intenta preveure i evitar futurs
aiguats, fent que la població es senti el més segura
possible davant d’episodis de pluja abundant.

El Pla d’Espais Fluvials de Catalunya té una dura-
ció de 5 anys i pretén fer una recopilació de treballs
de totes les conques, fent un anàlisi hidrològic, hi-
dràulic i ambiental del sistema, planificant espais
fluvials i establint programes d’actuació. Dins
d’aquest pla, s’observarà com incideix el planeja-
ment urbanístic en la dinàmica fluvial i proposarà
els usos dels espais, de forma que no atemptin con-
tra la seguretat de la població en el cas d’aiguats.

Paral·lelament, l’Agència Catalana de l’Aigua anirà
agilitzant la tramitació d’atermenaments del domini
públic hidràulic conforme als resultats dels treballs.

El Consell d’administració de l’Agència Catalana
de l’Aigua va aprovar un document, còpia del qual

s’adjunta mitjançant annex, anomenat «Criteris tèc-
nics a tenir en compte per l’Agència Catalana de
l’Aigua en l’elaboració dels informes preceptius en
la tramitació del planejament urbanístic».

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació
i Relacions Institucionals

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser
consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 707/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el millorament de la carretera
comarcal C-246 al pas pel municipi de
Sant Pere de Ribes (Garraf)
Tram. 340-00644/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32793 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la resolució 707/VI del Parla-
ment de Catalunya, aquest Departament ha portat a
terme millores del traçat a l’accessibilitat a les ro-
tondes, així com la millora del drenatge (actual-
ment en execució) i la reposició de la senyalització.

A hores d’ara, s’estan estudiant noves propostes de
millora del traçat suggerides per l’Ajuntament.

Pel que fa a la instal·lació de l’enllumenat s’ha por-
tat a terme a càrrec de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes. Amb aquestes actuacions han quedat resolts
els problemes del tram de la C-246 al seu pas per
aquest terme municipal.

Barcelona, 25 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 608/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les condicions d’accessibilitat
dels passatgers als trens de Renfe
Tram. 340-00645/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32794 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00608/06

Sobre les condicions d’accessibilitat dels passat-
gers als trens de Renfe

Comissió competent: Política Territorial del 4
d’abril de 2001

En compliment de la Resolució 608/VI, del Parla-
ment de Catalunya (BOPC 175 del 23 d’abril de
2001), us informem que, des de la Direcció General
de Ports i Transports d’aquest Departament, s’ha tra-
mès un escrit al President de RENFE per tal que mi-
llorin les condicions d’accessibilitat dels passatgers
amb mobilitat reduïda, a les estacions de RENFE.

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 607/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les obres de millora de la carre-
tera C-154
Tram. 340-00646/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32795 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la resolució 607/VI del Parla-
ment de Catalunya, aquest Departament va portar a
terme les obres de reforçament de ferm de la carre-
tera C-154 entre Prats de Lluçanès i Gironella.
L’import de les obres va ser de 139 MPTA.

Una obra complementària de l’anterior va ser la de
«Millores de la senyalització de la C-154, del PK
31,570 al 50,830. Prats de Lluçanès – Gironella»,
acabada al maig de l’any 2001.

D’altra banda, des d’aquest Departament s’ha deci-
dit portar a terme un projecte alternatiu d’un nou
vial des del PK 14 de la carretera C-154 fins a l’eix
transversal a l’alçada del túnel de Fontfreda (C-25,
PK 170). Sant Bartomeu del Grau – Oristà –
Muntanyola. Es tracta de la construcció d’un nou
vial que connectarà la C-154 des del PK 6+157 fins
a la C-25.

Per tant el tram de la carretera C-154 comprés entre
el PK 6+157 i la connexió amb l’Eix Transversal
quedarà només destinat a un trànsit exclusivament
de tipus veïnal i no cal fer d’altres actuacions de
millora suplementàries.

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 606/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’una via de
circumval·lació del municipi d’Ascó
(Ribera d’Ebre)
Tram. 340-00647/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32796 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la resolució 606/VI del Parla-
ment de Catalunya, cal informar-vos del següent:

a) La Direcció General de Carreteres d’aquest De-
partament ha impulsat la redacció d’un estudi previ
sobre el traçat d’un vial de circumval·lació al muni-
cipi d’Ascó.

b) S’ha portat a terme les actuacions necessàries de
col·locació de la nova senyalització pel desviament
de vehicles de mercaderies perilloses cap a la C-12.
Aquestes fan un total de 14 senyals repartides per
tot l’Eix de l’Ebre.

Barcelona, 25 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 605/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la costrucció d’un pas de via-
nants per a accedir al camp municipal
d’esports d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 340-00648/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32797 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la resolució 605/VI del Parla-
ment de Catalunya, es troba en redacció el projecte
constructiu d’un pas inferior per a vianants a la C-
12 PK 79+140 al municipi d’Ascó. (Ribera d’Ebre).

Aquest pas permetrà accedir des del nucli urbà
d’Ascó al camp municipal d’esports d’aquesta loca-
litat, sense necessitat de creuar la carretera C-12.

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 604/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la carretera B-124
entre Calders (Bages) i Sant Llorenç
Savall (Vallès Occidental)
Tram. 340-00649/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32798 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la resolució 604/VI del Parla-
ment de Catalunya, cal informar del següent:

a) A hores d’ara es troben adjudicades a l’empresa
PABASA per un pressupost de 152 MPTA les obres
del condicionament de la B-124 del PK 32,0 al
38,75, en el tram comprés entre Monistrol de Cal-
ders i Calders. Les obres s’iniciaran al desembre
d’aquest any i està previst l’acabament al desembre
de l’any 2002.

b) Es troba en redacció el projecte constructiu de
reforç i obres complementàries a la carretera B-124
de Sabadell a Calders, en el tram comprès entre Sant
Llorenç Savall i Monistrol de Calders (PK 19,9 al

32,0). S’ha estimat un pressupost de 120 MPTA i es
preveu l’inici d’obra cap a l’abril de l’any vinent.

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 610/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un pla d’infraes-
tructures bàsiques per a la Catalunya
central
Tram. 340-00650/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32799 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 610/VI del Parla-
ment de Catalunya, us informem del següent:

El Govern ha començat a elaborar el pla d’infraes-
tructures de serveis com a avanç de l’apartat cor-
responent del Pla Territorial de les Comarques Cen-
trals. S’entendrà per Catalunya central, l’àmbit de
planificació de les comarques centrals.

S’entendrà per infraestructures bàsiques de serveis:

- les relatives als serveis energètics,

- les relatives als serveis del cicle de l’aigua,

- les relatives als serveis de telecomunicacions.

L’esquema de treball inclourà la definició dels es-
tàndards, el diagnòstic de la situació i les propostes
d’actuació.

A tal efecte, s’ha constituït una comissió de treball
integrada pel Programa per al Planejament Territori-
al, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció Gene-
ral de Radiodifusió i Televisió, la Secretaria per a la
Societat de la Informació, la Direcció general
d’Energia i Mines i la Delegació del Govern a Bar-
celona.

Barcelona, 25 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 609/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració del Pla territorial
parcial de la Catalunya central
Tram. 340-00651/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32800 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 609/VI, del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’elaboració del Pla terri-
torial parcial de la Catalunya central, us informem
que, en aquests moments, s’està treballant en l’es-
mentat Pla per tal de poder ajustar els terminis
d’elaboració d’aquest Pla i se’n pugui fer l’aprova-
ció definitiva abans de la fi de l’any 2002.

Barcelona, 23 d’octubre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 371/VI del Parlament de Catalunya,
sobre un informe previ a la constitu-
ció d’un fons de garantia de les pensi-
ons per ruptura matrimonial, de les
unions estables de parella i d’aliments
Tram. 340-00652/06

Sol·licitud de prórroga
Reg. 32828 / Admissió a tràmitt: Mesa del Parla-
ment: 06.11.2001

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Distingit president,

El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, el
passat 1 de febrer, la Resolució 371/VI, sobre un
informe preve a la constitució d’un fons de garantia
de les pensions per ruptura matrimonial, de les uni-
ons estables de parella i d’aliments.

Mitjançant aquesta resolució s’insta el Govern a
presentar, en el termini de set mesos, un informe
previ a la constitució del fons de garantia esmentat,
per a determinar,  d’una manera aproximada, el
nombre de possibles beneficiaris i l’import de les
prestacions derivades dels procediments judicials
corresponents, en els casos de situacions de neces-
sitat.

Aquest estudi ha de ponderar l’evolució del conjunt
de prestacions del sistema públic de protecció soci-

al a Catalunya i ha de tenir en compte les estadísti-
ques judicials corresponents.

En el marc de la Resolució 371/VI, el Departament
de Justícia ja es va adreçar al Consell General del
Poder Judicial per tal de demanar la seva col·labora-
ció en l’elaboració de l’esmentat estudi.

Així mateix, el Govern, va crear, mitjançant acord
del passat 1 d’agost, la Comissió de Treball per a
l’estudi previa a la constitució d’un fons de garan-
tia de les pensións per ruptura matrimonial, de les
unions estables de parella i d’aliments, atesa la ne-
cessitat que les diverses institucions implicades ac-
tuïn coordinadament en l’elaboració d’aquest infor-
me.

Aquesta Comissió de Treball, adscrita a la Direcció
General de Relacions amb l’Administració de Justí-
cia del Departament de Justícia, la composen repre-
sentants dels departaments de Treball, Benestar So-
cial i Justícia de la Generalitat de Catalunya; repre-
sentants de la carrera judicial; representants dels il·-
lustres col·legis d’advocats i procuradors; represen-
tants de les associacions i instituts de les dones;
fins a tres persones més expertes en l’objecte d’estu-
di, i un representant de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu de la Comissió és elaborar l’estudi previ
a la constitució del fons de garantia esmentat per
determinar, d’una manera aproximada, el nombre
de possibles beneficiaris i l’import de les prestaci-
ons derivades dels procediments judicials correspo-
nents, en els casos de situacions de necessitat, en el
termini de sis mesos comptadors des de la data de la
seva constitució.

En  aquests moments s’està duent a terme una anàli-
si acurada de les nombroses dades obtingudes, si bé
el volum extraordinari d’aquestes dades, així com
la complexitat d’aquesta anàlisi, tenint en compte la
diversitat de prestacions socials i administracions
implicades, fa necessari dsiposar d’un termini més
ampli per a l’elaboració de l’informe previ a la
constitució del fons degarantia de les pensions per
ruptura matrimonial, de les unions estables de pare-
lla i d’aliments.

D’acord amb les consideracions esmentades, sol·-
licitem que s’atorgui una pròrroga de sis mesos per
a la presentació de l’esmentat informe i, en definiti-
va, per al compliment de la resolució.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordial-
ment.

Barcelona, 30 d’octubre de 2001

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Sr. Josep-D. Guàrdia i Canela, conseller
de Justícia (reg. 32828).

Pròrroga: D’acord amb els articles 85 i 131.2 del
Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de
tres mesos del termini que disposa el Govern per a
retre comptes davant la Comissió corresponent, el
qual finirà el 14 de març de 2002.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

Control del compliment de la Resolu-
ció 683/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la subvenció per a la construc-
ció d’un poliesportiu cobert al munici-
pi d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 340-00653/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32882 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En relació a la Resolució 683/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la subvenció per a la construcció
d’un pavelló polisportiu al municipi d’Ulldecona
(Montsià), cal assenyalar, en primer lloc, que la
concessió de subvencions requereix, en tot cas,
complir els requisits que recull la Resolució del
Departament de Cultura de 15 de novembre de
2000, per la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions per a la construcció i el
condicionament d’equipaments esportius en el perí-
ode 2001-2003, i se n’aproven les bases (DOGC
núm. 3275 de 28 de novembre de 2000).

En efecte, l’Ajuntament d’Ulldecona es va acollir a
aquesta Resolució de 15 de novembre. Així, un cop
es va procedir a analitzar la documentació aportada
per l’Ajuntament, es va constatar que era incomple-
ta. Per aquest motiu es va sol·licitar mitjançant un
escrit, rebut per part de l’Ajuntament en data 7 de
febrer de 2001, que es complementés la documenta-
ció corresponent.

En data 22 de febrer, fora del termini màxim esta-
blert, l’Ajuntament d’Ulldecona va presentar un es-
crit donant resposta a una part de la documentació
sol·licitada i des d’aleshores no s’han aportat més
dades.

Per tant, l’expedient de l’Ajuntament d’Ulldecona
incompleix els criteris que es determinen en la Re-
solució del Departament de Cultura de 15 de no-
vembre, per la qual es regeix la concessió de sub-
vencions.

No obstant això, cal posar de relleu que des de la
Secretaria General de l’Esport es seguirà donant tot
l’assessorament a l’Ajuntament d’Ulldecona en re-
lació als requisits establerts per a la seva participa-
ció en una propera convocatòria pública per a la
concessió de subvencions per a la construcció i el
condicionament d’equipaments esportius.

Barcelona, 26 d’octubre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 674/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la presentació d’un estudi rela-
tiu al virus de la tristesa dels cítrics i
dels ajuts rebuts pels productors de
Catalunya i els d’altres comunitats au-
tònomes
Tram. 340-00654/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32900 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 674/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la presentació d’un estudi
relatiu al virus de la tristesa dels cítrics i dels ajuts
rebuts pels productors de Catalunya i els d’altres
comunitats autònomes adoptada a la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del 26 d’abril de
2001 (BOPC núm. 187 de 28 de maig de 2001), i
d’acord amb el que disposen els articles 131 i 135
del Reglament del Parlament de Catalunya, en nom
del Consell Executiu, s’adjunta l’estudi relatiu al
virus de la tristesa dels cítrics elaborat pel Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Barcelona, 23 d’octubre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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Control del compliment de la Resolu-
ció 619/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les noves construccions, ampli-
acions, rehabilitacions i reformes en
els centres escolars a partir de l’apro-
vació del Mapa escolar de Catalunya
Tram. 340-00655/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
 Reg. 32405 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
06.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00619/06

Sobre les noves construccions, ampliacions, rehabi-
litacions i reformes en els centres escolars a partir
de l’aprovació del Mapa escolar de Catalunya

Comissió competent: Política Cultural

En compliment de la Resolució 619/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la revisió i l’actualització
de l’oferta de formació professional, em correspon
informar la Comissió de Política Cultural del se-
güent:

Es tramet, annex, informe sobre les actuacions
efectuades als centres escolars des de l’aprovació
del Mapa escolar de Catalunya, ordenades per dele-
gacions territorials i per municipis, amb especifica-
ció del número de codi i la denominació específica
de cadascun dels centres docents.

Així mateix, s’hi assenyala el següent:

Tercera columna

Especificació de l’actuació.

Quarta columna

Detall del tipus d’actuació. NC: nova construcció;
AM: ampliació; AD: adequació; SU: substitució; R:
reforma; CE: compra d’edifici.

Cinquena columna

Detall de la situació en què es troba l’actuació. F:
obra feta; C: construcció d’obra o projecte; P: obra
en projecte.

Així mateix, cal tenir en compte el següent:

– Hi ha obres que es desenvolupen en dues fases,
motiu pel qual el centre apareix dues vegades. Per
exemple, quant a l’Escola d’Arts Llotja, de Barcelo-
na, primer es detalla la compra de l’edifici i, en una
segona fase, la seva adequació.

– La lletra C a la cinquena columna no significa
únicament que l’obra es troba en fase de construc-
ció. També s’han inclòs els centres que ja tenen crè-
dit aprovat pel Govern per iniciar la construcció,
malgrat aquesta encara no s’hagi iniciat material-
ment.

Les partides pressupostàries mitjançant les quals
s’han finançat les esmentades actuacions són les
següents: 06.04.611.01, 06.04.611.02 i 06.04.760.01

Barcelona, 16 d’octubre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de la Presidència davant la Co-
missió per a la Societat de la Informa-
ció perquè informi sobre la venda del
cercador d’Internet Olé
Tram. 356-00212/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió Perma-
nent de Legislatura per a la Societat de la Informa-
ció, tinguda el dia 24.10.2001 (DSPC-C 243).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Justícia davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutada-
na perquè informi sobre la seguretat
als centres penitenciaris
Tram. 356-00214/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
la sessió núm. 24, del 25.10.2001 (DSPC-C 246).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller delegat de Jazz Telecom, SA
davant la Comissió per a la Societat
de la Informació perquè informi sobre
les activitats de l’empresa, especial-
ment pel que fa a la xarxa de fibra òp-
tica
Tram. 356-00244/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació, en la sessió núm. 14, del
24.10.2001 (DSPC-C 243).
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia, Finances i Planifi-
cació davant la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost perquè informi
sobre els criteris a seguir en la negoci-
ació del sistema de finançament de la
Generalitat
Tram. 356-00246/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant la
Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost perquè informi sobre els
eixos d’acció del seu departament
amb relació a la recent reestructuració
del Govern
Tram. 356-00254/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Carles Martín i Badell, secretari per a la
Societat de la Informació, davant la
Comissió per a la Societat de la Infor-
mació perquè informi sobre la situació
del desplegament de la fibra òptica a
Catalunya
Tram. 356-00304/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació, en la sessió núm. 14, del
24.10.2001 (DSPC-C 243).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Universitats, Recerca i Socie-
tat de la Informació davant la Comis-
sió per a la Societat de la Informació
perquè informi sobre la modificació
del contracte amb l’empresa Al-pi rela-
tiva als compromisos de cablejar les
comarques de Catalunya
Tram. 356-00325/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació, en la sessió núm. 14, del
24.10.2001 (DSPC-C 243).

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Josep Maria Huguet i Reverter, exdi-
rector general de Patrimoni Cultural,
davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi
sobre una carta seva en la qual es
posa en dubte el procés de selecció
del secretari de la Sindicatura de
Comptes
Tram. 356-00334/06

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost, en la sessió núm. 11, tinguda el dia
24.10.2001 (DSPC-C 242).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació, en la sessió núm. 14, del
24.10.2001 (DSPC-C 243).
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Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació d’Usuaris de
Serveis Bancaris (AUSBANC) davant
la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost perquè informin sobre la
transparència de la informació i l’apli-
cació als usuaris de les comissions
per serveis bancaris, amb referència al
funcionament de les targetes, els cai-
xers automàtics i les llibretes d’estalvi
Tram. 356-00362/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost,
en la sessió núm. 11, tinguda el dia 24.10.2001
(DSPC-C 242).

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de la Plataforma per a la
Salut Mental davant la Comissió de
Política Social perquè informin sobre
la situació de la salut mental a Catalu-
nya i els problemes de pressupost per
a salut mental
Tram. 356-00404/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Carme Valls i Llobet, juntament amb
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (reg. 32529).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 06.11.2001.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Círculo de Economía da-
vant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè presentin el
document titulat «El papel del Estado
en el mantenimiento del equilibrio ter-
ritorial en España»
Tram. 356-00406/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
32657).

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 06.11.2001.

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor General de Radiodifusió i Televisió
davant la Comissió de Control de la
Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió, perquè informi sobre els estudis
o treballs tècnics fets per a la implan-
tació de la ràdio i la televisió digitals
terrestres
Tram. 356-00407/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Josep
Maria Carbonell i Abelló, del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 32717).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 06.11.2001.

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de la Federació Nacional
Catalana de Confraries de Pescadors
davant la Comissió d’Estudi Sobre la
Situació de la Pesca a Catalunya per-
què informin sobre la Llei de confraries
Tram. 356-00408/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pes-
ca a Catalunya, en la sessió núm. 2, tinguda el dia
20.09.2000.

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Seguretat Ciutadana
davant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè informi
sobre els serveis d’acompanyament
als interns de les presons quan surten
de permís o a l’hospital
Tram. 356-00409/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 32784).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 06.11.2001.

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença del se-
cretari general de Comunicació da-
vant la Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local perquè informi sobre el decret
de creació de la Comissió Assessora
de Publicitat Institucional
Tram. 356-00410/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Ricard Fernández Deu, del Grup Parla-
mentari Popular (reg. 32843).

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 06.11.2001.

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de l’organització Acció
Solidària - IGMAN davant la Comissió
Permanent de Legislatura sobre la
Unió Europea i d’Actuacions Exteri-
ors, Cooperació i Solidaritat, perquè
informin sobre la campanya «Ajudem
als refugiats afganesos del Pakistan»
Tram. 356-00411/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Ramon Camp i Batalla, del Grup Par-
lamentari Convergència i Unió (reg. 33087).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat, sessió del
07.11.2001.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Política Territorial i Obres Públiques
sobre la política ferroviàriag
Tram. 355-00047/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 27 de la
Comissió de Política Territorial, del 31.10.2001
(DSPC-C 248).

Sessió informativa de la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local amb el con-
seller d’Interior sobre els aiguats que
van afectar les comarques del Baix
Camp, el Montsià i el Priorat els dies
21, 22 i 23 d’octubre de 2000
Tram. 355-00056/06

Revocació de l’acord de tenir la sessió
informativa

Revocació de l’acord de tenir la sessió informativa
adoptat per la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local, en la sessió
núm. 19, tinguda el dia 10.10.2001 (DSPC-C 234).

Sessió informativa de la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local amb el con-
seller d’Interior sobre una fuita d’etilè
esdevinguda el 28 de febrer de 2001,
a l’altura de Roda de Barà (Tarrago-
nès)
Tram. 355-00089/06

Revocació de l’acord de tenir la sessió
informativa

Revocació de l’acord de tenir la sessió informativa
adoptat per la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local, en la sessió
núm. 19, tinguda el dia 10.10.2001 (DSPC-C 234).

4.53.10.
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Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Medi Ambient sobre els treballs fets
pel Departament respecte al Pla direc-
tor de camps de golfg
Tram. 355-00101/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 26 de la
Comissió de Política Territorial, del 24.10.2001
(DSPC-C 240).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de
Benestar Social per a presentar el Pla
integral de suport a la infància i l’ado-
lescència, en compliment de l’apartat
1 de la Moció 6/VI del Parlament de
Catalunyag
Tram. 355-00128/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 28 de la
Comissió de Política Social, del 31.10.2001 (DSPC-
C 249).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Medi Ambient sobre els treballs fets
relatius a l’Agenda 21 a Catalunyag
Tram. 355-00130/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 26 de la
Comissió de Política Territorial, del 24.10.2001
(DSPC-C 240).

Sessió infomativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de
Benestar Social perquè presenti el Pla
integral per a la infància i adoles-
cència
Tram. 355-00131/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 28 de la
Comissió de Política Social, del 31.10.2001 (DSPC-
C 249).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sa-
nitat i Seguretat Social sobre les llis-
tes d’espera per a intervencions qui-
rúrgiques
Tram. 355-00137/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament de Sanitat i Seguretat Social (reg.
32605).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 26.10.2001.

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
amb el conseller de Justícia sobre la
seguretat als centres penitenciaris
Tram. 355-00138/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
la sessió núm. 24, del 25.10.2001 (DSPC-C 246).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la In-
formació per a donar compliment a
l’apartat a) de la Moció 114/VI del Par-
lament de Catalunya, sobre política
universitària, especialment pel que fa
al finançament universitari, a la quali-
tat de la docència i a la potenciació del
programa d’atracció d’estudiants uni-
versitaris
Tram. 355-00139/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació (reg. 32715).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 05.11.2001.

4.53.10.
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4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del senyor Vicent
Partal, director de Vilaweb, davant la
Comissió per a la Societat de la Infor-
mació perquè informi sobre les activi-
tats de la seva empresa i sobre la visió
dels continguts d’internet a Catalunya
Tram. 357-00045/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Co-
missió Permanent de Legislatura per a la Societat de
la Informació, del 24.10.2001 (DSPC-C 243).

Compareixença d’una representació
del Secretariat de l’Escola Rural da-
vant la Comissió de Política Cultural
perquè informi sobre les conclusions
de les desenes Jornades sobre l’es-
cola rural tingudes a la Molina, d’Alp
(baixa Cerdanya) el setembre del 1998
Tram. 357-00157/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió de Política Cultural, del 25.10.2001 (DSPC-C
244).

Compareixença dels representants de
l’Associació d’Usuaris de Serveis
Bancaris (AUSBANC) davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informin sobre la trans-
parència de la informació i l’aplicació
als usuaris de les comissions per ser-
veis bancaris, amb referència al funci-
onament de les targetes, els caixers
automàtics i les llibretes d’estalvi
Tram. 357-00219/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
en la sessió núm. 11, tinguda el dia 24.10.2001
(DSPC-C 242).

Compareixença dels representants de
la Federació Nacional Catalana de
Confraries de Pescadors davant la
Comissió d’Estudi Sobre la Situació
de la Pesca a Catalunya, perquè infor-
min sobre la Llei de Confraries
Tram. 357-00220/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pes-
ca a Catalunya en la sessió núm. , tinguda el dia
20.09.2000 (DSPC-C ).

Compareixença del Consell Assessor
de RTVE a Catalunya davant la Co-
missió de control parlamentari de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió i de les Empreses Fi-
lials perquè informi sobre els treballs
que du a terme i sobre la situació actu-
al del centre emissor de RTVE a Cata-
lunya
Tram. 357-00221/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Control Parlamentari de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
i de les Empreses Filials en la sessió núm. 17, tingu-
da el dia 23.10.2001 (DSPC-C 239).

Compareixença del president del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
per a presentar el Pla d’Actuacions del
Consell per al 2001
Tram. 357-00222/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Control Parlamentari de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
i de les Empreses Filials en la sessió núm. 17, tingu-
da el dia 23.10.2001 (DSPC-C 239).

4.53.15.
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Compareixença del conseller delegat
de Jazz Telecom, SA davant la Comis-
sió per a la Societat de la Informació
perquè informi sobre les activitats de
l’empresa, especialment pel que fa a la
xarxa de fibra òptica
Tram. 357-00223/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió Permanent de Legislatura per a la
Societat de la Informació en la sessió núm. 14, tin-
guda el dia 24.10.2001 (DSPC-C 243).

Compareixença del Sr. Carles Martín i
Badell, secretari per a la Societat de la
Informació, davant la Comissió per a
la Societat de la Informació perquè in-
formi sobre la situació del desplega-
ment de la fibra òptica a Catalunya
Tram. 357-00224/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió Permanent de Legislatura per a la
Societat de la Informació en la sessió núm. 14, tin-
guda el dia 24.10.2001 (DSPC-C 243).

Compareixença del conseller d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la In-
formació davant la Comissió per a la
Societat de la Informació perquè infor-
mi sobre la modificació del contracte
amb l’empresa Al-pi relativa als com-
promisos de cablejar les comarques
de Catalunya
Tram. 357-00225/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió Permanent de Legislatura per a la
Societat de la Informació en la sessió núm. 14, tin-
guda el dia 24.10.2001 (DSPC-C 243).

Compareixença d’una delegació de la
comissió executiva d’UGT i CCOO de
Catalunya davant la Comissió per a la
Societat de la Informació perquè infor-
mi sobre el desenvolupament actual
del teletreball i la situació laboral dels
treballadors a Catalunya
Tram. 357-00226/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió Permanent de Legislatura per a la
Societat de la Informació en la sessió núm. 14, tin-
guda el dia 24.10.2001 (DSPC-C 243).

Compareixença dels representants
del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya davant la Comissió de Polí-
tica Cultural perquè informin sobre les
activitats desenvolupades durant
l’any 2000
Tram. 357-00227

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

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).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 27 de la Co-
missió de Política Cultural, del 25.10.2001 (DSPC-C
244).

4.53.15.
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4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Escrit de renúncia de la condició de
diputat
Reg. 3481

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Ple del Senat en la seva sessió celebrada el dia 6
de novembre de 2001 va acordar designar-me Con-
seller del Tribunal de Comptes.

El proper dia 12 de novembre a les 10:30 hores està
convocat l’acte de presa de possessió com a Conse-
ller.

És per això que per imperatiu legal em veig obligat
a renunciar a la meva condició de diputat d’acord
amb el que estableix l’article 16.4 del Reglament
del Parlament. Ha estat un gran honor haver partici-
pat en una etapa tan creativa de la nostra història
contemporània.

Que visqueu molts anys.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2001

Lluís Armet i Coma

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DES-
PATX

Encàrrec del despatx del conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme al con-
seller d’Interior
Tram. 330-00068/06

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Coneixement: Presidència del Parlament,
30.10.2001

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya
Benvolgut President

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d)
de la Llei 2/1982, de 25 de març, del Parlament del
President i del Consell Executiu de la Generalitat, i
l’article 2 del Decret 12/2001 de 17 de gener, em
plau donar-vos compte que durant l’absència del
conseller d’Indústria, Comerç i Turisme, senyor
Antoni Subirà i Claus, des del dia 27 d’octubre fins
al 3 de novembre de 2001, ambdós inclosos, s’en-

carregarà del despatx del seu Departament el conse-
ller d’Interior, senyor Xavier Pomés i Abella.

Ben cordialment,

Barcelona, 23 d’octubre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

N. de la R.: El Decret 274/2001, de 23 d’octubre,
d’encàrrec del despatx del conseller d’Indústria,
Comerç i Turisme, senyor Antoni Subirà i Claus, al
conseller d’Interior, senyor Xavier Pomés i Abella,
des del dia 27 d’octubre fins al 3 de novembre de
2001, és publicat al DOGC 3501, de 26 d’octubre
de 2001.

4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Resolució de nomenament de la se-
nyora Glòria Dorca i Sellabona com a
secretària del Síndic de Greuges
Reg. 32604

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que estableixen els articles 33.2 de
la Llei 14/1984, de 20 de març, i 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, nomeno la senyora
Glòria Dorca i Sellabona secretària del Síndic de
Greuges, amb les obligacions i drets inherents al
càrrec i amb efectes a partir de l’1 de novembre de
2001.

Barcelona, 25 d’octubre de 2001

Anton Cañellas
Síndic de Greuges

4.70.01.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat núm.
3228/2001, plantejada per la Secció
Cinquena de la Sala contenciosa ad-
ministrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, respecte a l’arti-
cle 3, lletra c, i a l’article 5 de la Llei 1/91,
de 27 de febrer, que regula el règim
sancionador en matèria de casinos,
jocs i apostes
Tram. 382-00003/06 / Provisió del president del TC
del 16.10.2001

Acord de compareixença del Parlament

Lletrat designat: Sr. Pere Sol i Ordis

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001.

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

Adscripció
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.11.2001

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 6 de
novembre de 2001, vista la proposta d’adscripció de
l’òrgan qualificador 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 Ca-
talunya, ha acordat l’adscripció en comissió de ser-
veis com a gestor econòmic d’Oïdoria de Comptes i
Caixa del Parlament de Catalunya, a partir de la data
de la presa de possessió, del Sr. Miquel Àngel
Herranz Pellejero.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

4.87.15.
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