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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

 Llei de mediació familiar de Catalunya
(tram. 200-00016/06). Correcció d’errades de publica-
ció (BOPC 161). 10

Llei d’ampliació dels terminis de resolu-
ció del procediment i de presentació de sol·licituds
concedits pel Decret 288/2000, de 31 d’agost, pel
qual s’estableixen els requisits per regular les indem-
nitzacions de les persones incloses en els supòsits
previstos a la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnis-
tia, i excloses dels beneficis de la disposició addici-
onal divuitena dels pressupostos generals de l’Estat
per als períodes 1990 i 1992 (tram. 200-00047/06).
Aprovació. 10

1.10. Resolucions

Resolució 993/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la presentació d’un estudi de viabilitat
de l’establiment de línies de rodalia ferroviàries o
unitats lleugeres de tren a l’entorn de Girona, Vic,
Manresa, Igualada, Lleida, Tarragona i Tortosa (tram.
250-01244/06). Adopció en comissió. 11

Resolució 994/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’estudi informatiu de la variant de la
carretera BV-2421 a la Palma de Cervelló (Baix Llo-
bregat) (tram. 250-01509/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 995/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’execució de les obres d’accés a Frei-
xe, de Soriguera (Pallars Sobirà) (tram. 250-01601/
06). Adopció en comissió. 12

Resolució 996/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la gestió integrada, sostenible i coordi-
nada de l’aiguabarreig del Segre, Cinca i Ebre (tram.
250-01501/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 997/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regularització de la situació dels
ocupants d’habitatges de protecció oficial de Badia
del Vallès (Vallès Occidental) (tram. 250-01442/06).
Adopció en comissió. 13

Resolució 998/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els usos del port de Vallcarca, de Sit-
ges (Garraf) i la millora dels seus accessos (tram.
250-01479/06). Adopció en comissió. 13

Resolució 999/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’adopció de mesures per a garantir la
presentació d’un projecte d’abocador controlat de re-

sidus municipals per l’Entitat Metropolitana del Medi
Ambient i el tancament de l’abocador del Garraf
(tram. 250-01410/06). Adopció en comissió. 13

Resolució 1000/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la necessitat de noves infraestruc-
tures a les comarques pirinenques en el marc de
l’elaboració del Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran
(tram. 250-01698/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 1001/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció de l’espai natural dels
Brugars, de Mediona (Alt Penedès) (tram. 250-01597/
06). Adopció en comissió. 14

Resolució 1002/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’execució de les obres pendents
d’enllumenat públic, clavegueram i pavimentació a la
urbanització Can Valls, de Caldes de Montbui (Vallès
Oriental) (tram. 250-01450/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 1005/VI del Parlament de
Catalunya, relativa als informes de fiscalització 6/
1999- A, 51/1998-A, 23/1999-A i 24/1999-A, sobre les
universitats públiques de Catalunya, corresponents
als exercicis del 1997 i el 1998 (tram. 258-00003/06,
258-00012/06, 258-00020/06 i 258-00021/06). Adopció
en comissió. 15

Resolució 1006/VI del Parlament de
Catalunya, relativa als informes de fiscalització 02/
1999, sobre el Compte general de les corporacions
locals, i 11/2000-B, sobre l’anàlisi dels comptes ge-
nerals dels municipis, corresponents a l’exercici del
1998 (tram. 258-00017/06) i 258-00023/06). Adopció
en comissió. 15

Resolució 1007/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el desenvolupament dels criteris
que han de regular les exportacions de material de
defensa de la Unió Europea en el marc del Codi de
conducta de la Unió Europea (tram. 250-01706/06).
Adopció en comissió. 16

Resolució 1008/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a la Carta de Drets Fona-
mentals de la Unió Europea (tram. 250-01718/06).
Adopció en comissió. 17

Resolució 1036/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la constitució de la Mesa de Segu-
retat de les Indústries Extractives (tram. 250-01740/
06). Adopció en comissió. 17

Resolució 1037/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el transport sanitari de la zona del
Maresme sud i centre (tram. 250-01822/06). Adopció
en comissió. 17

(Dos fascicles) Fascicle primer
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Resolució 1038/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació dels recursos humans i
assistencials del consultori mèdic municipal del barri
del Poblenou, de Pineda de Mar (Maresme) (tram.
250-01828/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 1039/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un centre residen-
cial i un centre de dia d’atenció especialitzada per a
persones amb disminució al Baix Llobregat (tram.
250-01851/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 1040/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació de les instal·lacions del
Centre d’Atenció Primària de Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà) (tram. 250-01845/06). Adopció en
comissió. 18

Resolució 1041/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els serveis d’urgències quirúrgi-
ques de l’Hospital General de Granollers (Vallès Ori-
ental) (tram. 250-01852/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 1042/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment dels ajuts i del suport
als alumnes en edat escolar que no poden assistir
regularment als centres d’ensenyament obligatori
(tram. 250-01884/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 1043/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la necessitat d’anestesiòlegs a
Catalunya (tram. 250-01886/06). Adopció en comis-
sió. 20

Resolució 1044/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’oferta de places per a la formació
d’anestesistes (tram. 250-02088/06). Adopció en
comissió. 20

Resolució 1045/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla integral del
poble gitano a Catalunya per als anys 2002-2006
(tram. 250-01890/06). Adopció en comissió. 20

Resolució 1046/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reconeixement de la identitat del
poble gitano i del valor de la seva cultura (tram. 250-
01891/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 1047/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció del dispensari del
barri marítim de Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobregat)
(tram. 250-01902/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 1048/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reforçament de la dotació de
transport sanitari en la zona costanera del nord de la
comarca del Maresme (tram. 250-01931/06). Adop-
ció en comissió. 21

Resolució 1049/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les mesures per a cobrir les neces-
sitats educatives dels infants que pateixen trastorn
per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) (tram.
250-01935/06). Adopció en comissió. 22

Resolució 1050/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el dret de les dones i els nadons
a rebre una atenció sanitària de qualitat i calidesa
en el part (tram. 250-01936/06). Adopció en comis-
sió. 22

Resolució 1051/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un informe relatiu a
les prioritats del desplegament de la reforma de
l’atenció sanitària en el període 2001-2002 (tram.
250-01960/06). Adopció en comissió. 23

Resolució 1052/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’una residència
d’avis assistida de nova planta a Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat) (tram. 250-01971/06). Adopció
en comissió. 23

Resolució 1053/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’extensió del programa «Salut a
casa» a tots els equips d’atenció primària de l’Insti-
tut Català de la Salut (tram. 250-01976/06). Adopció
en comissió. 23

Resolució 1054/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un decret que reguli
l’establiment de convenis i contractes de gestió de
serveis sanitaris amb el Servei Català de la Salut
(tram. 250-01977/06). Adopció en comissió. 24

Resolució 1055/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’avaluació dels serveis externs de
suport a la integració laboral (SSIL) (tram. 250-
01988/06). Adopció en comissió. 24

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 la sensibilit-
zació en matèria de manipulació del material pirotèc-
nic (tram. 250-01619/06). Retirada. 25

Proposició no de llei sobre l’harmonit-
zació de la normativa de Catalunya amb la de l’Estat
en matèria de defensa i protecció dels interessos
dels consumidors i els usuaris (tram. 250-01635/06).
Retirada. 25

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 confraries de pesca-
dors de Catalunya (tram. 200-00044/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 25

Projecte de llei de creació de l’especia-
litat d’educació social en el cos de diplomats de la
Generalitat de Catalunya (tram. 200-00045/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 25

Projecte de llei de cooperatives de Ca-
talunya (tram. 200-00048/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 25

Projecte de llei de turisme de Catalu-
nya (tram. 200-00049/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 26

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). Esmenes a la tota-
litat presentades. 26

Projecte de llei d’ordenació vitivinícola
(tram. 200-00051/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 26

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposicions no de llei (tram. 250-
02027/06, 250-02034/06, 250-02058/06, 250-02060/
06, 250-02074/06, 250-02086/06, 250-02088/06 i
250-02089/06). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 238). 26
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Proposició no de llei sobre la prevenció
de l’activitat de col·lectius violents als estadis espor-
tius (tram. 250-01817/06). Esmenes presentades. 26

Proposició no de llei sobre la gestió, el
control i la utilització compartida del vaixell Thetis
(tram. 250-02028/06). Esmenes presentades. 27

Proposició no de llei sobre la contracta-
ció d’un cap d’equip d’immersió vinculat al Centre
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC)
(tram. 250-02029/06). Esmenes presentades. 27

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).
Esmenes presentades. 27

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou centre d’educació infantil i primària al
barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat) (tram.
250-02043/06). Esmenes presentades. 27

Proposició no de llei sobre el trasllat al
Govern de l’Estat del rebuig del projecte de llei gene-
ral de cooperació autonòmica i de la necessitat de
consultar les comunitats autònomes en el procés
d’elaboració de les lleis bàsiques (tram. 250-02045/
06). Esmenes presentades. 28

Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre de persones desaparegudes i l’endega-
ment de les actuacions necessàries per a localitzar
els cadàvers i determinar-ne la identitat mitjançant la
tècnica de l’ADN (tram. 250-02046/06). Esmenes
presentades. 28

Proposició no de llei sobre la incorpora-
ció de l’energia solar tèrmica al projecte de construc-
ció de l’IES Ítaca, de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat) (tram. 250-02053/06). Esmenes presenta-
des. 28

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). Correcció d’errades de publicació (BOPC
228).Esmenes presentades. 28

Proposició no de llei sobre l’oferta de
cicles formatius de grau mitjà i superior que s’impar-
teixen a l’IES Pere Barnils, de Centelles (Osona)
(tram. 250-02056/06). Esmenes presentades. 29

Proposició no de llei sobre l’establiment
de circuits d’acció cultural que estructurin l’oferta de
promoció cultural i de les arts del Departament de
Cultura (tram. 250-02059/06). Esmenes presenta-
des. 29

Proposició no de llei sobre la destinació
de fons per a la restauració de la Biblioteca - Museu
Víctor Balaguer i de la Casa de Santa Teresa, de
Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 250-02065/06).
Esmenes presentades. 30

Proposició no de llei sobre l’adequació
de les instal·lacions del Far de Vilanova i la Geltrú
(Garraf) per a seu del Museu del Mar (tram. 250-
02066/06). Esmenes presentades. 30

Proposició no de llei sobre la dotació
d’un gimnàs del CEIP l’Aragai, de Vilanova i la
Geltrú (Garraf) (tram. 250-02067/06). Esmenes pre-
sentades. 30

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).
Esmenes presentades. 31

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). Es-
menes presentades. 31

Proposició no de llei sobre l’assignació
de personal auxiliar de docència els instituts d’ense-
nyament secundari (tram. 250-02081/06). Esmenes
presentades. 31

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una nova llar d’infants a Vilanova i la Geltrú
(Garraf) (tram. 250-02083/06). Esmenes presenta-
des. 32

Proposició no de llei sobre l’increment
de recursos destinats a la creació de llars d’infants
fins a arribar a finançar el trenta per cent del cost de
la plaça (tram. 250-02084/06). Esmenes presenta-
des. 32

Proposició no de llei sobre l’ensenya-
ment del rus i l’italià a l’Escola Oficial d’Idiomes, de
Tarragona (tram. 250-02090/06). Esmenes presenta-
des. 33

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció de l’educació infantil de 0 a 3 anys i la construc-
ció de noves llars d’infants a Sabadell (Vallès Occi-
dental) (tram. 250-02097/06). Esmenes presentades. 33

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de les instal·lacions del poliesportiu municipal i la
implantació de gespa artificial al camp del Club de
Futbol del Masnou (Maresme) (tram. 250-02098/06).
Esmenes presentades. 33

Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre públic de documents de voluntats anti-
cipades (tram. 250-02106/06). Esmenes presenta-
des. 33

Proposició no de llei sobre la titularitat
de part de les peces d’art del Museu Diocesà de
Lleida (Segrià) (tram. 250-02113/06). Esmenes pre-
sentades. 34

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un parc de bombers voluntaris a Guissona (Se-
garra) (tram. 250-02114/06). Esmenes presentades. 34

Proposició no de llei sobre els parcs de
bombers de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i Puigcerdà
(Cerdanya) (tram. 250-02115/06). Esmenes presen-
tades. 34

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). Esme-
nes presentades. 34

Proposició no de llei sobre les necessi-
tats de personal interí qualificat dels òrgans jurisdic-
cionals de Catalunya (tram. 250-02121/06). Esme-
nes presentades. 35

Proposició no de llei sobre l’activitat
hospitalària durant l’estiu de l’any 2001 a l’Hospital
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Josep Trueta, de Girona (tram. 250-02191/06). Cor-
recció d’errades de publicació (BOPC 234). 35

Proposició no de llei sobre l’augment
de llars d’infants laborals per tal de potenciar la con-
ciliació de la vida laboral i la familiar de les persones
treballadores (tram. 250-02252/06). Presentació. 35

Proposició no de llei sobre els barems
utilitzats pel Departament de Benestar Social i el
Departament de Sanitat per a la concessió del certi-
ficat de discapacitat als malalts de fibrosi quística
(tram. 250-02253/06). Presentació. 36

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament d’un servei d’administració de me-
tadona a toxicòmans al Centre Sanitari del Solsonès
(tram. 250-02254/06). Presentació. 36

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del ferm de les carreteres L-311 i L-313, de
Cervera a Guissona i de Guissona a Ponts (Segarra)
(tram. 250-02255/06). Presentació. 37

Proposició no de llei sobre la neteja i el
manteniment dels col·lectors d’aigües pluvials per a
d’evitar les inundacions del túnel de la carretera C-17
a Mollet del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-
02256/06). Presentació. 37

Proposició no de llei sobre la reparació
i la millora de la Bassa Bona de Vilalba dels Arcs
(Terra Alta) i també de la sèquia que hi aboca i de la
que en neix (tram. 250-02257/06). Presentació. 38

Proposició no de llei sobre la concessió
d’ajuts i subvencions per als agricultors del Mares-
me afectats pel temporal de la setmana del 12 al 18
de novembre de 2001 (tram. 250-02258/06). Presen-
tació. 38

Proposició no de llei sobre els convenis
de col·laboració entre l’Administració i l’Associació
Arrels, de Perpinyà (tram. 250-02259/06). Presenta-
ció. 39

Proposició no de llei sobre la creació
d’una delegació de les emissores de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (tram. 250-02260/06).
Presentació. 39

Proposició no de llei sobre els cicles
formatius de grau superior d’àmbit educatiu, de lleu-
re i social (tram. 250-02261/06). Presentació. 40

Proposició no de llei sobre la situació
de precarietat del parc de bombers de Sant Climent
de Llobregat (tram. 250-02262/06). Presentació. 41

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

Projecte de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei per la qual es modifica la Llei de
8 de juny de 1957, del Registre Civil (tram. 269-
00006/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes. 41

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’atenció a la infància en situació d’alt risc
social (tram. 300-00786/06). Presentació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’atenció a la gent gran (tram. 300-00787/
06). Presentació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’integració de la immigració (tram. 300-
00788/06). Presentació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les llistes d’espera a les residències assistides
(tram. 300-00789/06). Presentació. 42

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el suport a les persones amb dependència de tercers
(tram. 300-00790/06). Presentació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la participació de les associacions de dones en la
vida política (tram. 300-00791/06). Presentació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els transeünts i les persones sense sostre (tram.
300-00792/06). Presentació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la millora de l’eficàcia dels serveis socials (tram.
300-00793/06). Presentació. 43

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’adopció nacional i internacional (tram. 300-00794/
06). Presentació. 44

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les mesures de seguretat dels menors (tram. 300-
00795/06). Presentació. 44

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la supressió de les barreres arquitectòniques (tram.
300-00796/06). Presentació. 44

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la igualtat dona - home en l’àmbit de la imatge i els
mitjans de comunicació (tram. 300-00797/06). Pre-
sentació. 44

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de serveis socials, especialment en rela-
ció amb l’administració local (tram. 300-00798/06).
Presentació. 45

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de prevenció i lluita contra l’alcoholis-
me (tram. 300-00799/06). Presentació. 45

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desplegament de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra, especialment a l’àrea metropo-
litana de Barcelona (tram. 300-00800/06). Presenta-
ció. 45

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la construcció de nous centres penitenciaris (tram.
300-00801/06). Presentació. 45

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el treball penitenciari (tram. 300-00802/06). Presenta-
ció. 46

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la privatització dels serveis i els centres que depe-
nen del Departament de Justícia (tram. 300-00803/
06). Presentació. 46

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat dels interns i dels funcionaris a les pre-
sos catalanes (tram. 300-00804/06). Presentació. 46

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’establiment de mesures que garanteixin la publicitat
de les subhastes judicials i el control de l’activitat dels
subhastadors (tram. 300-00805/06). Presentació. 46
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els mitjans materials de l’Administració de Justícia
(tram. 300-00806/06). Presentació. 47

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la coordinació dels diferents cossos policials (tram.
300-00807/06). Presentació. 47

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ús de drogues injectables a les presons (tram. 300-
00808/06). Presentació. 47

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el torn d’ofici (tram. 300-00809/06). Presentació. 47

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les mesures de lluita contra les sectes destructives
i llur eradicació (tram. 300-00810/06). Presentació. 48

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les mesures de modernització de l’Administració de
la Generalitat (tram. 300-00811/06). Presentació. 48

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció sanitària a les presons (tram. 300-00812/
06). Presentació. 48

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de peatges a les vies de Catalunya (tram.
300-00813/06). Presentació. 48

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la prevenció de la delinqüència juvenil (tram. 300-
00814/06). Presentació. 49

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les mesures necessàries de suport a l’administració
local (tram. 300-00815/06). Presentació. 49

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les competències de l’administració local (tram. 300-
00816/06). Presentació. 49

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament de l’administració local (tram. 300-
00817/06). Presentació. 49

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la regionalització de Catalunya (tram. 300-00818/06).
Presentació. 50

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de pensions (tram. 300-00819/06). Presen-
tació. 50

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el Pacte per a l’ocupació (tram. 300-00820/06). Pre-
sentació. 50

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les relacions laborals a Catalunya (tram. 300-00821/
06). Presentació. 50

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els programes de transició de l’escola al treball i la
formació professional (tram. 300-00822/06). Presen-
tació. 51

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la balança comercial de Catalunya (tram. 300-00823/
06). Presentació. 51

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’evolució del deute consolidat de la Generalitat
(tram. 300-00824/06). Presentació. 51

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ocupació a Catalunya (tram. 300-00825/06). Pre-
sentació. 51

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el creixement de l’economia catalana (tram. 300-
00826/06). Presentació. 52

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els efectes de la inflació a Catalunya (tram. 300-
00827/06). Presentació. 52

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els serveis d’ocupació (tram. 300-00828/06). Presen-
tació. 52

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el mutualisme a Catalunya (tram. 300-00829/06).
Presentació. 52

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la reforma de sistema públic d’intermediació laboral
(tram. 300-00830/06). Presentació. 53

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la contractació d’aprenentatge i en pràctiques (tram.
300-00831/06). Presentació. 53

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el repartiment del temps de treball (tram. 300-00832/
06). Presentació. 53

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el foment de l’autoempresa i l’autoocupació (tram.
300-00833/06). Presentació. 53

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seva capacitat normativa pel que fa als tributs
(tram. 300-00834/06). Presentació. 54

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

bra

Composició de la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat i Govern Lo-
cal (tram. 400-00001/06). Substitució de diputats. 54

Composició de la Comissió d’Estudi per
a l’Aprofundiment de l’Autogovern (tram. 400-00024/
06). Substitució de diputats. 54

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció 52/
VI del Parlament de Catalunya, sobre el compliment
dels plans comarcals de muntanya (tram. 340-
00166/06). Informe relatiu al compliment de la Moció. 54

Control del compliment de la Moció 69/
VI del Parlament de Catalunya, sobre infraestructu-
res (tram. 340-00247/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Moció. 56

Control del compliment de la Moció 81/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la política de
ports (tram. 340-00316/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Moció. 56

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. 57

Control del compliment de la Moció 84/
VI del Parlament de Catalunya, sobre l’assistència a
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la gent gran (tram. 340-00319/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. 57

Control del compliment de la Resolució
579/VI del Parlament de Catalunya, sobre la cons-
trucció d’un nou parc de bombers que doni servei a
Ulldecona i la Sénia (Montsià) (tram. 340-00494/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 58

Control del compliment de la Resolució
630/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’oferta
educativa pública a Gavà (Baix Llobregat) (tram.
340-00691/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 58

Control del compliment de la Resolució
642/VI del Parlament de Catalunya, sobre el Pla
d’educació i convivència (tram. 340-00692/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 60

Control del compliment de la Resolució
623/VI del Parlament de Catalunya, sobre la cons-
trucció de les dependències de la secció d’ensenya-
ment secundari a Sant Quirze de Besora (Osona)
(tram. 340-00693/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 60

Control del compliment de la Resolució
678/VI del Parlament de Catalunya, sobre la recupe-
ració de la casa de Salvador Dalí com a centre cultu-
ral i artístic (tram. 340-00694/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 60

Control del compliment de la Resolució
798/VI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte
d’urbanització del sector 22b del Pla general d’orde-
nació urbana de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) (tram.
340-00695/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 61

Control del compliment de la Resolució
613/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora
de les línies de Renfe i de Ferrocarrils de la Genera-
litat que fan el trajecte Manresa - Barcelona (tram.
340-00696/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 61

Control del compliment de la Resolució
614/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’adaptació
de l’estació de Renfe de Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) com a estació de trens regionals (tram.
340-00697/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 62

Control del compliment de la Resolució
450/VI del Parlament de Catalunya, sobre les gesti-
ons a fi que les persones físiques de l’Estat espa-
nyol que acreditin una relació laboral a Andorra pu-
guin tenir descomptes en el túnel del Cadí (tram.
340-00698/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 62

Control del compliment de la Resolució
687/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elabora-
ció d’un pla d’actuació al claustre de sant Domènec
del monestir de Peralada (Alt Empordà) (tram. 340-
00699/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 63

Control del compliment de la Resolució
663/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’establi-
ment de noves fórmules complementàries d’ajut per
als propietaris de les finques agràries de les terres
de l’Ebre afectades pels aiguats del mes d’octubre
de l’any 2000 (tram. 340-00700/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 63

Control del compliment de la Resolució
432/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’aixeca-
ment de les barreres en les autopistes en cas
d’obstaculització de les vies de comunicació alter-
natives o d’un flux de trànsit important (tram. 340-
00701/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 64

Control del compliment de la Resolució
501/VI del Parlament de Catalunya, sobre la protec-
ció del paratge de Gallecs i el traçat de la denomina-
da via interpolar entre Molins de Rei (Baix Llobregat)
i Montmeló (Vallès Oriental) (tram. 340-00702/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 64

Control del compliment de la Resolució
475/VI del Parlament de Catalunya, sobre la modifi-
cació de la legislació en matèria de Seguretat Social
pel que fa al règim especial d’autònoms (tram. 340-
00703/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 65

Control del compliment de la Resolució
478/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’informe
«Mercado único y cohesión social» i la participació
en el Consell Econòmic i Social (tram. 340-00704/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 65

Control del compliment de la Resolució
477/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’informe
«Mercado único y cohesión social» del Consell Eco-
nòmic i Social i la construcció del marc sociolaboral
de Catalunya (tram. 340-00705/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 66

Control del compliment de la Resolució
665/VI del Parlament de Catalunya, sobre la neces-
sitat d’una llei reguladora dels drets sindicals i perso-
nal (tram. 340-00706/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 66

Control del compliment de la Resolució
593/VI del Parlament de Catalunya, sobre la millora
de la cobertura social dels treballadors autònoms pel
que fa a la prestació d’incapacitat temporal (tram.
340-00707/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 66

Control del compliment de la Resolució
493/VI del Parlament de Catalunya, sobre les mesu-
res per a assegurar als treballadors de Catalunya de
l’empresa Sintel, SA el cobrament immediat dels
salaris endarrerits (tram. 340-00708/06). Informe re-
latiu al compliment de la Resolució. 67

Control del compliment de la Resolució
258/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’accés de
les petites i mitjanes empreses i les empreses
d’economia social a la licitació pública (tram. 340-
00709/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 67

Control del compliment de la Resolució
662/VI del Parlament de Catalunya, sobre el futur del
campament militar de Los Castillejos, a la comarca
del Baix Camp (tram. 340-00710/06). Informe relatiu
al compliment de la Resolució. 67

Control del compliment de la Resolució
664/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’accés
universal a la telefonia mòbil (tram. 340-00711/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 68

Control del compliment de la Resolució
682/VI del Parlament de Catalunya, sobre la rehabi-
litació del teatre municipal d’Ulldecona (Montsià)
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(tram. 340-00712/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 68

Control del compliment de la Resolució
936/VI del Parlament de Catalunya, sobre la presen-
tació de les conclusions del Marc estratègic per al
desenvolupament de les infraestructures logístiques
i de transport a Catalunya i del Pla director d’estaci-
onament de vehicles de transport de mercaderies
perilloses (tram. 340-00713/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 68

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’un mem-
bre del grup de treball de la Facultat de Pedagogia de
la Universitat de Barcelona que ha fet un estudi dels
joves per a la Diputació de Barcelona, davant la Co-
missió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, perquè informi sobre aquest estudi (tram.
356-00060/06). Acord sobre la sol·licitud. 69

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Economia i Finances davant la Comissió d’Es-
tudi sobre la Situació de la Joventut a Catalunya
perquè informi sobre el projecte Govern 2001 del Pla
nacional de joventut (tram. 356-00323/06). Acord
sobre la sol·licitud. 69

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Cultura i del secretari general de l’Esport da-
vant la Comissió de Política Cultural perquè informin
sobre els criteris emprats per a la valoració de les
peticions de subvenció rebudes per la Secretaria
General de l’Esport per a la construcció i el condici-
onament d’equipaments esportius en el període
2001-2003, i sobre les converses amb els altres
agents promotors d’instal·lacions i equipaments es-
portius que ha de permetre l’aprovació del Pla
d’instal·lacions esportives de Catalunya (PIEC)
(tram. 356-00386/06). Acord sobre la sol·licitud. 69

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de la Presidència davant la Comissió d’Estudi
sobre la Situació de la Joventut a Catalunya perquè
informi sobre les mesures de coordinació entre els
diferents departaments del Govern adoptades amb
relació al Pla Nacional de Joventut de Catalunya
(tram. 356-00412/06). Acord sobre la sol·licitud. 69

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera d’Ensenyament davant la Comissió d’Estudi
sobre la Situació de la Joventut a Catalunya perquè
informi sobre les actuacions relatives al Pla Nacional
de Joventut de Catalunya (tram. 356-00413/06).
Acord sobre la sol·licitud. 69

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Política Territorial i Obres Públiques davant la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya perquè informi sobre les actuacions relati-
ves al Pla Nacional de Joventut de Catalunya (tram.
356-00414/06). Acord sobre la sol·licitud. 70

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Treball davant la Comissió d’Estudi sobre la
Situació de la Joventut a Catalunya perquè informi
sobre les actuacions relatives al Pla Nacional de
Joventut de Catalunya (tram. 356-00415/06). Acord
sobre la sol·licitud. 70

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de l’Associació Catalana de Municipis davant
la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut
a Catalunya perquè informi sobre les actuacions
dels municipis catalans fetes amb relació al Pla Na-
cional de Joventut de Catalunya (tram. 356-00416/
06). Acord sobre la sol·licitud. 70

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de la Federació de Municipis de Catalunya da-
vant la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la
Joventut a Catalunya perquè informi sobre l’actuació
dels municipis catalans en relació amb el Pla nacio-
nal de joventut (tram. 356-00417/06). Acord sobre la
sol·licitud. 70

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè infor-
mi sobre els danys que han ocasionat els darrers
aiguats a la pagesia i de les mesures que pensa
prendre el Govern pel que fa a ajuts i subvencions
per a pal·liar-ne els efectes (tram. 356-00423/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 70

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Indústria, Comerç i Turisme davant la Comissió
d’Indústria, Comerç i Turisme perquè informi sobre la
situació de la inversió i la possible implantació de
l’empresa Inditex a la comarca de l’Alt Empordà i
sobre el desenvolupament del centre multimodal de
Vilamalla (Alt Empordà) (tram. 356-00424/06). Sol·li-
citud i tramesa a la Comissió. 71

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Medi Ambient davant la Comissió de Política
Territorial perquè informi sobre els danys ocasionats
pels aiguats (tram. 356-00425/06). Sol·licitud i trame-
sa a la Comissió. 71

Sol·licitud de compareixença de la dele-
gada del Govern de l’Estat davant la Comissió de
Política Territorial perquè informi sobre les mesures
adoptades en l’àmbit de les seves competències per
a pal·liar els efectes catastròfics causats pels ai-
guats (tram. 356-00426/06). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió. 71

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Indústria, Comerç i Turisme davant la Comissió
de Política Territorial perquè informi sobre les mesu-
res que pensa prendre el Govern pel que fa als talls
de subministrament elèctric ocasionats pels aiguats
(tram. 356-00427/06). Sol·licitud i tramesa a la Comis-
sió. 71

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Política Territorial i Obres Públiques davant la
Comissió de Política Territorial perquè informi sobre
els danys que han ocasionat els aiguats (tram. 356-
00428/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 72

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller en Cap i del director del Centre de Telecomuni-
cacions i Tecnologies de la Informació davant la
Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació perquè informin sobre els criteris
d’adjudicació del concurs per a la connexió amb ban-
da ampla en centres públics sanitaris i d’ensenya-
ment (tram. 356-00429/06). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió. 72

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de la CCRTV davant la Comissió de Con-
trol Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials
perquè informi sobre el tractament informatiu de la nit
de l’assassinat de l’Excm. Sr. Ernest Lluch i Martín
(tram. 356-00430/06). Acord sobre la sol·licitud. 72

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

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural amb la consellera d’Ensenyament
sobre l’avaluació de les competències bàsiques de
l’alumnat de deu anys (tram. 355-00141/06). Sol·li-
citud i tramesa a la Comissió. 72
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Sessió informativa de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme amb el conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme sobre la política de
captació d’inversions, especialment amb relació a
les inversions del grup Inditex (tram. 355-00144/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 73

Sessió informativa de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme amb el conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme sobre la garantia del
subministrament energètic a les comarques per tal
d’assegurar el desenvolupament industrial (tram.
355-00145/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 73

Sessió informativa de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme amb el conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme sobre el soterrament
de les línies elèctriques (tram. 355-00146/06). Sol·-
licitud i tramesa a la Comissió. 73

Sessió informativa del conseller d’Eco-
nomia i Finances davant la Comissió d’Estudi sobre
la Situació de la Joventut a Catalunya perquè informi
sobre el projecte Govern 2001 del Pla nacional de
joventut (tram. 355-00148/06). Acord de tenir la ses-
sió informativa. 73

Sessió informativa del conseller de la
Presidència davant la Comissió d’Estudi sobre la
Situació de la Joventut a Catalunya perquè informi
sobre les mesures de coordinació entre els diferents
departaments del Govern adoptades amb relació al
Pla Nacional de Joventut de Catalunya (tram. 355-
00149/06). Acord de tenir la sessió informativa. 73

Sessió informativa de la consellera
d’Ensenyament davant la Comissió d’Estudi sobre la
Situació de la Joventut a Catalunya perquè informi
sobre les actuacions relatives al Pla Nacional de
Joventut de Catalunya (tram. 355-00150/06). Acord
de tenir la sessió informativa. 73

Sessió informativa del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques davant la Comis-
sió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a Cata-
lunya perquè informi sobre les actuacions relatives
al Pla Nacional de Joventut de Catalunya (tram.
355-00151/06). Acord de tenir la sessió informativa. 74

Sessió informativa del conseller de Tre-
ball davant la Comissió d’Estudi sobre la Situació de
la Joventut a Catalunya perquè informi sobre les
actuacions relatives al Pla Nacional de Joventut de
Catalunya (tram. 355-00152/06). Acord de tenir la
sessió informativa. 74

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

Compareixença de representants de la
Federació de Confraries de Pescadors davant la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a
Catalunya perquè informin sobre la problemàtica del
sector (tram. 357-00200/06). Substanciació. 74

Compareixença de representants de
l’Associació d’Armadors de Pesca de Catalunya per
informar sobre el Projecte de llei de confraries (tram.
357-00235/06). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. 74

Compareixença del secretari general de
l’Esport davant la Comissió de Política Cultural per-
què informin sobre els criteris emprats per a la valo-
ració de les peticions de subvenció rebudes per la
Secretaria General de l’Esport per a la construcció i
el condicionament d’equipaments esportius en el
període 2001-2003, i sobre les converses amb els
altres agents (tram. 357-00236/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença. 74

Compareixença d’un membre del grup
de treball de la Facultat de Pedagogia de la Univer-
sitat de Barcelona que ha fet un estudi dels joves
per a la Diputació de Barcelona, davant la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a Catalu-
nya, perquè informi sobre aquest estudi (tram. 357-
00237/06). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. 74

Compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis davant la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a Catalunya
perquè informi sobre les actuacions dels municipis
catalans fetes amb relació al Pla Nacional de Joven-
tut de Catalunya (tram. 357-00238/06). Acord de tenir
la sessió de compareixença. 75

Compareixença del president de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya davant la Comis-
sió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a Cata-
lunya perquè informi sobre l’actuació dels municipis
catalans en relació amb el Pla nacional de joventut
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de mediació familiar de Catalunya
Tram. 200-00016/06

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 161)

A la pàg. 13.

On diu:

«Article 28. Tipus d’infraccions

2. Són infraccions greus els fets assenyalats en l’ar-
ticle 27 a i b que no comporten perjudicis greus a
les parts, i també la reiteració d’una infracció lleu en
el termini d’un any...»

Ha de dir:

Article 28. Tipus d’infraccions

«2. Són infraccions greus els fets assenyalats en
l’article 27 a, b, f i g que no comporten perjudicis
greus a les parts, i també la reiteració d’una infrac-
ció lleu en el termini d’un any...»

Llei d’ampliació dels terminis de reso-
lució del procediment i de presentació
de sol·licituds concedits pel Decret
288/2000, de 31 d’agost, pel qual s’es-
tableixen els requisits per regular les
indemnitzacions de les persones in-
closes en els supòsits previstos a la
Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnis-
tia, i excloses dels beneficis de la dis-
posició addicional divuitena dels pres-
supostos generals de l’Estat per als
períodes 1990 i 1992
Tram. 200-00047/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 45, 28.11.2001, DSPC-P 70

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de
novembre de 2001, ha debatut el Dictamen de la
Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local referent al Projecte de llei
d’ampliació dels terminis de resolució del procedi-
ment i de presentació de sol·licituds concedits pel
Decret 288/2000, de 31 d’agost, pel qual s’establei-
xen els requisits per regular les indemnitzacions de
les persones incloses en els supòsits previstos a la
Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia, i exclo-

ses dels beneficis de la disposició addicional divui-
tena dels pressupostos generals de l’Estat per als
períodes 1990 i 1992.

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

LLEI D’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 REGULAR LES

INDEMNITZACIONS DE LES PERSONES INCLOSES EN ELS

SUPÒSITS PREVISTOS PER LA LLEI 46/1977, DE 15
D’OCTUBRE, D’AMNISTIA, I EXCLOSES DELS BENEFICIS DE LA

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DIVUITENA DELS PRESSUPOSTOS

GENERALS DE L’ESTAT PER ALS PERÍODES 1990 I 1992

PREÀMBUL

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a
1990, en la seva disposició addicional divuitena, va
estipular la concessió d’una sèrie d’indemnitzaci-
ons a favor de les persones que van patir presó com
a conseqüència dels supòsits regulats per la Llei 46/
1977, de 15 d’octubre, d’amnistia.

Pel Decret 288/2000, de 31 d’agost, la Generalitat
va ampliar la cobertura d’aquelles indemnitzacions
a persones residents a Catalunya que, havent patit
privació de llibertat en els supòsits previstos per la
Llei 46/1977, no complien algun dels requisits exi-
gits per la damunt dita disposició addicional divui-
tena.

Inicialment, la base reguladora vuitena de l’annex
al Decret 288/2000, de 31 d’agost, va establir un
termini de sis mesos per a finalitzar el procediment
d’atorgament de les esmentades indemnitzacions,
el qual fou ampliat pel Decret 145/2001, de 29 de
maig. I si l’exposició de motius d’aquest Decret re-
marcava aleshores la necessitat d’analitzar i com-
provar el compliment dels requisits de totes aques-
tes sol·licituds, de l’esmena de deficiències pels in-
teressats, dels informes preceptius, etc., la qual ne-
cessitat implicava un lògic retard de la resolució, no
pal·liable ni amb l’habilitació de més mitjans perso-
nals i materials proveïts a aquest efecte, ara, no sols
perduren les mateixes dificultats, sinó que es pre-
veu que s’incrementin amb la concessió, per aques-
ta Llei, d’un nou termini de presentació de sol·-
licituds. Tot això aconsella una nova ampliació del
termini per a dictar i notificar la resolució, en inte-
rès de tots els afectats.

Cal aclarir que l’obertura d’aquest nou termini de
presentació no afecta les sol·licituds en curs, sinó
que té per objecte les sol·licituds ja formulades ante-
riorment amb el mateix objecte d’obtenir una in-
demnització a l’empara del Decret 288/2000, de 31
d’agost, però que foren lliurades extemporàniament,
i també a les altres sol·licituds no presentades per
persones que, malgrat complir els requisits de l’ar-
ticle 2 del Decret esmentat, no van arribar a formu-
lar-les. Efectivament, cal tenir en compte, d’una

1.01.01.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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banda, aquells afectats que, malgrat complir els re-
quisits exigits per l’article 2 del Decret 288/2000,
de 31 d’agost, han presentat la sol·licitud fora del
termini establert per la base reguladora 3.3 de l’an-
nex, i, d’altra banda, aquells que, simplement, no
han pogut presentar-la, vistes les dificultats sorgi-
des -tant per als uns, com per als altres- a l’hora de
disposar de la documentació acreditativa pertinent.

Així, per tal de donar satisfacció a un nombre més
ampli de persones afectades per la repressió de les
llibertats que van patir presó com a conseqüència
dels supòsits definits per la Llei 46/1977, de 15
d’octubre, és procedent ampliar el termini per a dic-
tar i notificar les resolucions relatives a indemnitza-
cions, el nombre de les quals s’incrementarà, sens
dubte, considerablement. Tot això justifica que es
dicti una norma amb rang de llei, de conformitat
amb el que exigeix, per a la durada del termini, la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

ARTICLE 1. PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RESOLDRE I

NOTIFICAR ELS PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ

D’INDEMNITZACIONS ESTABLERTES PEL DECRET 288/2000,
DE 31 D’AGOST

El termini màxim per a resoldre i notificar els pro-
cediments de concessió d’indemnitzacions esta-
blertes pel Decret 288/2000, de 31 d’agost, pel qual
s’estableixen els requisits per regular les indemnit-
zacions de les persones incloses en els supòsits pre-
vistos per la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’am-
nistia, i excloses dels beneficis de la disposició ad-
dicional divuitena dels pressupostos generals de
l’Estat per als períodes 1990 i 1992 és de tres anys,
a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

ARTICLE 2. NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

D’INDEMNITZACIÓ A L’EMPARA DEL DECRET 288/2000, DE

31 D’AGOST

1. S’obre un nou termini de presentació de sol·-
licituds d’indemnització a l’empara del Decret 288/
2000, de 31 d’agost, per a totes les persones inte-
ressades que van presentar la sol·licitud fora del ter-
mini establert per la base reguladora 3.3 del Decret
esmentat, i també per a altres persones interessades
que no ho van fer, però que compleixen els requisits
establerts per l’article 2 del mateix Decret.

2. El nou termini per a presentar les sol·licituds, jun-
tament amb la documentació exigida pel Decret
288/2000, de 31 d’agost, en el cas que ja no sigui
en poder de l’Administració actuant, és de sis me-
sos des de la publicació d’aquesta Llei en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Per a exercir el dret establert per l’apartat 1, cal
adjuntar a la sol·licitud una còpia de la sol·licitud
presentada anteriorment, en el cas que aquesta ha-
gués estat extemporània, o bé una declaració escrita
de no haver-la presentada amb anterioritat.

4. Les indemnitzacions només poden ésser concedi-
des una sola vegada pel mateix supòsit de fet. Per
tant, no poden exercir aquest dret les persones que

ja tenen presentada una sol·licitud, admesa a tràmit i
actualment en procés de tramitació, o bé que ja ha
estat resolta, o resolta i abonada.

5. Als efectes del corresponent reconeixement de
les obligacions, es pot ampliar, si escau, el crèdit
pressupostari destinat al pagament de les indemnit-
zacions de les persones incloses en els supòsits es-
tablerts per la Llei 46/1977.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2001

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 993/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la presentació d’un es-
tudi de viabilitat de l’establiment de lí-
nies de rodalia ferroviàries o unitats
lleugeres de tren a l’entorn de Girona,
Vic, Manresa, Igualada, Lleida, Tarrago-
na i Tortosa
Tram. 250-01244/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 31.10.2001, DSPC-C 248

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 31 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’adequació de les
tarifes del transport ferroviari als criteris d’equili-
bri territorial i de mobilitat sostenible a les comar-
ques exteriors a l’àrea metropolitana de Barcelona,
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (tram. 250-01244/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li dins l’any 2002 un estudi de viabilitat de l’es-
tabliment de línies ferroviàries de rodalia o unitats
lleugeres de tren a l’entorn de Girona, Vic, Manresa,
Igualada, Lleida, Tarragona i Tortosa.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

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

1.10.
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Resolució 994/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’estudi informatiu de la
variant de la carretera BV-2421 a la
Palma de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-01509/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 31.10.2001, DSPC-C 248

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 31 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la construcció
d’una variant de la carretera BV-2421 a la Palma de
Cervelló (Baix Llobregat), presentada pel Grup Par-
lamentari Popular (tram. 250-01509/06), i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 23616).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redac-
tar durant l’any 2001 l’estudi informatiu de la vari-
ant de la carretera BV-2421 al pas per la Palma de
Cervelló (Baix Llobregat) d’acord amb l’Ajunta-
ment d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

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

Resolució 995/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’execució de les obres
d’accés a Freixe, de Soriguera (Pa-
llars Sobirà)
Tram. 250-01601/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 31.10.2001, DSPC-C 248

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 31 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’execució de les
obres d’accés a Freixe, de Soriguera (Pallars Sobi-
rà), presentada pel Sr. Joaquim Llena i Cortina,
juntament amb sis altres diputats del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-01601/06), i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 25540).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a esta-
blir, en el marc del nou Pla comarcal de muntanya
del Pallars Sobirà 2001-2005, les determinacions
financeres i de gestió necessàries per a garantir
l’execució del nou accés a Freixe, al terme munici-
pal de Soriguera.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

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

Resolució 996/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la gestió integrada,
sostenible i coordinada de l’aiguabar-
reig del Segre, Cinca i Ebre
Tram. 250-01501/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 31.10.2001, DSPC-C 248

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 31 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la protecció de la
zona de l’aiguabarreig dels rius Segre, Cinca i
Ebre, presentada per la Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-01501/06), i les esmenes presentades pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 23577)
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 23613).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar l’aplicació de les propostes d’acció que, en el V
Seminari de Gestió Ambiental, va definir la Institu-
ció Catalana d’Història Natural respecte a la gestió
integrada, sostenible i coordinada de l’aiguabarreig
dels rius Segre, Cinca i Ebre, en un marc de col·-
laboració amb les administracions públiques impli-
cades i amb les entitats privades que treballen per
la conservació d’aquest espai natural.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

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

1.10.
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Resolució 997/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regularització de la
situació dels ocupants d’habitatges
de protecció oficial de Badia del Va-
llès (Vallès Occidental)
Tram. 250-01442/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 31.10.2001, DSPC-C 248

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 31 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la regularització de
la situació de les famílies que viuen en pisos de
protecció oficial de promoció pública a Badia del
Vallès (Vallès Occidental), presentada pel Sr. Juan
Manuel Jaime Ortea, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (tram. 250-01442/06), i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 22461).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el
marc del procés de regularització de la situació dels
ocupants d’habitatges de protecció oficial de Badia
del Vallès (Vallès Occidental), a declarar d’urgència
els expedients d’expropiació i agilitar el compli-
ment dels terminis de tramitació dels expedients
sancionador.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

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

Resolució 998/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre els usos del port de
Vallcarca, de Sitges (Garraf) i la millora
dels seus accessos
Tram. 250-01479/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 31.10.2001, DSPC-C 248

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 31 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre els usos del Port
de Vallcarca, de Sitges (Garraf) i la millora dels seus
accessos, presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-01479/06), i les esmenes presentades pel

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
23604).

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, conjuntament amb l’Ajuntament de Sitges
(Garraf), d’acord amb el que prevegi el Pla general
d’ordenació urbana i una vegada finalitzi la conces-
sió actual, la redacció del projecte d’adequació del
port de Vallcarca per als nous usos que s’hi deter-
mini, i també un pla de millora dels accessos de la
carretera C-31 (abans C-246) a aquest port.

b) Negociar amb Autopistes de Catalunya, SA
(Aucat) les condicions i els terminis per a la cons-
trucció, la conservació i l’explotació d’un enllaç del
port de Vallcarca amb l’autopista C-32, a l’altura
d’aquest viaducte, en el marc de la concessió
d’aquesta autopista.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

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

Resolució 999/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’adopció de mesures
per a garantir la presentació d’un pro-
jecte d’abocador controlat de residus
municipals per l’Entitat Metropolitana
del Medi Ambient i el tancament de
l’abocador del Garraf
Tram. 250-01410/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 31.10.2001, DSPC-C 248

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 31 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’adopció de mesu-
res per a garantir la presentació d’un projecte de
dipòsit controlat de residus municipals per l’Entitat
Metropolitana del Medi Ambient i el tancament de
l’abocador del Garraf, a la Vall d’en Joan (Baix Llo-
bregat), presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-01410/06), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (reg. 21959).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prendre les mesures pertinents per tal que l’Enti-
tat Metropolitana del Medi Ambient garanteixi el
compliment de la Sentència núm. 1102, del 29 de
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desembre de 2000, de la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.

b) Prendre les mesures pertinents per tal que l’Enti-
tat Metropolitana del Medi Ambient presenti un pro-
jecte d’abocador controlat de residus municipals a
fi de procedir al tancament de l’abocador controlat
del Garraf en el termini de dotze mesos.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

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

Resolució 1000/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la necessitat de no-
ves infraestructures a les comarques
pirinenques en el marc de l’elaboració
del Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 250-01698/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 31.10.2001, DSPC-C 248

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 31 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la redacció d’un
Pla director de les infraestructures del Pirineu, pre-
sentada pel Sr. Francesc Xavier Boya i Alós, junta-
ment amb sis altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01698/
06), i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió (reg. 27127).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el
marc de l’elaboració del Pla territorial de l’Alt
Pirineu i Aran, a:

a) Abordar les necessitats futures d’infraestructures
del Pirineu, atès que el planejament territorial és
l’instrument que ha d’integrar d’una manera eficaç
les intervencions en el territori amb els objectius de
desenvolupament sostenible i de millora de la qua-
litat de vida. En aquest sentit, cal tenir en compte
les necessitats de noves carreteres, la millora de les
actuals i la necessària interrelació de les infraes-
tructures de mobilitat amb les de la resta d’Europa.

b) Crear comissions d’infraestructures específiques
per a les comarques pirinenques i establir les direc-
trius prèvies necessàries per a donar coherència als
treballs dels diversos plans territorials sobre infra-
estructures del Pirineu.

c) Garantir-hi l’establiment de les bases territorials
per a l’elaboració d’un pla director d’infraestructu-
res del Pirineu, en el qual es puguin precisar el ca-

lendari d’actuacions i l’atribució de responsabili-
tats d’execució.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

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

Resolució 1001/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció de l’es-
pai natural dels Brugars, de Mediona
(Alt Penedès)
Tram. 250-01597/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 31.10.2001, DSPC-C 248

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 31 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la protecció de
l’espai natural del Brugars, de Mediona (Alt
Penedès), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V) (tram. 250-
01597/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarre-
gar al Departament de Medi Ambient que faci una
avaluació d’impacte ambiental (AIA) dels Brugars i
en concreti la figura de protecció més adequada, se-
gons la Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais natu-
rals, per a garantir la preservació d’aquest paratge.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

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

Resolució 1002/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’execució de les
obres pendents d’enllumenat públic,
clavegueram i pavimentació a la urba-
nització Can Valls, de Caldes de
Montbui (Vallès Oriental)
Tram. 250-01450/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 27, 31.10.2001, DSPC-C 248

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 31 d’octubre de 2001, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’execució de les
obres pendents d’enllumenat públic, clavegueram i
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pavimentació a la urbanització Can Valls, de Caldes
de Montbui (Vallès Oriental), presentada pel Grup
Parlamentari Popular (tram. 250-01450/06).

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 pertinents perquè es puguin dur a
terme les obres pendents d’executar de l’enllumenat
públic, el clavegueram i la pavimentació de la urba-
nització Can Valls, de Caldes de Montbui (Vallès
Oriental), en col·laboració amb l’Ajuntament, en
compliment d’allò que estableixen les sentències
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del
Tribunal Suprem que hi fan referència.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2001

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

Resolució 1005/VI del Parlament de
Catalunya, relativa als informes de fis-
calització 6/1999- A, 51/1998-A, 23/
1999-A i 24/1999-A, sobre les universi-
tats públiques de Catalunya, corres-
ponents als exercicis del 1997 i el 1998
Tram. 258-00003/06, 258-00012/06, 258-00020/06
i 258-00021/06

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 12, 07.11.2001, DSPC-C 250

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en ses-
sió tinguda els dies 30 d’octubre i 7 de novembre de
2001, ha debatut les propostes de resolució presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 33200 i 33201), pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 33239), i pel G. P.
Popular, en relació amb el procediment relatiu a l’In-
forme de fiscalització 6/1999-A, sobre l’agregat de
les universitats públiques de Catalunya, exercici del
1997 (258-00003/06), amb el procediment relatiu a
l’Informe de fiscalització 51/1998-A, sobre la Uni-
versitat Rovira i Virgili, exercici del 1997 (258-
00012/06), amb el procediment relatiu a l’Informe
23/1999-A, sobre l’agregat de les universitats pú-
bliques de Catalunya, corresponent a l’exercici del
1998 (258-00020/06), i amb el procediment relatiu
a l’Informe 24/1999-A, sobre la Universitat de
Girona, corresponent a l’exercici del 1998 (258-
00021/06).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article
145.5 del Reglament del Parlament i el criteri inter-
pretatiu d’aquest article, del 17 de novembre de
1992, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Vetllar, dins les seves competències, perquè les
universitats públiques de Catalunya compleixin els
requisits que estableixen els articles 33, 54 i 56 de
la Llei orgànica 11/1983, del 25 d’agost, de refor-
ma universitària.

b) Donar compliment a les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes adreçades a l’Administració de
la Generalitat en els informes 6/1999-A, 51/1998-
A, 23/1999-A i 24/1999-A.

c) Fer complir, per mitjà dels departaments als quals
pertoqui, les recomanacions i tenir en compte les
conclusions de la Sindicatura de Comptes en els in-
formes de fiscalització 6/1999-A i 23/1999-A, rela-
tius a l’agregat de les universitats públiques de Ca-
talunya, corresponents als exercicis de 1997 i 1998
respectivament, tant pel que fa referència al reti-
ment de comptes, com al sistema comptable i l’ob-
tenció d’indicadors de gestió per a verificar la qua-
litat del sistema universitari de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de
Comptes a:

a) Incloure les dades referides a l’endeutament de
les universitats en els propers informes sobre
l’agregat de les universitats.

b) Elaborar els indicadors adequats per a poder
comparar correctament les magnituds econòmiques
de referència entre les universitats.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2001

El secretari El president de la Comissió
Jaume Oliveras Joan Manuel Sabanza

Resolució 1006/VI del Parlament de
Catalunya, relativa als informes de
fiscalització 02/1999, sobre el Compte
general de les corporacions locals, i
11/2000-B, sobre l’anàlisi dels comp-
tes generals dels municipis, correspo-
nents a l’exercici del 1998
Tram. 258-00017/06 i 258-00023/06

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 12, 07.11.2001, DSPC-C 250

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en ses-
sió tinguda els dies 30 d’octubre i 7 de novembre de
2001, ha debatut les propostes de resolució presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 33200 i 33201), pel G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 33239), i pel G. P.
Popular en relació amb el procediment relatiu a
l’Informe 02/1999 sobre el Compte general de les
corporacions locals, corresponent a l’exercici del
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1998 (258-00017/06), i amb el procediment relatiu
a l’Informe de fiscalització 11/2000-B, sobre l’anà-
lisi dels comptes generals dels municipis, correspo-
nent a l’exercici del 1998 (258-00023/06) i presen-
tat per la Sindicatura de Comptes.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article
145.5 del Reglament del Parlament i el criteri inter-
pretatiu d’aquest article, del 17 de novembre de
1992, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Comunicar a totes les corporacions locals les re-
comanacions dels informes 02/1999 i 11/2000-B de
la Sindicatura de Comptes que els afecten.

b) Donar el suport necessari als ajuntaments dels
municipis petits perquè puguin complir correcta-
ment llurs obligacions comptables.

c) Complir les recomanacions incloses en els infor-
mes 02/1999 i 11/2000-B.

2. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de
Comptes a tenir en compte, en el moment de formu-
lar el seu programa de treball, les corporacions lo-
cals que no rendeixen correctament els comptes.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2001

El secretari El president de la Comissió
Jaume Oliveras Joan Manuel Sabanza

Resolució 1007/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el desenvolupament
dels criteris que han de regular les ex-
portacions de material de defensa de
la Unió Europea en el marc del Codi
de conducta de la Unió Europea
Tram. 250-01706/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 12, 13.11.2001, DSPC-C 251

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la
Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació
i Solidaritat, en sessió tinguda el dia 13 de novem-
bre de 2001, ha estudiat el text de la Proposició no
de llei sobre el desenvolupament dels criteris que
regulen les exportacions de material de defensa de
la Unió Europea, en el marc del Codi de conducta
de la Unió Europea (tram. 250-01706/06), presenta-
da pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme les negociacions necessàries amb el Govern
de l’Estat per tal de:

1. Continuar incrementant la transparència en les
exportacions de material de defensa, de seguretat i
policíac mitjançant la difusió semestral de la relació
dels productes exportats a cada país i l’aplicació
estricta del Codi de conducta de la Unió Europea
aprovat el 1998, el qual impedeix autoritzar expor-
tacions quan no es compleixen determinats criteris
assenyalats pel Codi.

2. Promoure la millora i la reforma del Codi esmen-
tat en l’àmbit de la Unió Europea, amb l’objectiu
d’augmentar-ne la capacitat general de control so-
bre les transferències de material de defensa, de se-
guretat i policíac.

3. Impulsar l’ampliació dels productes que han
d’ésser tractats pel Codi esmentat, seguint la defini-
ció establerta per les Nacions Unides el 1997:

a) Incloent-hi el material per a torturar i aplicar la
pena de mort.

b) Restringint les exportacions als països que no
declaren al Registre d’Armes Convencionals de les
Nacions Unides.

c) Millorant els mecanismes de control sobre els
agents intermediaris.

d) Creant un registre sobre els agents esmentats.

e) Establint controls sobre la producció sota llicèn-
cia i mecanismes efectius de control d’ús final de
les transferències, mitjançant la inclusió en l’Infor-
me consolidat dels productes exportats, llur quanti-
tat, import i destinataris.

f) Garantint que l’informe esmentat es faci públic
anualment.

g) Promovent l’extensió del Codi a tots els països
de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació
a Europa.

4. Participar activament en els diferents fòrums in-
ternacionals que tracten de la proliferació i el con-
trol de les armes lleugeres, i promoure activitats
interparlamentàries sobre aquest tema, especial-
ment amb els països d’Amèrica Llatina.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2001

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Joan Maria Pujals i Vallvé
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Resolució 1008/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a la Carta
de Drets Fonamentals de la Unió Eu-
ropea
Tram. 250-01718/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 12, 13.11.2001, DSPC-C 251

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la
Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació
i Solidaritat, en sessió tinguda el dia 13 de novem-
bre de 2001, ha estudiat el text de la Proposició no
de llei de suport a la Carta de Drets Fonamentals de
la Unió Europea (tram. 250-01718/06), presentada
pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel G. P.
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V).

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

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya dóna ple suport al text
de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Euro-
pea, n’assumeix els continguts com a principis pro-
gramàtics inspiradors de tota la seva activitat legis-
lativa i expressa el desig que en un futur no llunyà
la Carta tingui caràcter jurídicament vinculant per
als ciutadans i els Estats de la Unió.

2. El Parlament demana al Govern que assumeixi
també el contingut de la Carta de Drets Fonamen-
tals, que vetlli perquè les normes i els decrets que
aprovi i, en general, totes les seves decisions i acci-
ons de govern estiguin en sintonia amb el text de la
Carta, i acomodi la seva acció política al contingut
material de la Carta.

3. El Parlament demana al Govern que faci una
campanya de difusió d’aquest text i que sol·liciti al
Govern de l’Estat que faci tots els esforços i les ges-
tions possibles perquè la Unió Europea inclogui en
el Tractat únic o Constitució Europea la Carta de
Drets Fonamentals, per garantir-ne el caràcter jurí-
dicament vinculant.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2001

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

Resolució 1036/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la constitució de la
Mesa de Seguretat de les Indústries
Extractives
Tram. 250-01740/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la constitució de la
Mesa de Seguretat de les Indústries Extractives
amb la participació de l’Administració pública, els
sindicats confederals i la patronal, presentada pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (tram. 250-01740/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions necessàries perquè dins l’any 2001 es
constitueixi la Mesa de Seguretat de les Indústries
Extractives amb participació de l’Administració, els
sindicats confederals i la patronal.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1037/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el transport sanitari
de la zona del Maresme sud i centre
Tram. 250-01822/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la millora dels trans-
port sanitari als municipis del Masnou, Alella i Teià
(Maresme), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (tram. 250-01822/
06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 31451).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir que l’anomenat lot 26 del transport sanitari cor-
responent al Maresme sud i centre tingui un servei
adequat a les necessitats de la seva població de refe-
rència.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1038/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació dels re-
cursos humans i assistencials del
consultori mèdic municipal del barri
del Poblenou, de Pineda de Mar (Ma-
resme)
Tram. 250-01828/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la construcció d’un
centre d’assistència primària al barri del Poblenou,
de Pineda de Mar (Maresme), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(tram. 250-01828/06), i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 31151).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar
dels recursos humans necessaris el consultori mèdic
municipal situat a l’edifici polivalent que l’Ajunta-
ment construirà al barri del Poblenou del municipi
de Pineda de Mar (Maresme) i a adaptar-ne pro-
gressivament els recursos assistencials a l’evolució
de la seva població de referència.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1039/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
centre residencial i un centre de dia
d’atenció especialitzada per a perso-
nes amb disminució al Baix Llobregat
Tram. 250-01851/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el projecte de cons-
trucció d’un servei residencial d’habitatges tutelats
per a persones amb discapacitats, al Prat de Llobre-
gat (Baix Llobregat), presentada pel Grup Parla-
mentari Popular (tram. 250-01851/06), i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 31158).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
les gestions necessàries per a promoure la construc-
ció d’un centre residencial i un centre de dia
d’atenció especialitzada per a persones amb dismi-
nució, a la comarca del Baix Llobregat, en els ter-
renys que l’Ajuntament del Prat de Llobregat cedeixi.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1040/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació de les
instal·lacions del Centre d’Atenció Pri-
mària de Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà)
Tram. 250-01845/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’ampliació de les
instal·lacions i la plantilla de personal de l’ambula-
tori de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), pre-
sentada per la Sra. Marina Geli i Fàbrega, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01845/06), i
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les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 31159).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme les gestions pertinents per a aconseguir la
cessió dels espais necessaris de la Casa del Mar, de
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), a fi d’ampli-
ar les instal·lacions actuals del Centre d’Atenció Pri-
mària d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1041/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els serveis d’urgèn-
cies quirúrgiques de l’Hospital Gene-
ral de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-01852/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el reforçament dels
serveis d’urgències quirúrgiques de l’Hospital Ge-
neral de Granollers (Vallès Oriental) i la derivació
dels malalts a altres centres en casos de saturació,
presentada pel Grup Parlamentari Popular (tram.
250-01852/06), i l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 31453).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir que els serveis d’urgències quirúrgiques de
l’Hospital General de Granollers siguin els adequats
per a donar un servei de qualitat als ciutadans del
Vallès Oriental.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1042/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment dels
ajuts i del suport als alumnes en edat
escolar que no poden assistir regular-
ment als centres d’ensenyament obli-
gatori
Tram. 250-01884/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’increment dels ajuts
especials i del suport complementari als alumnes
d’ensenyament obligatori que no assisteixen regu-
larment als centres escolars a causa d’adversitats
familiars o per malaltia prolongada, presentada pel
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01884/06), i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31461).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incrementar, a partir de l’exercici pressupostari
de l’any 2002, l’import dels ajuts especials esta-
blerts pel Decret 266/1997, del 17 d’octubre, sobre
drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no
universitari de Catalunya, destinats als alumnes en
edat escolar i que reben ensenyament obligatori
que no poden assistir regularment als centres com a
conseqüència d’adversitats familiars, malaltia pro-
longada o accident.

b) Preveure que l’import de l’increment de l’ajut
especial a què fa referència la lletra a sigui suficient
per a permetre una assistència formativa i escolar
adequada, equivalent a la que reben els alumnes
que assisteixen regularment als centres escolars,
amb la finalitat d’assegurar-ne el rendiment escolar.

c) Adoptar les mesures necessàries per tal que el
Departament d’Ensenyament coordini i porti a ter-
me les tasques de suport complementari a la forma-
ció dels alumnes que perceben els ajuts especials
establerts pel Decret 266/1997.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez Pilar Malla
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Resolució 1043/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la necessitat d’anes-
tesiòlegs a Catalunya
Tram. 250-01886/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la necessitat d’anes-
tesiòlegs a Catalunya, presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya (tram. 250-01886/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prendre les mesures necessàries per a solucionar
la manca d’anestesiòlegs mitjançant ofertes de tre-
ball a l’estranger, a partir de la col·laboració amb la
Societat Catalana d’Anestesiologia pel que fa a
l’avaluació de les necessitats actuals i de l’equipa-
ració en formació dels possibles candidats.

b) Fer un estudi de les necessitats assistencials a
Catalunya pel que fa a anestesiòlegs en els propers
vint anys i trametre’n els resultats al Consell
Interterritorial de Salut, davant la Comissió Nacio-
nal d’Especialitats, d’àmbit estatal.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1044/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’oferta de places per
a la formació d’anestesistes
Tram. 250-02088/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’oferta de places per
a la formació d’anestesistes, presentada pel Grup
Parlamentari Popular (tram. 250-02088/06), i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33901) i pel Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 33294).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Portar a terme les actuacions necessàries al llarg
del procés de negociació amb els responsables del
Ministeri de Sanitat i Consum i els hospitals, a fi
d’incrementar les places en la configuració de
l’oferta total de places per a la formació d’aneste-
sistes.

b) Sol·licitar a la comissió competent, en el si del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Sa-
lut, la inclusió del major nombre possible de places
per a la formació d’anestesistes a fi de cobrir les
demandes que tenen els hospitals de Catalunya.

c) Treure a concurs la totalitat de les places per a la
formació d’anestesistes a Catalunya en les properes
convocatòries de l’examen per a metges interns
residents (MIR), a fi d’aprofitar al màxim la capaci-
tat docent que tenen les institucions sanitàries a
Catalunya.

d) Controlar i garantir que els professionals que
exerceixen qualsevol especialitat mèdica, especial-
ment els anestesistes, tinguin la competència pro-
fessional i l’acreditació de la titulació requerides
per a dur a terme llur activitat en els centres sanita-
ris de Catalunya.

e) Estudiar la possibilitat d’implantar incentius, per
raó de la dedicació exclusiva i d’altres criteris, als
metges anestesistes del sistema sanitari de titularitat
pública durant el període transitori que resti fins
que s’hagi equilibrat l’oferta i la demanda de places
en l’esmentat sistema.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1045/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla
integral del poble gitano a Catalunya
per als anys 2002-2006
Tram. 250-01890/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un estu-
di sobre la població gitana a Catalunya, presentada
per tots els grups parlamentaris (tram. 250-01890/06).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar, en el termini d’un any un estudi sobre
la població gitana a Catalunya, amb la col·laboració
de les entitats gitanes, com a base per a l’elaboració
d’un pla integral del poble gitano a Catalunya per
als anys 2002-2006, que concreti programes i acci-
ons, i n’estableixi elements d’avaluació i un finan-
çament adequat.

b) Participar activament, per mitjà del Departament
d’Ensenyament, en el si de la Comissió Sectorial
d’Educació amb el Ministeri d’Educació i Cultura,
en l’elaboració de material didàctic per als centres
educatius de Catalunya, amb l’objectiu de donar a
conèixer la història i la realitat del poble gitano.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1046/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reconeixement de
la identitat del poble gitano i del valor
de la seva cultura
Tram. 250-01891/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el reconeixement de la
identitat del poble gitano i del valor de la seva cul-
tura, presentada per tots els grups parlamentaris
(tram. 250-01891/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Reconeix la identitat del poble gitano i el valor
de la seva cultura com a salvaguarda de la realitat
històrica d’aquest poble.

2. Insta el Govern a fer les gestions pertinents per a
contribuir a difondre el reconeixement de la cultura
gitana i del valor d’aquesta per a la societat catalana.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1047/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció del
dispensari del barri marítim de Gavà
Mar, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-01902/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la construcció del dis-
pensari del barri marítim de Gavà Mar, de Gavà
(Baix Llobregat), presentada pel Grup Parlamentari
Popular (tram. 250-01902/06), i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 31121) i pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 31466)

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Formalitzar un conveni amb l’Ajuntament de
Gavà, per tal que aquest iniciï les obres de construc-
ció del dispensari del barri marítim de Gavà Mar, de
Gavà (Baix Llobregat), per tal de donar-hi assistèn-
cia sanitària en condicions de qualitat i proximitat.

b) Dotar el dispensari que es construeixi en el barri
marítim de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat), del
personal mèdic i auxiliar sanitari necessari, i del
personal administratiu imprescindible, per tal de
garantir-ne la continuïtat, la regularitat i la qualitat
del servei sanitari, tot tenint en compte el nombre
d’usuaris de les diferents infraestructures sanitàries,
especialment els mesos d’estiu.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1048/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reforçament de la
dotació de transport sanitari en la
zona costanera del nord de la comar-
ca del Maresme
Tram. 250-01931/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
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la Proposició no de llei sobre el reforçament de la
dotació de transport sanitari en la zona costanera
del nord de la comarca del Maresme, presentada pel
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01931/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a refor-
çar la dotació actual de transport sanitari en la zona
costanera del nord del Maresme, per tal de donar el
servei adequat a les necessitats de poblacions, com
Pineda de Mar, que tripliquen la població durant els
mesos d’estiu.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1049/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les mesures per a
cobrir les necessitats educatives dels
infants que pateixen trastorn per dèfi-
cit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
Tram. 250-01935/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre les mesures per a co-
brir les necessitats educatives dels infants que patei-
xen trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat
(TDAH), presentada pel Sr. Josep Casajuana i Pla-
dellorens, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (tram. 250-01935/06), i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
31069).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incloure els infants que pateixen trastorn per dè-
ficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) dins el col·-
lectiu a què fa referència l’informe lliurat pels
equips d’assessorament psicopedagògic, a fi que
siguin considerats alumnes amb unes necessitats
educatives especials.

b) Preveure els recursos materials i humans sufici-
ents per a donar suport a l’alumnat amb necessitats
educatives especials en el context dels centres do-
cents.

c) Oferir als pares i els tutors orientacions de pro-
fessionals en l’àmbit psicològic i de pautes de com-

portament davant la conducta dels infants que patei-
xen TDAH.

d) Dur a terme les gestions pertinents per a incloure
el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat com
a línia de recerca a prioritzar pel Comitè Científic
de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca
Mèdiques, amb vista a la propera convocatòria de
places de recerca d’aquesta empresa pública.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1050/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el dret de les dones i
els nadons a rebre una atenció sanità-
ria de qualitat i calidesa en el part
Tram. 250-01936/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el dret de les dones i
els nadons a rebre una atenció sanitària de qualitat i
calidesa en el part, presentada per la Sra. Carme
Valls i Llobet, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (tram. 250-01936/06), i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 31475).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar compliment a les recomanacions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut (OMS) sobre els
drets de la dona embarassada i el nadó, publicades i
reconegudes en la conferència internacional de
Fortaleza (Brasil) l’any 1985, i actualitzades
d’acord amb els protocols de consens de professio-
nals i les directrius del Pla de salut de Catalunya, i
difondre aquesta informació a tots els centres hos-
pitalaris.

b) Garantir la formació necessària dels professio-
nals del Servei Català de la Salut –metges, llevadors
i assistents al part–, que els permeti posar en pràcti-
ca les actuacions correctes en el part natural i fer la
preparació per al part, tant des del punt de vista fí-
sic com psicològic. Entre altres aspectes, cal tenir
en compte l’adopció de postures més adequades
per a afavorir el part; la no-inducció o acceleració
innecessària del part; la consulta amb la mare en el
cas que sigui imprescindible una intervenció qui-
rúrgica, i el no-trencament del vincle entre la mare i
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el nadó en el moment immediatament posterior al
naixement, per a dur a terme pràctiques clíniques
que es poden fer després, i sempre que la salut
d’ambdós ho permeti.
c) Garantir a les dones i, si escau, a la parella res-
pectiva, el coneixement de les formes alternatives al
tipus de part que es duu a terme majoritàriament en
els centres hospitalaris, i tendir a articular unitats
d’assistència al part que respectin les recomanaci-
ons de l’OMS en consonància amb les directrius
dels protocols de consens dels professionals, en tots
els hospitals de la xarxa pública, per a les dones que
ho demanin, a fi de permetre una participació més
gran de llur parella en aquest esdeveniment.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1051/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un in-
forme relatiu a les prioritats del des-
plegament de la reforma de l’atenció
sanitària en el període 2001-2002
Tram. 250-01960/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un in-
forme relatiu a les prioritats del desplegament de la
reforma d’atenció sanitària en el període 2001-
2002, presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-01960/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 31047).
Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar un informe sobre les prioritats per al desplega-
ment de la reforma de l’atenció primària al llarg
dels anys 2001 i 2002, que avaluï el grau de com-
pliment dels objectius assolits en relació amb la
posada en funcionament dels nous equips d’atenció
primària, el grau d’implantació de la reforma l’any
2002, el grau de cobertura sanitària de la població,
el compliment de la cartera de serveis, el volum de
l’assistència dels serveis de l’atenció primària refor-
mada i la titularitat de la gestió de les diverses àre-
es bàsiques de salut.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1052/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’una
residència d’avis assistida de nova
planta a Cornellà de Llobregat (Baix
Llobregat)
Tram. 250-01971/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la construcció d’una
residència assistida per a persones grans a Cornellà
de Llobregat (Baix Llobregat), presentada per la
Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-01971/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (reg. 31132).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
la construcció d’una residència d’avis assistida de
nova planta a Cornellà de Llobregat (Baix Llobre-
gat), d’acord amb l’Ajuntament d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1053/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’extensió del progra-
ma «Salut a casa» a tots els equips
d’atenció primària de l’Institut Català de
la Salut
Tram. 250-01976/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’aplicació del pro-
grama per a persones grans «Salut a casa» a les ciu-
tats de Tarragona, Lleida i Girona, presentada pel
Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01976/06), i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31479).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a esten-
dre, al llarg del segon semestre de l’any 2001, el
programa «Salut a casa» a tots els equips d’atenció
primària de l’Institut Català de la Salut d’arreu de
Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1054/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un de-
cret que reguli l’establiment de conve-
nis i contractes de gestió de serveis
sanitaris amb el Servei Català de la
Salut
Tram. 250-01977/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un de-
cret que reguli l’establiment de convenis i contrac-
tes de gestió de serveis sanitaris amb el Servei Cata-
là de la Salut, presentada pel Grup Parlamentari Po-
pular (tram. 250-01977/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Aprovar un nou decret que reguli l’establiment
de convenis i contractes de gestió de serveis sanita-
ris en l’àmbit del Servei Català de la Salut, amb els
requisits que estableix l’article 63 de la Llei 13/
1989, del 14 de desembre, d’organització, procedi-
ment i règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat.

b) Sotmetre totes les disposicions de caràcter gene-
ral del Departament de Sanitat i Seguretat Social als
requisits formals que estableix la Llei 13/1989.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

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

Resolució 1055/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’avaluació dels ser-
veis externs de suport a la integració
laboral (SSIL)
Tram. 250-01988/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 30, 21.11.2001, DSPC-C 262

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 21 de novembre de 2001, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre l’avaluació i l’incre-
ment dels serveis externs de suport a la integració
laboral, en el marc del IV Pla d’actuació social, pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya - Verds (tram. 250-01988/06), i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 31770).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una
avaluació dels serveis externs de suport a la inte-
gració laboral (SSIL) i, en funció del resultat, esten-
dre’ls territorialment.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez Pilar Malla
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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 la sensibi-
lització en matèria de manipulació del
material pirotècnic
Tram. 250-01619/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 25 de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme, tinguda el dia
22.11.2001 (DSPC-C 266).

Proposició no de llei sobre l’harmonit-
zació de la normativa de Catalunya
amb la de l’Estat en matèria de defen-
sa i protecció dels interessos dels
consumidors i els usuaris
Tram. 250-01635/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Popular (reg.
34402).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
27.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 34469).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 05.12.2001 al
10.12.2001).

Finiment del termini: 11.12.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 34469).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 05.12.2001 al
10.12.2001).

Finiment del termini: 11.12.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.11.2001.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 34469).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 05.12.2001 al
10.12.2001).

Finiment del termini: 11.12.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.11.2001.
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Projecte de llei de turisme de Catalu-
nya
Tram. 200-00049/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 34469).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 05.12.2001 al
10.12.2001).

Finiment del termini: 11.12.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.11.2001.

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

Esmenes a la totalitat presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del 19.11.2001

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33951)

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

De retorn del Projecte de llei.

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 34015)

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V)

De retorn del Projecte de llei.

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 34021)

1
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya

De retorn del Projecte de llei.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 34469).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 05.12.2001 al
10.12.2001).

Finiment del termini: 11.12.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.11.2001.

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposicions no de llei
Tram. 250-02027/06, 250-02034/06, 250-02058/06,
250-02060/06, 250-02074/06, 250-02086/06, 250-
02088/06 i 250-02089/06

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 238)

A les pàg. 34, 35, 36 i 37.

On diu:

«Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
15.10.2001»

Ha de dir:

«Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
15.11.2001»

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

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 31449)

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

De tot el text de la Proposició no de llei.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la gestió, el
control i la utilització compartida del
vaixell Thetis
Tram. 250-02028/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33405)

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

De supressió de tot el text de la Proposició no de
llei.

Proposició no de llei sobre la contrac-
tació d’un cap d’equip d’immersió vin-
culat al Centre d’Arqueologia Suba-
quàtica de Catalunya (CASC)
Tram. 250-02029/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33406)

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

De supressió de tot el text de la Proposició no de
llei.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 27.11.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33695)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Execu-
tiu a aprofundir en les converses....»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou centre d’educació in-
fantil i primària al barri de Gavà Mar, a
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-02043/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33408)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a valorar, d’acord amb l’Ajuntament de Gavà,
la necessitat de crear un nou centre d’educació in-
fantil i primària al barri de Gavà-Mar, a Gavà, en
funció de les necessitats d’escolarització.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el trasllat
al Govern de l’Estat del rebuig del pro-
jecte de llei general de cooperació au-
tonòmica i de la necessitat de consul-
tar les comunitats autònomes en el
procés d’elaboració de les lleis bàsi-
ques
Tram. 250-02045/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 27.11.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33410)

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

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

1. Reiterar al Govern del Estat la posició frontal de
la Generalitat al denominat projecte de llei general
de cooperació autonòmica i tractar aquest tema en
les reunions que es mantinguin amb les altres comu-
nitats autònomes.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre de persones desapare-
gudes i l’endegament de les actuaci-
ons necessàries per a localitzar els
cadàvers i determinar-ne la identitat
mitjançant la tècnica de l’ADN
Tram. 250-02046/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del 28.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33411)

APARTATS 1 I 5

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, postmor-
tem i de cadàvers sense identificar.»

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració de l’energia solar tèrmica al pro-
jecte de construcció de l’IES Ítaca, de
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-02053/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33413)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
veure la instal·lació d’energia solar tèrmica per a
l’aigua calenta i la calefacció en l’institut d’edu-
cació secundària Ítaca, de Sant Boi de Llobregat, a
més de mesures d’estalvi energètic, d’acord amb la
planificació establerta pel Departament d’Ense-
nyament.»

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

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 228)

A la pàg. 67.

On diu:

«Comissió de Política Cultural»

Ha de dir:

«Comissió de Política Social»
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Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 27.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33285)

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

«1. Iniciar una campanya de conscienciació i d’in-
formació als mitjans de comunicació –en especial
els públics–, i als centres sanitaris, especialment en
els centres d’atenció primària de salut, adreçada a
la població en general alertant dels perills que per a
la salut pot generar el mal ús dels medicaments i en
concret dels antibiòtics fent especial atenció en
l’automedicació i en la importància d’acabar els
tractaments prescrits.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33899)

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

«Continuar les campanyes de conscienciació i d’in-
formació als mitjans de comunicació i als centres
sanitaris...»

Proposició no de llei sobre l’oferta de
cicles formatius de grau mitjà i superi-
or que s’imparteixen a l’IES Pere
Barnils, de Centelles (Osona)
Tram. 250-02056/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33414)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

»a) Vetllar perquè l’oferta formativa professional a
la comarca d’Osona, per al curs 2002-2003, se-
gueixi en la línia de donar resposta tant als interes-

sos dels joves com a les demandes del sector empre-
sarial de la comarca.

»b) Avançar en l’elaboració del Pla General de la
Formació Professional a Catalunya seguint els cri-
teris directors aprovats pel Consell Català de For-
mació Professional, on hi són representats tots els
sectors afectats.»

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de circuits d’acció cultural que
estructurin l’oferta de promoció cultu-
ral i de les arts del Departament de
Cultura
Tram. 250-02059/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33415)

A L’APARTAT 1

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

«Establir, en el disseny de les polítiques públiques
de la Generalitat de Catalunya un model d’acció
cultural que estructuri territorialment l’oferta de la
promoció cultural i de les arts del Departament de
Cultura.»

A L’APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió

«La definició d’aquest model ha de concertar-se
amb mesures de participació de les entitats locals i
els ajuntaments on les dificultats econòmiques o de
població condicionen una oferta cultural suficient
en l’àmbit de la dansa, el teatre, la música i les arts
plàstiques.»
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Proposició no de llei sobre la destina-
ció de fons per a la restauració de la
Biblioteca - Museu Víctor Balaguer i
de la Casa de Santa Teresa, de Vila-
nova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-02065/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33287)

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

«...necessaris per la consolidació del llegat del se-
gle XIX a Vilanova i la Geltrú i que es contemplin les
inversions per fer esdevenir la Casa Santa Teresa
per a ubicar-hi els serveis annexos al Museu i els
serveis educatius, per la recuperació dels jardins
romàntics i per la rehabilitació de façanes i teula-
des.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33416)

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

Supressió de tot el text de la Proposició no de llei.

Proposició no de llei sobre l’adequa-
ció de les instal·lacions del Far de
Vilanova i la Geltrú (Garraf) per a seu
del Museu del Mar
Tram. 250-02066/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33288)

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

«...del Far de Vilanova i la Geltrú com un centre i
equipament de referència sobre la cultura marinera
a Vilanova i la Geltrú, que inclogui també el Museu
del Mar.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33417)

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

Supressió de tot el text de la Proposició no de llei.

Proposició no de llei sobre la dotació
d’un gimnàs del CEIP l’Aragai, de
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-02067/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33289)

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

«...esportiva, en el marc de l’estudi i propostes
d’actuació que està realitzant l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.»
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33420)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
veure, d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries, la inversió necessària per dotar al centre
d’educació infantil i primària L’Aragai, de Vilanova
i la Geltrú, d’un gimnàs per a la pràctica esporti-
va.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 27.11.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 33134)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. Popular

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a modificar, amb el consens dels grups amb
representació parlamentària, el Decret 25/1998, de
4 de febrer, sobre la coordinació d’estudis i enques-
tes d’opinió i creació d’un registre públic d’enques-
tes i estudis d’opinió de la Generalitat de Catalunya
amb l’objectiu, entre d’altres, de:

1. Clarificar el procés d’homologació de les empre-
ses i entitats que realitzen les enquestes i els estudis
d’opinió per a la Generalitat de Catalunya.

2. Establir els mecanismes necessaris per garantir
que les enquestes i els estudis d’opinió encarregats
per la Generalitat siguin lliurats als grups parla-
mentaris, un cop finalitzat el treball de camp, junta-
ment amb un informe del cost de l’enquesta o estu-
di, organisme o departament que l’ha encarregat i
motivacions que han generat l’enquesta o estudi.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33423)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a mantenir les inversions destinades a fomen-
tar la creació de noves places de llars d’infants, per
tal de subvencionar a les corporacions locals que
ho sol·licitin.»

Proposició no de llei sobre l’assigna-
ció de personal auxiliar de docència
els instituts d’ensenyament secundari
Tram. 250-02081/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33424)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a Vetllar perquè els alumnes tinguin la degu-
da atenció en els espais dels centres docents en què
no es fa docència directa, preveient, si fos el cas,
les mesures escaients a tal fi.»
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una nova llar d’infants a
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-02083/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33291)

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

«Prioritzar entre les inversions destinades a la cons-
trucció d’escoles bressol, la construcció d’una
nova llar d’infants al municipi de Vilanova i la
Geltrú i destinar i aprovar una aportació del 50%
del cost de l’obra en concepte d’inversió a Vilanova
i la Geltrú.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33426)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a mantenir les inversions destinades a fomen-
tar la creació de noves places de llars d’infants, per
tal de subvencionar a les corporacions locals que
ho sol·licitin.»

Proposició no de llei sobre l’increment
de recursos destinats a la creació de
llars d’infants fins a arribar a finançar
el trenta per cent del cost de la plaça
Tram. 250-02084/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33292)

A L’APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi

«1. Incrementar els recursos destinats a la creació de
places de guarderia fins a arribar a finançar el 30%
del cost de la plaça escolar amb un mínim de
300.000 pessetes per plaça per al curs 2002-2003.»

ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi

«1. Incrementar els recursos destinats a la creació de
places de guarderia fins a arribar a finançar el 30%
del cost de la plaça escolar amb un mínim de
300.000 pessetes per plaça per al curs 2002-2003.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33427)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a in-
crementar progressivament els recursos destinats al
manteniment de les places de llars d’infants fins
arribar a finançar el 30% del cost de la plaça esco-
lar.»
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Proposició no de llei sobre l’ensenya-
ment del rus i l’italià a l’Escola Oficial
d’Idiomes, de Tarragona
Tram. 250-02090/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33429)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a valo-
rar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàri-
es, la necessitat d’ampliar l’oferta global d’ense-
nyament d’idiomes, per tal que L’Escola Oficial
d’Idiomes de Tarragona pugui impartir l’ensenya-
ment de les llengües russa i italiana, en funció de la
demanda existent.»

Proposició no de llei sobre la planifi-
cació de l’educació infantil de 0 a 3
anys i la construcció de noves llars
d’infants a Sabadell (Vallès Occiden-
tal)
Tram. 250-02097/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33430)

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

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

»1. Continuar desenvolupant l’educació infantil, tot
promovent la creació de noves places de llars d’in-
fants de 0-3 anys amb el manteniment de la corres-
ponent dotació pressupostària i mitjançant l’esta-
bliment convenis, d’acord amb l’article 11.2 de la
LOGSE.

»2. Aportar el 50% del cost de la construcció de
noves places de llars d’infants amb les condicions
que es determinin en les corresponents convocatò-

ries i incrementar progressivament l’import per al
seu manteniment fins a 150.000 pessetes per plaça
i curs escolar.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de les instal·lacions del poliesportiu
municipal i la implantació de gespa
artificial al camp del Club de Futbol
del Masnou (Maresme)
Tram. 250-02098/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33396)

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

De supressió de tot el text de la Proposició no de
llei.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un registre públic de documents de
voluntats anticipades
Tram. 250-02106/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del 28.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33398)

APARTAT 2

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

«2. Difondre un model orientatiu de document de
voluntats anticipades, tot respectant la validesa
dels diferents models de documents sorgits com a
conseqüència de la pròpia diversitat de la societat
catalana.»
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Proposició no de llei sobre la titularitat
de part de les peces d’art del Museu
Diocesà de Lleida (Segrià)
Tram. 250-02113/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 16.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33399)

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

De supressió de tot el text de la Proposició no de
llei.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un parc de bombers volun-
taris a Guissona (Segarra)
Tram. 250-02114/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 27.11.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33400)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a obrir converses amb l’Ajuntament de
Guissona per a analitzar la fórmula més adient de
cooperació per a construir un nou parc de bombers
voluntaris a Guissona (Segarra).»

Proposició no de llei sobre els parcs
de bombers de la Seu d’Urgell (Alt Ur-
gell) i Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 250-02115/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 27.11.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33401)

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

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

1. Millorar les condicions del parc de bombers de
la Seu d’Urgell (Alt Urgell) al llarg de l’any 2002.

2. Estudiar la possibilitat de crear el parc de bom-
bers professionals de Puigcerdà (Cerdanya) al llarg
de l’actual legislatura.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 27.11.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 33296)

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

Apartat 2

«2. Fer les gestions pertinents davant del Govern
per tal que revisi l’objecte i àmbit de la jurisdicció
militar, a la vista de la supressió del servei militar
obligatori i de la tropa de lleva.»
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33948)

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

Apartat 1

«1. Fer les gestions pertinents davant del Govern de
l’Estat per aprofundir en els mecanismes de tutela
dels drets dels soldats i mariners.»

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

Apartat 2

«2. Proposar al Govern de l’Estat la superació de
la jurisdicció militar en la línia de les valoracions
realitzades en els treballs de la “Comissió mixta
Congrés - Senat constituïda per establir la fórmula
i els terminis per fer possible la plena profesionalit-
zació de forces armades”.»

Proposició no de llei sobre les neces-
sitats de personal interí qualificat dels
òrgans jurisdiccionals de Catalunya
Tram. 250-02121/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del 28.11.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 33403)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a continuar adoptant, en l’àmbit de les seves
competències, les mesures necessàries per tal que
els òrgans judicials de Catalunya disposin de per-
sonal interí suficientment qualificat, de manera que
es pugui prestar un servei públic de qualitat i una
Justícia àgil sense dilacions indegudes per tal de
donar compliment al principi de tutela judicial
efectiva.»

Proposició no de llei sobre l’activitat
hospitalària durant l’estiu de l’any
2001 a l’Hospital Josep Trueta, de
Girona
Tram. 250-02191/06

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 234)

A la pàg. 53, al final del quart paràgraf:

On diu:

«…per l’estiu del 2001»

Ha de dir:

«…per l’estiu del 2002»

Proposició no de llei sobre l’augment
de llars d’infants laborals per tal de
potenciar la conciliació de la vida la-
boral i la familiar de les persones tre-
balladores
Tram. 250-02252/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 34239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu i Alícia Sán-
chez-Camacho, Diputada,. conjuntament i en repre-
sentació del Grup Popular al Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb allò que preveu el Reglament de
la Cambra, presenten la següent Proposició no de
llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les polítiques actives, que varen ser incrementades
i potenciades des de la Cimera Europea de Luxem-
burg, en la qual la prioritat dels Governs esdevin-
gueren que calia prioritzar les polítiques actives,
adreçades a la recerca activa de la orientació, for-
mació i inserció laboral, van dirigides especialment
a col·lectius amb especial dificultat d’inserir-se en
el mercat laboral.

La inserció i promoció de la dona en el món laboral,
han fet necessari habilitar polítiques actives con-
cretes, especialment de conciliació de la vida labo-
ral i familiar. Una d’aquestes mesures que permet
realitzar una bona política de família, i a més conci-
liar la vida laboral i familiar, és el foment i la crea-
ció d’escoles bressol.

El Departament de Treball adreçarà 1270 milions
d’euros, és a dir uns 211 milions de pessetes a sub-
vencionar les escoles bressol infantils, al llarg
d’aquest any.
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Aquests centres realitzen educació preescolar a fills
de treballadors/es o demandants d’ocupació inscrits
a les OTG, (Oficines de Treball de la Generalitat).

Enguany Catalunya té un nombre de vuitanta-sis
guarderies amb dret a subvenció, que abasten un
nombre total d’infants de 2.937.

És per això, que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a augmentar el nombre d’escoles bressol laborals,
de l’actual de vuitanta-sis fins a un nombre de cent
vint-i-cinc, amb la finalitat de potenciar la concilia-
ció de la vida laboral i familiar dels treballadors.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

M. Dolors Nadal Alícia Sánchez-Camacho

Proposició no de llei sobre els barems
utilitzats pel Departament de Benestar
Social i el Departament de Sanitat per
a la concessió del certificat de disca-
pacitat als malalts de fibrosi quística
Tram. 250-02253/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 34240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal I Aymerich, portaveu i Alícia Sán-
chez-Camacho, Diputada, conjuntament i en repre-
sentació del Grup Popular al Parlament de Catalu-
nya, d’acord amb allò que preveu el Reglament de
la Cambra, presenten la següent proposició no de
llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant el mes d’Agost d’enguany, s’han produït
tres denegacions del Departament de Benestar Soci-
al del certificat de discapacitats a dos nens
d’Aiguaviva i de Palamós que pateixen fibrosi
quística.

Els afectats de fibrosi quística pateixen malalties als
pulmons, al fetge i al pàncreas. La seva esperança
de vida és d’entre 30 i 35 anys i necessiten passar
controls mèdics almenys una vegada al mes, fer una
hora i mitja d’exercicis respiratoris i prendre diver-
sos medicaments.

A més a més, la gravetat de la malaltia comporta
que es produeixin dificultats en l’escolarització
dels infants, així com els problemes d’adaptació de
les famílies, entre d’altres.

El certificat de discapacitat es podria comptar amb
professors de reforç, així com ajuts a la inserció la-

boral, prestació de aproximadament 90.000 pesse-
tes anuals, però especialment els millors beneficis
són els de caràcter sanitari.

Des de l’Associació Catalana de fibrosi quística s’ha
afirmat que ja el, patiment d’aquesta malaltia hau-
ria d’ésser suficient motiu per la concessió del cer-
tificat de discapacitat.

A més a més, el nombre de denegacions d’aquest
certificat per malalts de fibrosi doblen al nombre de
denegacions que es realitzen a d’altres CCAA.

Per la qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Realitzar en el termini de tres mesos, un estudi o
informe entre els Departaments de Benestar Social i
el de Sanitat, amb la finalitat d’avaluar l’aplicació
dels barems utilitzats per ambdues Conselleries, per
la concessió del certificat de discapacitat als ma-
lalts de fibrosi quística.

2. Fomentar la formació/constitució d’equips
interdisciplinals, per tal de millorar els itineraris
d’atenció a les persones que pateixen fibrosi
quística, així com millorar els circuits d’assistència
a l’usuari entre l’atenció primària i especialitzada
que han d’atendre aquests malalts.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

M. Dolors Nadal Alícia Sánchez-Camacho

Proposició no de llei sobre la posada
en funcionament d’un servei d’admi-
nistració de metadona a toxicòmans
al Centre Sanitari del Solsonès
Tram. 250-02254/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 34272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu Adjunt del Grup
Popular, d’acord amb allò que preveuen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La comarca del Solsonès no disposa de cap centre
amb servei de subministrament de metadona. Actu-
alment, tots els toxicòmans de la comarca del
Solsonès que estan en tractament amb metadona,
han de desplaçar-se forçosament varies vegades a la
setmana als centres de subministrament i atenció de
Berga o Manresa.
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Atès que aquest tractament amb metadona sol ésser
de per vida i és imprescindible per la salut del toxi-
còman, aquest tractament podria fer-se al Centre
Sanitari del Solsonès, ja que aquest centre disposa
de l’acreditació del Departament de Sanitat per sub-
ministrar metadona i disposa del personal adient per
administrar el producte i donar el tractament ade-
quat als pacients.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a posar en marxa un servei d’administració de
metadona a toxicòmans al Centre Sanitari del Sol-
sonès.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2001

Daniel Sirera

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del ferm de les carreteres L-311 i
L-313, de Cervera a Guissona i de
Guissona a Ponts (Segarra)
Tram. 250-02255/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 34276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Jaume Oliveras i
Maristany, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el
reforçament del ferm de les carreteres de Cervera a
Guissona (la Segarra) i de Guissona a Ponts (La
Noguera).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La traça de Cervera a Ponts, per les carreteres locals
L-311 i L-313, s’ha convertit en un eix molt transi-
tat, atès que un dels accessos més curts entre Barce-
lona i la seva zona d’influència, cap al Pirineu i el
Principat d’Andorra. També és utilitzat molt habitu-
alment, en el tram Ponts Guissona, tots els automo-
bilistes d’Andorra cap a les platges de Tarragona.
D’ençà que es va arranjar totalment, ara farà una 14
anys, no s’hi ha fet cap millora substancial, més en-
llà de les actuacions de manteniment habitual. Actu-
alment aquesta via, d’uns 30 quilòmetres, està molt
deteriorada.

Es per aquests motius que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a realitzar una actuació de millora i
reforçament del ferm de les carreteres L-311 i L-
313, de Cervera a Guissona i de Guissona a Ponts,
al llarg de l’any 2002».

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Jordi Ausàs i Coll, Jaume Oliveras i Maristany, Jo-
sep Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la neteja i
el manteniment dels col·lectors d’ai-
gües pluvials per a d’evitar les inunda-
cions del túnel de la carretera C-17 a
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02256/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 34310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenta per a la
seva tramitació, la Proposició no de llei següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La carretera C-17, al seu pas pel municipi de Mollet
del Vallès (Vallès Oriental) travessa soterradament,
l’estació de ferrocarrils Mollet - Sant Fost, mitjan-
çant un túnel que pateix seriosos problemes de
transitabilitat cada vegada que es produeixen plu-
ges intenses.

Sia per l’obstrucció dels mecanismes de desguàs,
sia per la insuficiència dels equips de bombeig
instal·lats a tal efecte, cada cop que es produeixen
pluges d’una certa intensitat, aquest tram queda
inundat, el que posa en perill la integritat dels con-
ductors i dels vehicles que hi transiten, fent neces-
sària l’actuació del cos de Bombers per a rescatar
les persones que resulten atrapades així com per a
procedir a l’eliminació de l’aigua acumulada.

Aquest fet produeix a més el bloqueig total, a efec-
tes del trànsit rodat, d’aquesta via i la necessitat de
realitzar el desviament dels vehicles que es dirigei-
xen cap a Barcelona per la A-7, i cap a Girona per la
C-33.

És per això que presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a endegar les accions necessàries
de neteja i manteniment dels col·lectors que recullen
les aigües pluvials, per tal de garantir el correcte
desguàs del túnel de la carretera C-17 a Mollet del
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Vallès, així com a efectuar les millores tècniques
dels seus equips de bombeig, per tal d’evitar la seva
inundació i mantenir la transitabilitat d’aquest tram
viari en cas de pluja intensa.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver

Diputada portaveu

Proposició no de llei sobre la repara-
ció i la millora de la Bassa Bona de
Vilalba dels Arcs (Terra Alta) i també
de la sèquia que hi aboca i de la que
en neix
Tram. 250-02257/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 34368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt, Rafael Luna
i Vivas i Josep Curto i Casadó, diputats 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

La Bassa Bona del municipi de Vilalba del Arcs
(Terra Alta) tradicionalment ha servit per abeurar el
bestiar. La bassa recull l’aigua de la pluja que arriba
per mitja de la sèquia que baixa pel carrer
Russinyol.

La bassa està empedrada i te una rampa per que hi
puguin accedir-hi els vehicles que periòdicament
han de fer la neteja dels sediments que hi arrossega
l’aigua de la pluja.

La bassa, de profunditat considerable, no disposa
de cap mesura de seguretat per que ningú hi pugui
caure a dins. Per aquest motiu es fa del tot necessà-
ria, no només l’arranjament de la bassa, com també
el seu entorn, amb la instal·lació de baranes de pro-
tecció i la pavimentació de les voreres.

També és necessari arranjar les sèquies per on arri-
ben i surten les aigües de la bassa bona.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a impulsar la signatura d’un conveni amb l’Ajunta-
ment de Vilalba dels Arcs amb l’objectiu de:

1. Arranjar i millorar la Bassa Bona del municipi de
Vilalba del Arcs (Terra Alta), així com la sèquia que
hi aboca les seves aigües i la sèquia que en neix.

2. Arranjar l’entorn de la Bassa Bona del municipi
de Vilalba i els Arcs (Terra Alta), tot garantint, mit-
jançant murs i baranes, la seguretat dels vianants.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2001

Daniel Sirera i Bellés, Rafael Luna i Vivas, Josep
Curto i Casadó

Proposició no de llei sobre la conces-
sió d’ajuts i subvencions per als agri-
cultors del Maresme afectats pel tem-
poral de la setmana del 12 al 18 de no-
vembre de 2001
Tram. 250-02258/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 34369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt, Dolors
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Popular,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la se-
güent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A causa del temporal de vent i pluja de la setmana
del 12 al 18 de novembre de 2001 que va afectar a
la comarca del Maresme, molts cultius van resultar
afectats, especialment els cultius en hivernacle de-
dicats a les flors i hortalisses. Molts hivernacles van
veure’s afectats, valorant-se per part dels agricul-
tors les pèrdues en prop de 8.000 milions de pesse-
tes.

El Maresme, és el principal centre europeu de cul-
tiu de la flor i abans del temporal estava en una si-
tuació de ple creixement, raó per la qual és conveni-
ent que l’administració vetlli per que aquest sector,
malgrat les pèrdues patides, es pugui recuperar el
més aviat possible.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a aprovar amb caràcter extraordinari línies d’ajut i
subvencions per als agricultors del Maresme afec-
tats pel temporal de vent i pluja de la setmana del
12 al 18 de novembre de 2001

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Daniel Sirera i Bellés  Dolors Montserrat i Culleré
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Proposició no de llei sobre els conve-
nis de col·laboració entre l’Administra-
ció i l’Associació Arrels, de Perpinyà
Tram. 250-02259/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 34381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

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

L’Associació Arrels desenvolupa una important tas-
ca a favor de la cultura i la llengua catalanes a la
Catalunya Nord. Vinculada a la mateixa associació,
l’Escola en català Arrels de Perpinyà, integrada a la
xarxa escolar pública, i que compta amb 175 alum-
nes també treballa en aquest sentit.

D’altra banda, Ràdio Arrels, única emissora que
emet íntegrament en català, cobrint gairebé la tota-
litat del territori de la Catalunya Nord, també des-
envolupa un important treball en la difusió de la
cultura i la llengua catalanes.

Per tot això, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds, presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a aplicar les següents mesures:

1) Elaborar un Conveni de Col·laboració estable en-
tre el Departament de Cultura de la Generalitat i
l’Associació Arrels.

2) Elaborar un Conveni de Col·laboració estable en-
tre el Departament d’Ensenyament i l’Escola Arrels.

3) Elaborar un Conveni de Col·laboració estable en-
tre la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i
Ràdio Arrels.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la creació
d’una delegació de les emissores de
la Corporació Catalana de Ràdio i Te-
levisió
Tram. 250-02260/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 34465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
creació d’una delegació de les emissores de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Resolució 773/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora i l’adequació de les delegacions ter-
ritorials de la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió i de llurs emissions en desconnexió, conside-
ra necessari que aquesta Corporació iniciï l’estudi
de viabilitat d’un pla d’ampliació del nombre de
delegacions de les seves emissores de ràdio i televi-
sió per tal d’adequar-se a la realitat territorial del
país i l’hi presenti dins l’any 2001.

Les delegacions de Televisió de Catalunya han
d’augmentar la seva programació d’informació ter-
ritorial, una funció que, a més, no compleixen les
televisions privades ni poden assumir les televisi-
ons locals, d’un abast inferior al comarcal i regio-
nal.

El procés de descentralització administrativa del
Govern de la Generalitat ha portat a que determi-
nats Departaments i Direccions Generals ja consi-
derin l’Alt Pirineu com un àmbit de planificació. La
creació de l’Institut pel Desenvolupament de les
Comarques de l’Alt Pirineu, el projecte de desple-
gament de les noves tecnologies «l’Alt Pirineu en
xarxa», o bé, l’establiment d’un Pla Territorial Par-
cial propi per a l’Alt Pirineu dins el pla Territorial
General de Catalunya, són exemples que defineixen
aquest nou àmbit territorial del qual les emissores
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió no
poden quedar-ne al marge.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió a crear una delegació a
l’Alt Pirineu de les seves emissores de ràdio i tele-
visió, dotada amb els mitjans i els recursos adients,
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amb l’objectiu d’adequar-se a la realitat territorial
del país.»

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2001

Jordi Ausàs i Coll Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre els cicles
formatius de grau superior d’àmbit
educatiu, de lleure i social
Tram. 250-02261/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V), Sra. M. Assumpta Baig i Tor-
ras, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 34466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Els Grups Parlamentaris sotasignants,
d’acord amb allò que preveu el Reglament de la
Cambra, presenten la següent

Document/proposta: Proposició no de llei sobre els
cicles formatius de grau superior d’àmbit educatiu,
de lleure i social.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En aplicació del Mapa Escolar de Formació Profes-
sional de Catalunya i en el context de les famílies
professionals existents en el nou sistema educatiu,
diversos instituts d’ensenyament secundari del nos-
tre país imparteixen cicles formatius de grau superi-
or de Tècnics Superiors en Educació Infantil, en
Animació Sociocultural i en Integració Social. Mal-
grat això, el cert és que la realitat laboral, especial-
ment la contemplada en la normativa pública, no
reconeix majoritàriament llocs de treball correspo-
nents a aquestes titulacions i als marcs de compe-
tències que s’estableixen en el disseny curricular de
l’alumnat.

La manca de reconeixement institucional de les ti-
tulacions i la subsegüent dificultat de la incorpora-
ció laboral dels i les joves que les posseeixen, des-
prés de més de 1700 hores de formació, és força
greu, no només pel que significa de no reconeixe-
ment d’una activitat formativa que la mateixa admi-
nistració estableix i desenvolupa, sinó bàsicament
pel que fa a la mateixa utilitat del sistema educatiu
i, encara més, al futur laboral i personal de l’alum-
nat implicat.

El Departament d’Ensenyament i, en general, el
Govern de la Generalitat, com a responsables direc-
tes de la creació i promoció d’aquests perfils pro-
fessionals, lluny de potenciar nous espais laborals o
d’obrir els ja existents a aquest alumnat, omet so-
vint qualsevol referència a les esmentades titulaci-

ons. Tècnics Superiors en Integració Social, Tèc-
nics Superiors en Animació Sociocultural i, fins i
tot, Tècnics Superiors en Educació Infantil, en la
seva vessant d’educació no formal, són perfils pro-
fessionals gairebé inexistents en les convocatòries
d’oferta pública d’ocupació dels diferents Departa-
ments de la Generalitat, així com tampoc no aparei-
xen en els plecs de condicions de les convocatòries
de concurs per la concessió de diferents serveis i
programes externs que duen a terme organismes i
organitzacions privades en els àmbits educatius, de
lleure i socials, la tasca dels quals, en molts casos,
es correspon totalment amb el perfil i les competèn-
cies professionals d’aquestes titulacions. I aquest
oblit s’estén, en conseqüència, a l’oferta pública
d’altres administracions.

La gravetat d’aquests casos és especialment signifi-
cativa si tenim en compte que es tracten de les úni-
ques titulacions reglades en aquests àmbits de ca-
ràcter no universitari i que, en canvi, pel que fa a la
seva inserció laboral, es veuen subsumides a d’al-
tres no reglades.

És per tot això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Adequar la nova normativa de caràcter laboral i
social a les titulacions de Tècnic Superior en Inte-
gració Social, Tècnic Superior en Animació Socio-
cultural i Tècnic Superior en Educació Infantil, quan
correspongui a l’àmbit professional i de treball re-
conegut en les competències professionals dels
seus currícula.

2. Modificar el Decret 337/2000, de regulació de
les activitats en el temps lliure en les quals partici-
pen menors de 18 anys, per incloure-hi la titulació
de Tècnic Superior en Animació Sociocultural,
d’acord amb les competències professionals i l’àm-
bit professional i de treball reconeguts a l’Annex
del Decret 183/1998, pel qual s’estableix el currícu-
lum del cicle formatiu de grau superior en animació
sociocultural.

3. Modificar el Decret 284/96, pel que fa a la tipo-
logia del serveis socials del Sistema Català de Ser-
veis Socials, per incloure-hi la titulació de Tècnic
Superior en Integració Social, així com la de Tècnic
Superior en Animació Sociocultural allà on corres-
pongui, d’acord amb les competències professio-
nals i l’àmbit professional i de treball reconeguts a
l’Annex del Decret 39/1999, pel qual s’estableix el
currículum del cicle formatiu de grau superior d’in-
tegració social i a l’Annex del Decret 183/98, pel
qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de
grau superior d’Animació Sociocultural.

4. Efectuar el reconeixement laboral en els àmbit no
formals i en els serveis complementaris de les llars
d’infants de la titulació de Tècnic Superior en Edu-
cació Infantil, d’acord amb les competències pro-
fessionals i l’àmbit professional i de treball recone-
guts a l’Annex del Decret 182/1998, pel qual s’esta-
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bleix el currículum del cicle formatiu de grau supe-
rior d’educació infantil.

5. Difondre i promoure les noves figures professio-
nals sorgides arran de la implantació de les famílies
professionals de l’àmbit de l’educació, el lleure i
social i incloure-les a tots els catàlegs i perfils pro-
fessionals de l’administració de la Generalitat.»

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2001

Josep Bargalló Valls, G. P. d’ERC; Joan Boada i
Masoliver, G. P. d’IC-V; M. Assumpta Baig i Torras
(G. P. PSC-CPC)

Proposició no de llei sobre la situació
de precarietat del parc de bombers de
Sant Climent de Llobregat
Tram. 250-02262/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 34467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt del Grup
Popular, Dolors Montserrat I Culleré, diputada del
Grup Popular, 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

El municipi de Sant Climent de Llobregat té una
població de més de tres mil habitants i està previst
que assoleixi els cinc mil en pocs anys. Té una su-
perfície de 10,7 Km² dels quals el 98,5% correspon
a massa forestal. Així mateix, limita amb sis muni-
cipis que també tenen una important massa forestal
i és porta d’entrada al massís del Garraf.

L’actual Parc de Bombers voluntaris només compta
amb un vehicle d’extinció d’incendis que te prop de
vint-i-cinc anys d’antiguitat i que freqüentment està
avariat. Durant la darrera campanya forestal va estar
avariat durant trenta dies, deixant sense servei tant
a la població com a la zona forestal.

També des de fa uns anys, el parc de bombers vo-
luntaris de Sant Climent de Llobregat cobreix gaire-
bé en exclusiva per a tota la província de Barcelona
el servei d’emergències apícoles. Per aquest servei
es fa servir un vehicle tot terreny, però el poc espai
de càrrega els obliga portar els eixams d’abelles en
el mateix habitacle, amb el greu perill per a la segu-
retat que això comporta.

Un altre mancança que afecta al parc fa referència a
l’equipament dels bombers. El parc només disposa
de dos màscares personals dels equips de respiració
autònoma per a una dotació de vint-i-quatre bom-
bers, obligant a compartir-les sense cap tipus de
mida higiènica.

Per tots aquests motius el Grup Popular presenta la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1, Dotar al Parc de Bombers de Sant Climent de Llo-
bregat (Baix Llobregat) d’un vehicle autobomba
d’extinció d’incendis, tipus UNIMOG.

2. Dotar al parc de Bombers de Sant Climent de Llo-
bregat (Baix Llobregat) d’un vehicle tot-terreny de
transport personal per a fer el servei de emergències
apícoles amb total seguretat.

3. Dotar al Parc de Bombers de Sant Climent de Llo-
bregat (Baix Llobregat) d’un nombre suficient de
màscares d’equips de respiració autònoma.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Daniel Sirera i Bellés  Dolors Montserrat I Culleré

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Projecte de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei per la qual es modifica la Llei
de 8 de juny de 1957, del Registre Ci-
vil
Tram. 269-00006/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 34386) i Grup Parlamentari
Popular  (reg. 34469).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.11.2001 al
01.12.2001).

Finiment del termini: 03.12.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.11.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Verds (reg. 34597) i Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 34612).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 03.12.2001 al
04.12.2001).

Finiment del termini: 05.12.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 29.11.2001.
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política d’atenció a la infància
en situació d’alt risc social
Tram. 300-00786/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
d’atenció a la infància en situació d’alt risc social.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política d’atenció a la infància en situació d’alt risc
social?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política d’atenció a la gent gran
Tram. 300-00787/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
d’atenció a la gent gran.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política d’atenció a la gent gran?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política d’integració de la immi-
gració
Tram. 300-00788/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
d’integració de la immigració.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política d’integració de la immigració?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les llistes d’espera a les residènci-
es assistides
Tram. 300-00789/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre les llistes
d’espera en les residències assistides.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a les
llistes d’espera en les residències assistides?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el suport a les persones amb de-
pendència de tercers
Tram. 300-00790/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre el suport a
les persones amb dependència de tercers.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa al
suport a les persones amb dependència de tercers?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la participació de les associacions
de dones en la vida política
Tram. 300-00791/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la partici-
pació de les associacions de dones en la vida políti-
ca.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
participació de les associacions de dones en la vida
política?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els transeünts i les persones sen-
se sostre
Tram. 300-00792/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre els transe-
ünts i les persones sense sostre.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa als
transeünts i les persones sense sostre?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la millora de l’eficàcia dels serveis
socials
Tram. 300-00793/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la millora
de l’eficàcia dels serveis socials.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
millora de l’eficàcia dels serveis socials?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’adopció nacional i internacional
Tram. 300-00794/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre l’adopció
nacional i internacional.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a
l’adopció nacional i internacional?

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les mesures de seguretat dels me-
nors
Tram. 300-00795/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre les mesures
de seguretat dels menors.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a les
mesures de seguretat dels menors?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la supressió de les barreres arqui-
tectòniques
Tram. 300-00796/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la supres-
sió de les barreres arquitectòniques.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
supressió de les barreres arquitectòniques?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la igualtat dona - home en l’àmbit
de la imatge i els mitjans de comunica-
ció
Tram. 300-00797/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la igualtat
dona - home en l’àmbit de la imatge i els mitjans de
comunicació.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
igualtat dona - home en l’àmbit de la imatge i els
mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de serveis socials, espe-
cialment en relació amb l’administra-
ció local
Tram. 300-00798/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
de serveis socials, amb una especial referència a
l’administració local.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a la
política de serveis socials, amb una especial refe-
rència a l’administració local?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les polítiques de prevenció i lluita
contra l’alcoholisme
Tram. 300-00799/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 34426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre les políti-
ques de prevenció i lluita contra l’alcoholisme.

– Quin és el capteniment del govern pel que fa a les
polítiques de prevenció i lluita contra l’alcoholis-
me?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2001

Carme Porta i Abad Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el desplegament de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra, es-
pecialment a l’àrea metropolitana de
Barcelona
Tram. 300-00800/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre el desple-
gament dels Mossos d’Esquadra, especialment a
l’àrea metropolitana de Barcelona.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern sobre
el desplegament dels Mossos d’Esquadra, especial-
ment a l’àrea metropolitana de Barcelona?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la construcció de nous centres
penitenciaris
Tram. 300-00801/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la construc-
ció de nous centres penitenciaris.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern en
matèria de construcció de nous centres penitencia-
ris?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el treball penitenciari
Tram. 300-00802/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació en matèria de tre-
ball penitenciari.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern en
matèria de treball penitenciari?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la privatització dels serveis i els
centres que depenen del Departament
de Justícia
Tram. 300-00803/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la privatit-
zació dels serveis i els centres que depenen del De-
partament de Justícia.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern sobre
la privatització dels serveis i els centres que depe-
nen del Departament de Justícia?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la seguretat dels interns i dels fun-
cionaris a les presos catalanes
Tram. 300-00804/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la seguretat
de les i els interns i les i els funcionaris a les pre-
sons catalanes.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern sobre
la seguretat de les i els interns i les i els funcionaris
a les presons catalanes?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’establiment de mesures que ga-
ranteixin la publicitat de les subhastes
judicials i el control de l’activitat dels
subhastadors
Tram. 300-00805/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre l’establi-
ment de mesures que garanteixin la publicitat de les
subhastes judicials i el control de l’activitat dels
subhastadors.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern sobre
l’establiment de mesures que garanteixin la publici-
tat de les subhastes judicials i el control de l’activi-
tat dels subhastadors?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els mitjans materials de l’Adminis-
tració de Justícia
Tram. 300-00806/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre els mitjans
materials de l’Administració de Justícia.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern sobre
els mitjans materials de l’Administració de Justícia?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la coordinació dels diferents cos-
sos policials
Tram. 300-00807/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la coordi-
nació dels diferents cossos policials.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern sobre
la coordinació dels diferents cossos policials?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’ús de drogues injectables a les
presons
Tram. 300-00808/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre l’ús de dro-
gues injectables a les presons.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern sobre
l’ús de drogues injectables a les presons?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el torn d’ofici
Tram. 300-00809/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre el torn
d’ofici.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa al torn d’ofici?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les mesures de lluita contra les
sectes destructives i llur eradicació
Tram. 300-00810/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre les mesures
de lluita contra les sectes destructives i l’eradicació
d’aquestes.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a les mesures de lluita contra les sectes des-
tructives i l’eradicació d’aquestes?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les mesures de modernització de
l’Administració de la Generalitat
Tram. 300-00811/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya
Reg. 34438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre les mesures
de modernització de l’Administració de la Genera-
litat.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a les mesures de modernització de l’Admi-
nistració de la Generalitat?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’atenció sanitària a les presons
Tram. 300-00812/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 34439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Ernest Benach i
Pascual, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre l’atenció
sanitària a les presons.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a l’atenció sanitària a les presons?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de peatges a les vies de
Catalunya
Tram. 300-00813/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 34440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Jaume Oliveras i
Maristany, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
de peatges a les vies de Catalunya.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern sobre
la política de peatges a les vies de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín Jaume Oliveras i Maristany
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la prevenció de la delinqüència ju-
venil
Tram. 300-00814/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 34441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Carme Porta i
Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la preven-
ció de la delinqüència juvenil.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a la prevenció de la delinqüència juvenil?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Joan Ridao i Martín Carme Porta i Abad

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les mesures necessàries de su-
port a l’administració local
Tram. 300-00815/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i Maris-
tany, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 34442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre les mesures
necessàries de suport a l’administració local.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a la les mesures necessàries de suport a l’ad-
ministració local?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Jaume Oliveras i Maristany

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les competències de l’administra-
ció local
Tram. 300-00816/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i Maris-
tany, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 34443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre les compe-
tències de l’administració local.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a les competències de l’administració local?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Jaume Oliveras i Maristany

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el finançament de l’administració
local
Tram. 300-00817/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i Maris-
tany, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 34444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre el finança-
ment de l’administració local.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa al finançament de l’administració local?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Jaume Oliveras i Maristany
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la regionalització de Catalunya
Tram. 300-00818/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i Maris-
tany, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 34445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la regiona-
lització de Catalunya.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a la regionalització de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Jaume Oliveras i Maristany

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de pensions
Tram. 300-00819/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la política
de pensions.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern sobre
la política de pensions?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el Pacte per a l’ocupació
Tram. 300-00820/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre el Pacte per
l’Ocupació.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa al Pacte per l’Ocupació?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les relacions laborals a Catalunya
Tram. 300-00821/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre les relaci-
ons laborals a Catalunya.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a les relacions laborals a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els programes de transició de l’es-
cola al treball i la formació professio-
nal
Tram. 300-00822/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre els progra-
mes de transició escola - treball i la formació profes-
sional.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa als programes de transició escola - treball i la
formació professional?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la balança comercial de Catalunya
Tram. 300-00823/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la balança
comercial de Catalunya.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a la balança comercial de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’evolució del deute consolidat de
la Generalitat
Tram. 300-00824/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre l’evolució
del deute consolidat de la Generalitat.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a l’evolució del deute consolidat de la Gene-
ralitat?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’ocupació a Catalunya
Tram. 300-00825/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre l’ocupació
a Catalunya.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a l’ocupació a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el creixement de l’economia cata-
lana
Tram. 300-00826/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre el creixe-
ment de l’economia catalana.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa al creixement de l’economia catalana?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els efectes de la inflació a Catalu-
nya
Tram. 300-00827/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre els efectes
de la inflació a Catalunya.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa als efectes de la inflació a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els serveis d’ocupació
Tram. 300-00828/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre els serveis
d’ocupació.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa als serveis d’ocupació?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el mutualisme a Catalunya
Tram. 300-00829/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre el mutualis-
me a Catalunya.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa al mutualisme a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la reforma de sistema públic
d’intermediació laboral
Tram. 300-00830/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la reforma
del sistema públic d’intermediació laboral.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a la reforma del sistema públic d’interme-
diació laboral?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la contractació d’aprenentatge i en
pràctiques
Tram. 300-00831/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la contrac-
tació d’aprenentatge i en pràctiques.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a la contractació d’aprenentatge i en pràcti-
ques?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el repartiment del temps de treball
Tram. 300-00832/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre el reparti-
ment del temps del treball.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa al repartiment del temps del treball?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el foment de l’autoempresa i l’auto-
ocupació
Tram. 300-00833/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre el foment
de l’autoempresa i l’autoocupació.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a al foment de l’autoempresa i l’autoocupa-
ció?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la seva capacitat normativa pel
que fa als tributs
Tram. 300-00834/06

Presentació:  Sr. Josep Huguet i Biosca,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 34461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la seva ca-
pacitat normativa pel que fa als tributs.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a la seva capacitat normativa pel que fa als
tributs?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2001

Josep Huguet i Biosca

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat
i Govern Local
Tram. 400-00001/06

Substitució de diputats
Reg. 34580 / Coneixement: Mesa del Parlament,
27.11.2001

Baixa: Sr. Josep Micaló i Aliu

Alta: Sr. Pere Macias i Arau

Composició de la Comissió d’Estudi
per a l’Aprofundiment de l’Autogovern
Tram. 400-00024/06

Substitució de diputats
Reg. 34410 / Coneixement: Mesa del Parlament,
27.11.2001

Baixa: Sr. Josep Lluís Carod-Rovira.

Alta: Sr. Joan Ridao i Martín.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
52/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre el compliment dels plans comar-
cals de muntanya
Tram. 340-00166/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 34289 / Reg. 34349 / Admissió a tràmit i tra-
mesa a la Comissió competent: Mesa del Parla-
ment, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 390-00052/06

Sobre: sobre el compliment dels plans comarcals de
muntanya

Comissió competent: Ple del Parlament del 21 de
desembre de 2000

Compliment de la Moció 52/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el compliment dels plans comar-
cals de muntanya.
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A la Mesa del Parlament,

En compliment de la Moció 52/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el compliment dels plans comar-
cals de muntanya (BOPC núm. 135, del 29 de de-
sembre de 2000), us informo del següent:

1. Compliment dels objectius dels plans comarcals
de muntanya

Actualment s’està procedint a la renovació dels
plans comarcals de muntanya que assoliran així la
tercera generació successiva. Des del 1990, quan es
van aprovar els primers plans, la Generalitat ha man-
tingut un flux continu d’inversions en aquests terri-
toris que ha permès donar compliment a les actuaci-
ons inicialment programades. És cert que aquestes
inversions van davallar considerablement l’any 1996
com a conseqüència de les polítiques de contenció
pressupostària que van aplicar de forma generalit-
zada les administracions publiques, però posterior-
ment s’han recuperat progressivament els nivells
d’inversió i el balanç final equilibra els nivells de
despesa programada i realitzada amb un compli-
ment proper al 100%.

La conseqüència mes important de les esmentades
reduccions pressupostaries va ser l’endarreriment
d’algunes inversions importants, principalment en
l’àmbit de la xarxa viària i les infrastructures, que
finalment no s’han pogut portar a terme en el perío-
de del segon pla. Per aquest motiu, en el marc dels
tercers plans s’han reprogramat de forma realista
les inversions pendents de manera que juntament a
les de nova programació permetin assolir una dota-
ció de serveis i infraestructures equivalent a la de la
resta del territori.

Els nous plans s’estan elaborant en estreta col·-
laboració tant amb les institucions comarcals, el que
permet prioritzar les actuacions d’acord amb els in-
teressos de cada territori, com amb els departaments
implicats de manera que, les actuacions que final-
ment apareixen en la programació, han estat consen-
suades i la seva execució garantida.

Finalment, pel que fa a l’estat d’elaboració dels
plans cal dir que la Secretaria per a les Actuacions
Concertades, l’Urbanisme i l’Habitatge, organisme
encarregat de la seva realització, té a punt per lliu-
rar al Consell Executiu els projectes de l’Alt Urgell,
el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès i el Solsonès,
els quals els van aprovar inicialment i van obrir un
període d’informació publica. Pel que fa als cinc
plans restants, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pa-
llars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, les qua-
tre primeres comarques els han aprovat inicialment
i han tancat el període d’informació pública (el Pa-
llars Sobirà tot just s’ha aprovat recentment). Per la
seva banda, el Projecte de pla comarcal de la Val
d’Aran encara està pendent de l’aprovació inicial
per part del Conselh Generau.

Per tots aquests motius es pot dir que el Govern ha
donat compliment al punt a) de la moció 52/VI refe-
rit a garantir el compliment dels objectius estratè-
gics i les actuacions incloses en els plans comarcals
de muntanya actuals i futurs.

2. Incorporació de programes sobre noves tecnolo-
gies

Els nous plans comarcals de muntanya contenen un
programa d’actuació adreçat a la millora de les tele-
comunicacions que gestiona el Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació.
Aquest departament està elaborant eines de diagnosi
acurades de les mancances de connexió a telecomu-
nicacions d’alta capacitat a qualsevol lloc del terri-
tori per determinar les actuacions necessàries en
aquest àmbit. A més, ha iniciat el desplegament
d’una xarxa d’infraestructures d’ús intensiu de tele-
comunicacions (telecentres), de manera que actuïn
d’atractiu per a les connexions d’alta capacitat a les
zones d’implantació i les seves rodalies. És el cas
del Centre de teletreball de la Vall de Ribes i del re-
centment inaugurat de la Seu d’Urgell. Atès que les
mancances més grans s’han detectat en les comar-
ques de muntanya, zones de muntanya i terres de
l’Ebre, els projectes presentats per ajuntaments i
consells comarcals d’aquests territoris tindran pre-
ferència en les convocatòries de subvencions en
telecentres.

En definitiva, les previsions del Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació esta-
bleixen una despesa de 200 MPTA anuals per al
conjunt de les comarques de muntanya, durant el
període 2001-2005.

Per tant, també s’ha donat compliment al punt b) de
la Moció.

punt c) En el marc del Pla de Millora de la qualitat
del transport públic 1999-2003 s’han impulsat di-
verses accions en la línia apuntada per la moció
parlamentària. Una d’elles és la consolidació de la
línia d’ajuts als consells comarcals de muntanya per
al manteniment i la potenciació de serveis de trans-
port públic d’acord amb les propostes i les prioritats
definides per les comarques. La dotació anual
d’aquest programa d’ajust és de 110 MPTA. Una al-
tra mesura és la intensificació de diversos serveis de
transport de caire comarcal i intercomarcal amb càr-
rec a la partida d’ajuts a l’explotació del Pla de Mi-
llora. Aquestes intensificacions s’estan concretant a
hores d’ara en diversos contractes-programa amb
els operadors de transport, els quals s’aniran sig-
nant paulatinament al llarg de l’any en curs.

Per altra banda, en el marc del nou Pla de Trans-
ports de Viatgers de Catalunya, que es troba en trà-
mit actualment d’informació pública, s’han definit
la figura d’uns nous serveis a la demanda de caire
zonal que permetin atendre millor la demanda en
zones rurals de poblament dispers. Tot i que, per la
seva naturalesa, els serveis a la demanda van ser
concebuts originalment com a serveis zonals d’iti-
nerari variable en funció de les sol·licituds de trans-
port rebudes a la bestreta, la manca de concreció
del règim jurídic d’aquests serveis mitjançant una
figura legal específica i la dificultat a trobar opera-
dors de transport amb els recursos tècnics i humans
adients per prestar aquests serveis optimitzant-ne
els itineraris amb criteris logístics va fer que els ser-
veis a la demanda inicialment planejats es substitu-

4.50.

4. INFORMACIÓ



3 de desembre de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 240

56

ïssin per serveis discrecionals amb reiteració d’iti-
nerari i cobrament individualitzat, de més gran rigi-
desa. Possiblement, el desenvolupament sofert du-
rant els darrers anys per les tecnologies de la infor-
mació i la seva difusió entre els ciutadans han supo-
sat la desaparició dels obstacles que van impedir
que reeixissin plenament els serveis a la demanda.
Així, el Pla de Transports de Viatgers proposa la intro-
ducció de serveis zonals de transport a la demanda
amb itinerari variable i cobrament individualitzat a
les següents comarques rurals i de muntanya:

– l’Alt Empordà
– el Baix Empordà
– el Pla de l’Estany
– la Garrotxa
– el Ripollès
– Osona
– el Berguedà
– la Cerdanya
– l’Alt Urgell
– el Solsonès
– la Segarra
– la Noguera
– el Pallars Jussà
– el Pallars Sobirà
– l’Alta Ribagorça
– la Val d’Aran
Es regularà per decret o bé per ordre departamental
el règim jurídic d’aquests nous serveis a la deman-
da. El radi d’acció d’un operador autoritzat a prestar
serveis a la demanda inclourà el de la comarca prò-
pia i les comarques limítrofes.

Barcelona, 20 de novembre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
69/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre infraestructures
Tram. 340-00247/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 34494 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Moció: 390-00069/06

Sobre: sobre infraestructures

comissió competent: Política Territorial

Primer informe de compliment de la Moció 69/VI,
sobre infraestructures, publicada al BOPC. núm.
167, del 2 d’abril de 2001.

Per tal de convocar la cimera institucional sobre les
necessitats d’infraestructures del transport a Cata-
lunya i el seu finançament, el Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques va considerar rea-
litzar prèviament un estudi a fons de la situació. Per
aquest motiu ha estat desenvolupant des del mateix
mes de març de 2001 un fòrum virtual, basat en una
sèrie de documents treballats per equips d’experts,
els quals han consultat els diferents sectors impli-
cats.

En aquests moments, s’ha ultimat el document del
fòrum i es procedeix a iniciar el procés de convoca-
tòria de la cimera. Per aquest motiu, el Departament
s’ha adreçat a l’Ajuntament de Barcelona, a la Fe-
deració de Municipis de Catalunya i a l’Associació
de Municipis i Comarques perquè designin un re-
presentant a la Comissió Tècnica de preparació de
la cimera.

Barcelona, 22 de novembre de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
81/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la política de ports
Tram. 340-00316/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 34465 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Moció: 390-00081/06

Sobre: sobre la política de ports

Comissió competent: Política Territorial

En compliment de la Moció 81/VI, sobre la política
de ports, publicada al BOPC. núm. 181, del 14 de
maig de 2001, em plau informar que:

a) Es va obrir el període d’audiència amb les admi-
nistracions locals afectades.

b) Existeix actualment un inventari de zones humi-
des de tot Catalunya, actualitzat al març de 2000.
Des del Departament de Medi Ambient es considera
convenient que aquest inventari prengui forma de
pla sectorial, la qual cosa permetrà atorgar-li una
major protecció. Aquesta proposta està d’acord amb
la Llei d’espais naturals i amb la recent jurispru-
dència i, per tant, conjuntament amb el Departament
de Medi Ambient, s’estan adoptant les mesures per-
tinents per portar-ho a terme dins el termini previst.

c) El Pla de ports ja preveu expressament que les
zones humides (a l’igual que les zones PEIN) tin-
guin un grau de protecció P1, sempre i quan hagin
estat declarades com a tals pel Departament de
Medi Ambient, que és qui té competències per a fer-
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ho. Per tant, les zones que vagin, si és el cas, afe-
gint-se a las actuals zones humides, veuran també
incrementat el seu grau de protecció (el propi Pla
preveu actualitzacions periòdiques, en funció dels
indicadors de seguiment que s’hi estableixen). En
aquests moments no s’ha donat cap requalificació
en aquest sentit.

d) Aquesta previsió ja es va tenir en compte amb la
redacció del Pla de ports de Catalunya i, posterior-
ment, durant la seva tramitació, quan es van valorar
les diferents esmenes presentades. El document fi-
nal incorpora diverses modificacions en aquesta lí-
nia.

e) Aquesta previsió ja es va tenir en compte amb la
redacció del Pla de ports de Catalunya i, posterior-
ment, durant la seva tramitació, quan es van valorar
les diferents esmenes presentades. El document fi-
nal incorpora diverses modificacions en aquesta lí-
nia.

f) La seva aplicació queda ja plenament garantida.
Donada la naturalesa del Pla de ports de Catalunya
i la seva recent aprovació, es prenen els acords ne-
cessaris entre totes les administracions implicades
per garantir la plena aplicació de les normes i direc-
trius del document aprovat pel Govern de la Gene-
ralitat.

g) L’aleshores conseller de Política Territorial i
Obres Públiques va anunciar al Parlament de Cata-
lunya l’ampliació, en dos anys més, de la moratòria
per a la construcció de nous ports i marines interi-
ors, d’acord amb el que disposa la Llei de ports de
Catalunya, donat que el Pla de ports de Catalunya
determina que s’estan assolint els objectius propo-
sats, a curt termini.

Barcelona, 22 de novembre de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

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. 34296 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 82/VI, (BOPC núm.
181, del 14 de maig de 2001) us informo del se-
güent:

d) S’ha elaborat un esborrany de decret de desple-
gament tant de la llei 23/1983 com de la Llei 1/
1995. Aquest esborrany contempla específicament

el procediment d’iniciativa, elaboració i tramitació
dels plans territorials parcials. Actualment, es troba
en fase de consulta institucional a entitats
municipalistes i als altres departaments del Govern.

e) Les accions contingudes als Plans Territorials
Parcials són actuacions prioritàries i, per tant, se’n
garanteix la inclusió en els pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya en la mesura que aquestes
són aprovades pel Govern en funció de les disponi-
bilitats anuals de recursos. Les obres d’infraestruc-
tures i equipaments previstes queden recollides de
manera específica en l’Annex d’inversions i en els
pressupostos de les empreses executores que, en
aquests moments, es troben en fase de tramitació al
Parlament de Catalunya.

f) El decret de desplegament esmentat en el punt d)
recull la participació efectiva de les administracions
locals en l’elaboració dels plans territorials parci-
als.

h) El 27 de juliol d’enguany va sortir publicat el
decret que regula l’elaboració i la tramitació del pla
territorial de Ponent. Aquest decret reconeix els
subàmbits de la Plana de Lleida, l’Alt Pirineu i la
Vall d’Aran i suposa l’inici formal de l’elaboració
del pla territorial.

Barcelona, 20 de novembre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció
84/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre l’assistència a la gent gran
Tram. 340-00319/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 34332 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Moció: 390-00084/06

Sobre: sobre l’assistència a la gent gran

Comissió competent: Ple del Parlament

A LA MESA DEL PARLAMENT,

En compliment de la Moció 84/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’assistència a la gent gran (BOPC
núm. 181), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat amb la finalitat de po-
tenciar i millorar les polítiques socials de prevenció
i atenció a les persones grans, està implementant de
manera progressiva el programa «Viure en família»,
programa que permet donar respostes integrals
d’atenció a les persones en el seu entorn afectiu,
alhora, que representa una eina de prevenció, atès
que permet analitzar d’una manera pròxima i àgil les
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necessitats canviants de les persones grans en el ter-
ritori i proposar les corresponents mesures. En la
vessant preventiva es duen a terme, entre d’altres,
actuacions com són les activitats d’animació socio-
cultural, la rehabilitació de manteniment, així com
programes de respir a les famílies amb una persona
gran depenent.

Per altra banda, s’ha encarregat l’elaboració del Lli-
bre Blanc, sobre polítiques per a l’envelliment actiu
i sobre polítiques per a la gent gran amb dependèn-
cia, que ha d’incorporar recomanacions sobre actu-
acions preventives per a millorar els processos
d’envelliment i la participació social de les persones
grans.

Us faig avinent, també, que el Govern està definint
un model de serveis d’atenció a la gent gran que es
basarà en el disseny de centres prestadors de multi-
serveis versàtils i adaptables a les necessitats de les
persones grans que viuen en àrees geogràfiques
amb baixa densitat de població, en les quals es tin-
drà en compte les singularitats de l’entorn geogràfic
i social. També s’ha definit un model específic d’in-
tervenció en residències assistides on s’identifica la
diversitat i la intensitat de professionals que cal en
cada situació, per tal de prestar una atenció de qua-
litat adaptada a les necessitats de les persones grans
i els costos que aquesta atenció genera.

Per tal d’aconseguir una implantació progressiva
del model, el Departament de Benestar Social ha
dissenyat la realització i monitorització d’experièn-
cies pilot en diversos territoris de Catalunya i, ha
signat un protocol per a la millora de la qualitat en
l’atenció residencial amb les patronals del sector i
els sindicats majoritaris establint, entre d’altres, la
progressió de professionals i els preus de compra
fins l’any 2003.

Amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la rela-
ció entre els ens locals i el Departament de Benestar
Social, els convenis marc establerts aquest any
2001, han passat a ser plurianuals (fins l’any 2003),
dotant així una major estabilitat a la col·laboració
econòmica del Departament de Benestar Social.

Per altra banda, per tal de potenciar i millorar les
fórmules de provisió establertes en la normativa de
serveis socials vigent, i atenent el creixement de la
demanda previsible en el futur, està previst que la
propera normativa reguladora dels serveis d’aten-
ció a domicili, així com d’altres normes reguladores
de la provisió i de la gestió dels serveis socials, in-
corpori els màxims elements possibles que garan-
teixin la transparència, d’acord amb els principis de
competència i concurrència.

Barcelona, 15 de novembre de 2001

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 579/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un nou parc de
bombers que doni servei a Ulldecona
i la Sénia (Montsià)
Tram. 340-00494/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34470 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 340-00494/06

Com a ampliació de l’informe presentat en el Regis-
tre del Parlament en data 19 de setembre de 2001,
en compliment del que disposa la Resolució 579/VI
sobre la construcció d’un nou parc de bombers que
doni servei a Ulldecona i la Sènia (Montsià), apro-
vada 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’ho-
nor d’informar que l’Ajuntament d’Ulldecona ja ha
concedit el permís d’obres i, en conseqüència, dins
del termini interessat a la Resolució 579/VI, ja s’ha
procedit a la licitació del contracte d’execució de
les obres de nova construcció del Parc de Bombers
a Ulldecona, tal i com es publica en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 3519, de 22
de novembre de 2001.

Barcelona, 23 de novembre de 2001

Xavier Pomés i Abella
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolu-
ció 630/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’oferta educativa pública a
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 340-00691/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34143 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00630/06

Sobre: sobre l’oferta educativa pública a Gavà
(Baix Llobregat)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 630/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’oferta educativa pública
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a Gavà (Baix Llobregat), em correspon informar la
Comissió de Política Cultural del següent:

a) El Departament d’Ensenyament té l’obligació de
vetllar per la qualitat de totes les escoles públiques
de Catalunya i, per tant, els criteris per calcular el
nombre de dotacions de personal que correspon a
cada centre docent per a cada curs es regeixen pel
principi que cada centre tingui el personal necessari
per atendre les necessitats educatives del seu alumnat.

En aquest sentit, per al curs 2001-2002, els centres
educatius de Gavà disposen dels recursos humans i
materials que li corresponen d’acord amb el nombre
de grups i d’alumnes, i d’acord amb les opcions
educatives que han fet aquests alumnes.

b) El Departament d’Ensenyament ha de garantir el
dret de tots els alumnes a una plaça escolar que els
garanteixi l’educació obligatòria i gratuïta, mitjan-
çant la programació general i l’oferta anual de llocs
escolars sostinguts amb fons públics, atès que així
ho preveu l’article 2.2 del Decret 56/2001, de 20 de
febrer, pel qual s’estableix el règim d’admissió
d’alumnes als centres docents sostinguts amb fons
públics. En aquest sentit, l’actual oferta educativa
del municipi de Gavà garanteix l’escolarització ple-
na de tot l’alumnat.

De la mateixa manera, aquest Departament ha de
garantir també la possibilitat de les famílies d’esco-
llir centre docent, tenint en compte les necessitats
educatives de l’alumne i els llocs oferts, d’acord
amb el que preveu l’article 2.3 del mateix Decret.

c) El professorat del Programa d’Educació Com-
pensatòria dóna suport als centres docents de Gavà
amb l’objectiu de fer un seguiment de l’alumnat en
risc d’exclusió social.

Aquest seguiment es concreta en:

– Aportar criteris per adscriure al curs adequat a
l’alumnat en risc de marginació i fer les adaptaci-
ons curriculars necessàries.

– Facilitar elements de reflexió al professorat per
temporalitzar i seleccionar adequadament els con-
tinguts a treballar.

– Facilitar orientació per seleccionar i utilitzar ma-
terials adequats per dur a terme la tasca educativa
d’acord amb les necessitats de l’alumnat.

– Facilitar criteris per a l’avaluació i promoció de
l’alumnat.

– Facilitar elements de reflexió per a millorar l’ab-
sentisme escolar i afavorir l’assistència de l’alum-
nat a classe.

– Col·laborar estretament amb els equips de treball
social de l’entorn.

– Col·laborar en la comissió social del centre per
portar a terme una interacció coordinada amb els
diferents serveis i programes educatius.

Centres en els quals intervé el professional del Pro-
grama d’Educació Compensatòria:

– IES Calamot. Atenció quinzenal.

– CEIP Joan Salamero. Atenció quinzenal.

– CEIP Marcel·lí Moragues. Atenció puntual.

Així mateix, el professional del Programa d’Educa-
ció Compensatòria duu a terme un seguiment de
l’alumnat procedent dels Tallers d’Adaptació Esco-
lar (TAE) en la seva incorporació en les activitats
que desenvolupen als centres.

d) Els Programes de Garantia Social en general i els
Plans de Transició al Treball (PTT) com a tipologia
específica d’aquests programes, s’adrecen als alum-
nes que no han assolit els objectius de l’educació
secundària obligatòria. Cada any el Departament
d’Ensenyament realitza una estimació de necessi-
tats i planifica l’oferta en cada territori, autoritzant
els programes suficients per garantir les places ne-
cessàries per acollir aquests alumnes.

Aquesta oferta s’ha demostrat suficient durant el
curs 2000-2001, tant a nivell global de tot Catalu-
nya com en el cas de l’àrea del Baix Llobregat, con-
cretament Gavà - Viladecans.

Aquest curs escolar 2001-2002, el nombre d’alum-
nes de Gavà susceptible d’inscriure’s en un progra-
ma de garantia social s’ha estimat en 90. Així ma-
teix, l’oferta de places per als esmentats programes
en aquest municipi és de 90.

Per cobrir aquesta oferta de programes de garantia
social al municipi de Gavà, s’han autoritzat dos pro-
grames amb 30 places –igual que el curs anterior–
en el propi municipi. A més, cal tenir en compte les
altres ofertes formatives que poden resultar adients
per a aquest col·lectiu: curs preparatori per a les
proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, 15
places; i cursos de formació ocupacional, 45 places.

Així mateix, tenint en compte la proximitat del dos
municipis, els joves de Gavà tenen accés també a
tota l’oferta de programes de garantia social que es
realitza al municipi de Viladecans, on se n’ofereixen
120 places més.

D’altra banda, és inviable plantejar-se un Pla de
Transició al Treball (PTT) en col·laboració amb
l’Ajuntament de Gavà quan existeix el mateix pro-
grama a Viladecans, que pretén ser una oferta coor-
dinada per a tota l’àrea territorial d’influència, i
quan, a més, una part de la formació d’aquest pro-
grama es realitza en un institut d’educació secundà-
ria de Gavà.

e) Les anomenades Unitats d’Adaptació Curricular
(UAC) són, a tots els efectes, un dels recursos que
tenen els centres per atendre la diversitat de les ne-
cessitats educatives de l’alumnat.

Les dotacions de recursos que reben els centres do-
cents públics d’educació secundària de Gavà per
atendre la diversitat aquest curs 2001-2002 són su-
ficients per garantir l’atenció qualitativa de les di-
verses necessitats i interessos dels seus alumnes.

Barcelona, 16 de novembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolu-
ció 642/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el Pla d’educació i convivència
Tram. 340-00692/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34144 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00642/06

Sobre: sobre el Pla d’educació i convivència

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Resolució 642/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el Pla d’educació i convi-
vència, em correspon informar la Comissió de Polí-
tica Social del següent:

Des del mes de febrer de 2001, el Pla d’Educació i
Convivència de Santa Eugènia i Sant Narcís, de
Girona, continua funcionant amb tota normalitat,
una vegada redefinits els seus objectius i les com-
petències que corresponien a cada institució i sector
participant.

Així mateix, cal assenyalar que actualment el De-
partament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya hi participa activament.

Barcelona, 16 de novembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 623/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció de les dependèn-
cies de la secció d’ensenyament se-
cundari a Sant Quirze de Besora
(Osona)
Tram. 340-00693/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34145 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00623/06

Sobre: sobre la construcció de les dependències de
la secció d’ensenyament secundari a Sant Quirze de
Besora (Osona)

Comissió competent: comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 623/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la construcció de les de-
pendències de la secció d’educació secundària a
Sant Quirze de Besora (Osona), em correspon infor-
mar la Comissió de Política Cultural del següent:

Amb data 18 de setembre de 2001, es formalitzà la
signatura del conveni de col·laboració entre el De-
partament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant
Quirze de Besora per a l’execució de les obres
d’ampliació de la secció d’educació secundària de
Sant Quirze de Besora. D’acord amb l’esmentat
conveni, l’Ajuntament es fa responsable de l’adju-
dicació de les obres, les quals s’han de dur a terme
en el termini de 12 mesos a comptar de la data de la
signatura del conveni.

Barcelona, 14 de novembre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 678/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la recuperació de la casa de Sal-
vador Dalí com a centre cultural i artís-
tic
Tram. 340-00694/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34147 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00678/06

Sobre: sobre la recuperació de la casa de Salvador
Dalí com a centre cultural i artístic

En relació a la Resolució 678/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la recuperació de la casa de Salva-
dor Dalí com a centre cultural i lúdic, cal destacar
que el Departament de Cultura ha plantejat, en el si
del Patronat de la Fundació Gala - Salvador Dalí,
allò que insta a dur a terme la resolució esmentada.

En aquest sentit, cal assenyalar que tant el Departa-
ment de Cultura com l’Ajuntament de Figueres for-
men part del Patronat de la Fundació Gala - Salva-
dor Dalí.

Barcelona, 16 de novembre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

4.50.

4. INFORMACIÓ



Núm. 240 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de desembre de 2001

61

Control del compliment de la Resolu-
ció 798/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte d’urbanització del
sector 22b del Pla general d’ordenació
urbana de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre)
Tram. 340-00695/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34192 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00798/06

Sobre: sobre el projecte d’urbanització del sector
22b del Pla general d’ordenació urbana de l’Amet-
lla de Mar (Baix Ebre)

Comissió competent: Política Territorial del 6 de
juny de 2001

La Resolució 798/VI del Parlament de Catalunya
insta al Govern a desenvolupar el sector 22 b es-
mentat, és en relació a aquesta resolució que voldrí-
em fer les consideracions següents:

La redacció dels documents de planejament neces-
saris, Programa d’actuació i Pla parcial, suposa una
demanda temporal que fa impossible el compliment
en el termini establert per la referida resolució. Així,
cal assenyalar que amb caràcter previ a l’inici dels
treballs cal disposar d’una bona cartografia a esca-
la 1:500, la qual en data d’avui, encara no es troba
disponible. El calendari previsible fóra el següent:

Elaboració de la base cartogràfica 1:500  4 mesos

Redacció del Programa d’actuació
urbanística i del Pla parcial 6 mesos

Total 10 mesos

No és recomanable, ni és de pràctica habitual, inici-
ar la redacció dels documents de gestió, projecte de
compensació / reparcel·lació, sense disposar de l’a-
provació definitiva del document de planejament o
en el millor dels casos és prudent esperar a conèi-
xer el resultat del període d’informació pública dels
primers.

Redacció del Projecte de compensació / reparcel·la-
ció: 6 mesos

Si admetem el supòsit de coincidència amb l’anteri-
or tràmit podríem considerar que ens trobem en uns
14 mesos.

A més a més, el marc legal vigent reconeix que la
iniciativa de tirar endavant el planejament corres-
pon als privats i per tant caldria reclamar d’aquests
l’exercici de les seves competències i només en el

cas que aquest no actués, es podria procedir a can-
viar el sistema d’actuació per tal de desenvolupar-
ho des de l’Administració, tràmit que en qualsevol
cas correspon totalment a l’Ajuntament i que no ens
consta que s’hagi produït.

Per tot l’anterior, es proposa demanar al Parlament
la reconsideració dels terminis de la resolució, en el
benentès que caldria respectar les decisions que en
l’exercici de les seves facultats té l’Ajuntament, i
que no poden ésser vulnerades pel govern.

Barcelona, 15 de novembre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 613/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de les línies de Renfe i
de Ferrocarrils de la Generalitat que
fan el trajecte Manresa-Barcelona
Tram. 340-00696/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34222 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00613/06

Sobre: sobre la millora de les línies de Renfe i de
Ferrocarrils de la Generalitat que fan el trajecte
Manresa - Barcelona

Comissió competent: Política Territorial del 4
d’abril de 2001

En compliment de la Resolució 613/VI del Parla-
ment de Catalunya (BOPC 175 del 23 d’abril de
2001) us informem del següent:

El Govern de la Generalitat ha inclòs en el Pla de
Transports de Viatgers de Catalunya, que actual-
ment es troba en informació pública, objectius am-
biciosos quan a temps de viatge i freqüència en els
serveis ferroviaris de les línies de RENFE i Ferro-
carrils de la Generalitat que lliguen Manresa i Bar-
celona. És obvi que l’adscripció de Ferrocarrils de
la Generalitat a la Generalitat de Catalunya garan-
teix l’assoliment d’aquests objectius traçats en la
línia de la resolució del Parlament de Catalunya. Pel
que fa a RENFE, el fet de que no s’hagi materialitzat
el traspàs de la titularitat dels serveis ferroviaris que
presta aquesta companyia, que caldrà resoldre per
la via del diàleg institucional planteja un problema
afegit. És propòsit de l’Administració de la Genera-
litat reactivar la Comissió bilateral RENFE - Gene-
ralitat de Catalunya per tal de poder disposar d’un
mecanisme eficaç de diàleg que permeti que la com-
panyia ferroviària estatal, en tant que sigui l’opera-
dor dominant en la línia Lleida - Barcelona, incor-
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pori als seus programes d’explotació els objectius
establerts per l’Administració catalana.

Barcelona, 14 de novembre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 614/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’adaptació de l’estació de
Renfe de Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) com a estació de trens regi-
onals
Tram. 340-00697/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34223 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00614/06

Sobre: sobre l’adaptació de l’estació de Renfe de
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) com a estació
de trens regionals

Comissió competent: Política Territorial del 4
d’abril de 2001

En compliment de la Resolució 614/VI del Parla-
ment de Catalunya (BOPC 175 del 23 d’abril de
2001) cal informar-vos del següent:

El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya ela-
borat pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat identifica l’estació de
Vilafranca del Penedès com un punt on s’ha d’esta-
blir un intercanviador de transports que permeti el
transbordament entre els serveis d’altes prestacions
de la línia d’amplada internacional i els serveis re-
gionals convencionals i els serveis de rodalies. En
aquest sentit, la Generalitat de Catalunya està duent
a terme gestions amb el Ministeri de Foment per tal
que la remodelació de l’estació de Vilafranca que
contemplarà el projecte constructiu definitiu de la
línia d’amplada internacional satisfaci aquests re-
queriments.

Barcelona, 14 de novembre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 450/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les gestions a fi que les perso-
nes físiques de l’Estat espanyol que
acreditin una relació laboral a Andorra
puguin tenir descomptes en el túnel
del Cadí
Tram. 340-00698/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34237 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 290-00450/06

Títol: sobre les gestions a fi que les persones físi-
ques de l’Estat espanyol que acreditin una relació
laboral a Andorra puguin tenir descomptes en el tú-
nel del Cadí

Comissió competent: Política Territorial del 28 de
febrer de 2001

El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques està duent a terme diverses converses i nego-
ciacions amb la societat Túnel del Cadí, SAC con-
cessionària d’aquesta via, amb el propòsit de poder
concretar el sistema i mecanisme mitjançant el qual
les persones físiques de l’Estat Espanyol que acre-
ditin una relació laboral a Andorra, puguin benefici-
ar-se dels mateixos descomptes que actualment te-
nen els usuaris del Túnel del Cadí de la comarca de
l’Alt Urgell.

Barcelona, 19 de novembre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 687/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un pla d’actuació
al claustre de sant Domènec del mo-
nestir de Peralada (Alt Empordà)
Tram. 340-00699/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34271 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00687/06

Sobre: sobre l’elaboració d’un pla d’actuació al
claustre de Sant Domènec del monestir de Peralada
(Alt Empordà)

En relació a la Resolució 687/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla d’actuació al
claustre de Sant Domènec del monestir de Perelada
(Alt Empordà), cal destacar que l’actuació consis-
tent en la rehabilitació i consolidació del claustre
esmentat, s’ha realitzat per part de l’Ajuntament de
Perelada.

Barcelona, 20 de novembre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 663/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment de noves fórmules
complementàries d’ajut per als propi-
etaris de les finques agràries de les
terres de l’Ebre afectades pels aiguats
del mes d’octubre de l’any 2000
Tram. 340-00700/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34237 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00663/06

Sobre: sobre l’establiment de noves fórmules com-
plementàries d’ajut per als propietaris de les fin-
ques agràries de les terres de l’Ebre afectades pels
aiguats del mes d’octubre de l’any 2000

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

En compliment de la Resolució 663/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’establiment de noves

fórmules complementàries d’ajut per als propietaris
de les finques agràries a les Terres de l’Ebre afecta-
des pels aiguats del mes d’octubre de l’any 2000,
adoptada a la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local del 25
d’abril de 2001 (BOPC núm. 184 de 21 de maig de
2001), i d’acord amb el que disposen els articles
131 i 135 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, em correspon informar, en nom del Consell
Executiu, en els termes següents:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
ha establert fórmules complementàries d’ajut a les
ja establertes per l’Ordre de 8 de novembre de
2000, per la qual s’aprovaren les bases reguladores
i s’establien mesures extraordinàries d’ajut a les
explotacions agràries afectades pels aiguats d’octu-
bre de 2000, modificada per l’Ordre de 27 de de-
sembre de 2000, a través de la convocatòria d’ajuts
per a l’any 2002 en el marc del Programa de Desen-
volupament Rural.

En concret, s’ha possibilitat que els Consells Co-
marcals del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Priorat,
Ribera d’Ebre i Terra Alta puguin convocar propera-
ment ajuts que complementin els concedits fins
l’actualitat als més de 900 propietaris de les fin-
ques agràries del camp de Tarragona i de les Terres
de l’Ebre afectades pels aiguats del més d’octubre
de 2000. L’import d’aquests ajuts és previst que si-
gui superior als 26 milions de pessetes.

Pel que fa al requeriment d’instar al Govern de l’Es-
tat a la no comptabilització dels plans de millora
com a conseqüència de catàstrofes naturals a l’efec-
te de fixar els límits que estableix la normativa vi-
gent s’ha aconseguit que el Govern de l’Estat mit-
jançant el Reial Decret 613/2001, de 8 de juny, per a
la millora i modernització de les estructures de pro-
ducció de les explotacions agràries hagi regulat
aquesta qüestió, preveient en el seu article 11 que
quan es produeixin situacions excepcionals es po-
dran auxiliar un pla de millora addicional als tres
màxims possibles dins el període de 6 anys per als
agricultors a títol principal.

Els afectats pels aiguats del mes d’octubre de l’any
2000 es podran acollir a allò que estableix l’esmen-
tat Decret, atès que, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca va declarar com a danys catastrò-
fics els aiguats del mes d’octubre de 2000 per l’Or-
dre de 8 de novembre de 2000, modificada per l’Or-
dre de 27 de desembre de 2000.

Així mateix, el Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca ha aprovat, amb caràcter general, l’Or-
dre de 28 de setembre de 2001 (DOGC núm. 3487
de 5 d’octubre), per la qual s’estableixen les bases
reguladores de les mesures

extraordinàries d’ajut per pal·liar els danys catastrò-
fics produïts per adversitats climàtiques o incendis.
Els tipus d’ajuts que recull l’Ordre són els següents:
ajuts per a plans de millora (recull la no computació
de plans de millora com a conseqüència de fenò-
mens meteorològics adversos), ajuts per a elements
productius de les explotacions agràries, préstecs
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bonificats per disminució de collites o ajuts com-
plementaris excepcionals.

Barcelona, 19 de novembre de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 432/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’aixecament de les barreres en
les autopistes en cas d’obstaculit-
zació de les vies de comunicació al-
ternatives o d’un flux de trànsit impor-
tant
Tram. 340-00701/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34301 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00432/06

Sobre: sobre l’aixecament de les barreres en les au-
topistes en cas d’obstaculització de les vies de co-
municació alternatives o d’un flux de trànsit impor-
tant

Comissió competent: Política Territorial del 28 de
febrer de 2001

El departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques està en negociacions i converses amb les soci-
etats concessionàries d’autopistes i vies en règim de
concessió per assolir i fer possible la concreció
d’un conveni mitjançant el qual les concessionàries
es comprometin en adoptar les mesures escaients,
per garantir la lliure circulació de vehicles, prèvia
comunicació dels responsables de trànsit, en els su-
pòsits que a continuació s’indiquen:

a) Quan degut a accidents de circulació sigui im-
possible circular per la via afectada i l’autoritat
competent (Guardia Civil de Trànsit o Mossos d’Es-
quadra) determini com a via alternativa alguna au-
topista de concessió.

b) Quan degut a situacions d’emergència derivades
de fenòmens naturals (inundacions, terratrèmols,
esllavissades, incendis forestals, etc…) resulti im-
possible la circulació per les vies ordinàries i el
Conseller de Governació, un cop decretada l’acti-
vació del corresponent pla d’emergència de protec-
ció civil, determini com a via alternativa alguna au-
topista objecte concessió.

c) Quan degut a situacions d’emergència derivades
d’accidents de caràcter tecnològic (accidents quí-
mics, accidents nuclears, etc…) resulti impossible
la circulació per les vies ordinàries, el Conseller de
Governació, un cop decretada l’activació del cor-
responent pla d’emergència de protecció civil, de-

termini com a via alternativa alguna autopista ob-
jecte de concessió.

d) Quan com a conseqüència de l’activació d’algun
pla de protecció civil autonòmic o municipal, sigui
necessària la utilització de les autopistes per tal de
facilitar l’evacuació de la població de les zones
afectades.

Durant el temps que durin aquestes circumstàncies
i fins que l’autoritat competent en matèria de trànsit
restableixi la normalitat, prèvia comunicació al
CECAT, la utilització dels trams d’autopista afectats
objecte de concessió quedarien exempts de paga-
ment del corresponent peatge en el tram de l’auto-
pista de recorregut alternatiu, de conformitat amb el
que el CECAT acordi en cada cas.

Barcelona, 19 de novembre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 501/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la protecció del paratge de Ga-
llecs i el traçat de la denominada via
interpolar entre Molins de Rei (Baix
Llobregat) i Montmeló (Vallès Oriental)
Tram. 340-00702/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34302 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00501/06

Sobre: sobre la protecció del paratge de Gallecs i el
traçat de la denominada via interpolar entre Molins
de Rei (Baix Llobregat) i Montmeló (Vallès Orien-
tal)

Comissió competent: Política Territorial del 14 de
març de 2001

a) Al llarg dels darrers mesos el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, a través de la
Secretaria per a les Actuacions Concertades, l’Urba-
nisme i l’Habitatge, ha presentat a tots i cada un
dels ajuntaments implicats en el territori de Gallecs
un projecte d’ordenació urbanística en el que s’ha
plasmat la següent proposta.

De les set-centes setanta hectàrees avui propietat de
l’Institut Català del Sòl en els territoris dels munici-
pis de Mollet, Montcada i Reixac, Palau-solità i Ple-
gamans, Parets del Vallès, Polinyà i Santa perpètua
de Mogoda, un total de set-centes hectàrees concen-
trades entre la carretera C-59 i la riera seca i entre
el límit nord de la delimitació de l’àmbit de Gallecs
i l’autopista A-7.
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En els marges del territori que es pretén conservar i
fora de Gallecs, es reserven determinats àmbits per
destinar-los a activitat econòmica, tots ells a con-
cretar i concertar amb els alcaldes respectius.

b) La signatura de l’esmentat conveni depèn de
l’acceptació per part de tots els ajuntaments
d’aquesta proposta, es constituiria d’un consorci de
gestió format pels Departaments de Política Territo-
rial i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i
tots els municipis, consorci que seria el titular de les
700 hectàrees a preservar, el responsable de la seva
gestió amb recursos provinents d’una part d’aques-
ta activitat econòmica generada, permetrà la signa-
tura de l’esmentat conveni.

c) La redacció i aprovació d’un pla especial en la
totalitat de l’àmbit que compren els terrenys propi-
etat de la Generalitat, permetrà l’adaptació dels
plans generals a la nova situació resultat de l’acord
i la definitiva protecció dels espais que en aquest
document es delimitin.

d) El Departament de Política Territorial i Obres
Públiques està redactant una nova traça de la via
interpolar que s’adapti l’actual C-155 al seu pas
entre Polinyà i Lliçà i minimitzi les afectacions per
vialitat en aquest territori.

Barcelona, 20 de novembre de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 475/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la modificació de la legislació en
matèria de Seguretat Social pel que fa
al règim especial d’autònoms
Tram. 340-00703/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 4338 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució 290-00475/VI

Sobre: modificació de la legislació en matèria de
Seguretat Social pel que fa al règim especial d’au-
tònoms.

Comissió de Política Social

La modificació de la legislació en matèria de Segu-
retat Social pel que fa al règim especial d’autònoms
és competència de Les Corts Generals. En aquest
sentit, val a dir que el Congrés dels Diputats va cre-
ar una Subcomissió que té per objecte específic
l’estudi de la microempresa, l’emprenedor i l’autò-
nom.

A aquesta Subcomissió va comparèixer el passat dia
5 de setembre el H. Conseller de Treball de la Gene-
ralitat de Catalunya i a la seva intervenció va expo-
sar la conveniència d’elaborar un Estatut del treba-
llador autònom i la d’equiparar el règim de Segure-
tat Social del treballador autònom i el del règim ge-
neral.

Barcelona, 9 de novembre de 2001

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

Control del compliment de la Resolu-
ció 478/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’informe «Mercado único y
cohesión social» i la participació en el
Consell Econòmic i Social
Tram. 340-00704/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34339 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290- 00478/VI

Sobre: l’informe «Mercado único y cohesión soci-
al» i la participació en el Consell Econòmic i Social.

Comissió de Política Social

En compliment de la Resolució 478/VI del Parla-
ment de Catalunya, per la que s’insta el Govern a
negociar amb el Govern de l’Estat la participació,
juntament amb la de les altres comunitats autòno-
mes, al si del Consell Econòmic i Social, tal com
disposa l’article 131.2 de la Constitució espanyola,
per a la qual cosa cal fer una modificació de l’actual
normativa del Consell Econòmic i Social, em plau
informar que ja està notificada aquesta Resolució al
Ministre de Treball

Barcelona, 12 de novembre de 2001

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball
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Control del compliment de la Resolu-
ció 477/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’informe «Mercado único y
cohesión social» del Consell Econò-
mic i Social i la construcció del marc
sociolaboral de Catalunya
Tram. 340-00705/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34340 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00477/VI

Sobre: instar el Govern a continuar avançant en la
construcció del marc sociolaboral autònom, amb els
agents socials i econòmics, en matèria de treball,
d’indústria, de comerç, de seguretat social, de sani-
tat i de serveis socials, per aprofundir en l’estat del
benestar.

Comissió de Política Social

En compliment de la Resolució 477/VI del Parla-
ment cal informar que el Govern de la Generalitat
continua avançant, dintre de les seves competències,
en la construcció del marc sociolaboral català, dia-
logant amb els agents socials, i prova d’això són els
pactes i acords en tramitació al Parlament sobre co-
operatives, el del Servei Català de Col·locació, i el
pacte per l’ocupació juvenil, basats en el consens
amb els mencionats agents socials.

Barcelona, 15 de novembre de 2001

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

Control del compliment de la Resolu-
ció 665/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la necessitat d’una llei regulado-
ra dels drets sindicals i personal
Tram. 340-00706/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34341 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00665/06

Sobre: necessitat d’una llei reguladora dels drets
sindicals i personals.

Comissió de Política Social

En compliment de la resolució 665/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la necessitat de una llei
reguladora dels drets sindicals i personals, cal infor-
mar que, malgrat parli estrictament del marc català,
el nostre Estatut no té la competència legislativa
sobre la matèria, que correspon al Congrés dels Di-
putats. Per aquesta raó, he notificat al ministeri cor-
responent la resolució aprovada pel Parlament, per
tal de començar negociacions al respecte.

Barcelona, 15 de novembre de 2001

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

Control del compliment de la Resolu-
ció 593/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la cobertura social
dels treballadors autònoms pel que fa
a la prestació d’incapacitat temporal
Tram. 340-00707/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34342 /Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00593/VI

Sobre: la millora de la cobertura social dels treballa-
dors autònoms pel que fa a la prestació d’incapaci-
tat temporal.

Comissió de Política Social

El dia 5 de setembre el Conseller de Treball de la
Generalitat de Catalunya va comparèixer al Con-
grés dels Diputats on va manifestar la seva opinió
favorable a equiparar el tractament que en matèria
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de Seguretat Social reben el treballador autònom i
el subjecte al règim general.

Pròximament la Subcomissió de seguiment del Pac-
te de Toledo i la que estudia la situació de l’autò-
nom han de treure i fer públiques les seves conclu-
sions, on s’espera que surti recollida la millora a
que es refereix la Resolució.

Barcelona, 9 de novembre de 2001

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

Control del compliment de la Resolu-
ció 493/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les mesures per a assegurar als
treballadors de Catalunya de l’empre-
sa Sintel, SA el cobrament immediat
dels salaris endarrerits
Tram. 340-00708/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34343 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució 290-00493/VI

Sobre: situació sociolaboral de l’empresa Sintel, S.A.

Comissió de Política Social

El compliment d’aquesta Resolució ve determinat
pel Informe de compliment de la Resolució-090-
0492/VI

Barcelona, 9 de novembre de 2001

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

Control del compliment de la Resolu-
ció 258/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’accés de les petites i mitjanes
empreses i les empreses d’economia
social a la licitació pública
Tram. 340-00709/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34346 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00258/06

Sobre: sobre l’accés de les petites i mitjanes empre-
ses i les empreses d’economia social a la licitació
pública

Comissió competent: Economia, Finances i Pressu-
post

En compliment de la Resolució 258/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’accés de les petites i
mitjanes empreses i les empreses d’economia social
a la licitació pública, publicada en el Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya número 107 de 7 de
novembre de 2000, em plau trametre l’informe so-
bre les possibilitats de modificar o complementar el
marc legal vigent, per tal de facilitar l’accés de les
petites i mitjanes empreses (Pime) i les empreses
d’economia social a la licitació pública.

Barcelona, 7 de novembre de 2001

Francesc Homs i Ferret
Conseller d’Economia i Finances

Control del compliment de la Resolu-
ció 662/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el futur del campament militar de
Los Castillejos, a la comarca del Baix
Camp
Tram. 340-00710/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34371 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00662/06

Sobre: sobre el futur del campament militar de Los
Castillejos, a la comarca del Baix Camp

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

En compliment de la Resolució 662/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el futur del campament
militar de Los Castillejos, a la comarca del Baix
Camp, em plau comunicar-vos el següent:

El Govern de la Generalitat, mitjançant escrit de la
consellera de Governació i Relacions Institucionals,
s’ha dirigit al Ministre de Defensa per tal que infor-
mi sobre quines són les seves intencions per al futur
respecte a les instal·lacions del campament de Los
Castillejos. Tan bon punt es rebi resposta del Go-
vern central, es trametrà al Parlament.

Barcelona, 20 de novembre de 2001

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació
i Relacions Institucionals
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Control del compliment de la Resolu-
ció 664/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’accés universal a la telefonia
mòbil
Tram. 340-00711/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34388 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00664/06

Sobre: sobre l’accés universal a la telefonia mòbil

Comissió competent: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació

En compliment de la Resolució 664/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’accés universal a la te-
lefonia mòbil, em plau d’informar del següent:

El Govern, a través de la Secretaria per a la Societat
de la Informació, s’ha adreçat per escrit al Ministeri
de Ciència i Tecnologia i a la Comissió del Mercat
de les Telecomunicacions tot instant-los que efectu-
ïn els tràmits oportuns perquè la Resolució de refe-
rència sigui incorporada a la regulació de les tele-
comunicacions.

Barcelona, 21 de novembre de 2001

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la

Informació

Control del compliment de la Resolu-
ció 682/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la rehabilitació del teatre munici-
pal d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 340-00712/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34403 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00682/06

Sobre: sobre la rehabilitació del teatre municipal
d’Ulldecona (Montsià

En relació a la Resolució 682/VI del Parlament de
Catalunya sobre la rehabilitació del teatre municipal
d’Ulldecona (Montsià), cal assenyalar que en el
moment en què es convoqui un nou concurs públic
per a la concessió de subvencions per a inversions

en l’àmbit dels serveis culturals, es duran a terme
les gestions corresponents per tal d’assessorar i do-
nar suport tècnic a l’Ajuntament d’Ulldecona, de
manera que pugui disposar de la informació neces-
sària per a donar compliment als requisits que esta-
bleixi la convocatòria.

Barcelona, 21 de novembre de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 936/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la presentació de les conclusi-
ons del Marc estratègic per al desen-
volupament de les infraestructures lo-
gístiques i de transport a Catalunya i
del Pla director d’estacionament de
vehicles de transport de mercaderies
perilloses
Tram. 340-00713/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 34496 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Marc estratègic per al desenvolupament de les
infraestructures logístiques i de transport a Catalu-
nya i el Pla director d’instal·lacions d’estacionament
de vehicles de transport de mercaderies perilloses
estableixen la programació inversora en matèria
d’aparcament de vehicles pesats de servei públic a
Catalunya.

Aquestes instal·lacions es consideren de suport per a
la activitat del transport, complementàries de les
grans infraestructures logístiques i especialment
adreçades a donar servei als conductors, perquè
puguin acomplir millor les condicions de conduc-
ció i descans regulades.

El Pla director preveu la realització d’aparcaments
per a vehicles pesats als principals eixos de Catalu-
nya. Així, al llarg de l’A-7 hi haurà aparcaments a
Figueres (o Girona), a la CIM Vallès, a Tarragona -
Reus, a Amposta - Tortosa i a La Jonquera.

Al llarg de la N-II i l’A-2 s’adaptarà l’aparcament
del Baix Llobregat, i es construiran a Lleida i a l’al-
çada de la Panadella.

A l’eix de la C-1411 (E-09) hi haurà un aparcament
a Manresa, en la confluència amb la C-25.

A més, hi ha els aparcaments locals, en els quals
prima la proximitat als cascos urbans per sobre la
comunicació amb la xarxa de carreteres, l’interès
dels quals és la descongestió de les poblacions. Ac-
tualment hi ha 7 aparcaments locals i se’n preveuen
25 de nous a les principals poblacions, durant el
període d’execució del pla.
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També s’han de contemplar les cinc àrees públiques
especials per a vehicles amb mercaderies perilloses.
Aquestes, amb unes característiques més especials,
se situen a Girona, Barcelonès Nord, Barcelonès
Sud-oest, Lleida i Tarragona. Es complementen amb
tres àrees específiques d’iniciativa privada a Cons-
tantí, Castellbisbal i Martorell.

El conjunt d’aquestes actuacions suposaran dotar
suficientment i estratègicament tot el territori per a
donar un servei de qualitat als transportistes que
circulin per Catalunya.

Barcelona, 22 de novembre de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’un
membre del grup de treball de la Fa-
cultat de Pedagogia de la Universitat
de Barcelona que ha fet un estudi dels
joves per a la Diputació de Barcelona,
davant la Comissió d’Estudi sobre la
Situació de la Joventut a Catalunya,
perquè informi sobre aquest estudi
Tram. 356-00060/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Jo-
ventut a Catalunya, en la sessió núm. 5, tinguda el
dia 28.11.2001 (DSPC-C 268).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant la
Comissió d’Estudi sobre la Situació
de la Joventut a Catalunya perquè in-
formi sobre el projecte Govern 2001
del Pla nacional de joventut
Tram. 356-00323/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, en la sessió núm. 5, del 28.11.2001
(DSPC-C 268).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Cultura i del secretari general
de l’Esport davant la Comissió de Po-
lítica Cultural perquè informin sobre
els criteris emprats per a la valoració
de les peticions de subvenció rebu-
des per la Secretaria General de l’Es-
port per a la construcció i el condicio-
nament d’equipaments esportius en el
període 2001-2003, i sobre les conver-
ses amb els altres agents promotors
d’instal·lacions i equipaments espor-
tius que ha de permetre l’aprovació
del Pla d’instal·lacions esportives de
Catalunya (PIEC)
Tram. 356-00386/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Cultural, en la sessió
núm. 29, tinguda el dia 22.11.2001 (DSPC-C 264).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de la Presidència davant la Co-
missió d’Estudi sobre la Situació de la
Joventut a Catalunya perquè informi
sobre les mesures de coordinació en-
tre els diferents departaments del Go-
vern adoptades amb relació al Pla Na-
cional de Joventut de Catalunya
Tram. 356-00412/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, en la sessió núm. 5, del 28.11.2001
(DSPC-C 268).

Sol·licitud de compareixença de la
consellera d’Ensenyament davant la
Comissió d’Estudi sobre la Situació
de la Joventut a Catalunya perquè in-
formi sobre les actuacions relatives al
Pla Nacional de Joventut de Catalu-
nya
Tram. 356-00413/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, en la sessió núm. 5, del 28.11.2001
(DSPC-C 268).
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques davant la Comissió d’Estu-
di sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya perquè informi sobre les
actuacions relatives al Pla Nacional de
Joventut de Catalunya
Tram. 356-00414/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, en la sessió núm. 5, del 28.11.2001
(DSPC-C 268).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball davant la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Joven-
tut a Catalunya perquè informi sobre
les actuacions relatives al Pla Nacio-
nal de Joventut de Catalunya
Tram. 356-00415/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, en la sessió núm. 5, del 28.11.2001
(DSPC-C 268).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis davant la Comissió d’Estudi
sobre la Situació de la Joventut a Ca-
talunya perquè informi sobre les actu-
acions dels municipis catalans fetes
amb relació al Pla Nacional de Joven-
tut de Catalunya
Tram. 356-00416/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Jo-
ventut a Catalunya, en la sessió núm. 5, tinguda el
dia 28.11.2001 (DSPC-C 268).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de la Federació de Municipis de
Catalunya davant la Comissió d’Estu-
di sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya perquè informi sobre l’actu-
ació dels municipis catalans en rela-
ció amb el Pla nacional de joventut
Tram. 356-00417/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Jo-
ventut a Catalunya, en la sessió núm. 5, tinguda el
dia 28.11.2001 (DSPC-C 268).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca davant la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca perquè informi so-
bre els danys que han ocasionat els
darrers aiguats a la pagesia i de les
mesures que pensa prendre el Go-
vern pel que fa a ajuts i subvencions
per a pal·liar-ne els efectes
Tram. 356-00423/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Jaume Oliveras i Maristany, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 34164).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.11.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme
davant la Comissió d’Indústria, Co-
merç i Turisme perquè informi sobre
la situació de la inversió i la possible
implantació de l’empresa Inditex a la
comarca de l’Alt Empordà i sobre el
desenvolupament del centre multimo-
dal de Vilamalla (Alt Empordà)
Tram. 356-00424/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Alícia Sánchez-Camacho, del Grup
Parlamentari Popular (reg. 34238).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.11.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient davant la Co-
missió de Política Territorial perquè
informi sobre els danys ocasionats
pels aiguats
Tram. 356-00425/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Jaume Oliveras i Maristany, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 34278).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.11.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença de la de-
legada del Govern de l’Estat davant la
Comissió de Política Territorial perquè
informi sobre les mesures adoptades
en l’àmbit de les seves competències
per a pal·liar els efectes catastròfics
causats pels aiguats
Tram. 356-00426/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Jaume Oliveras i Maristany, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 34280).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.11.2001.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme
davant la Comissió de Política Territo-
rial perquè informi sobre les mesures
que pensa prendre el Govern pel que
fa als talls de subministrament elèctric
ocasionats pels aiguats
Tram. 356-00427/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Jaume Oliveras i Maristany, junta-
ment amb dos altres diputats del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 34282).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.11.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques davant la Comissió de Polí-
tica Territorial perquè informi sobre
els danys que han ocasionat els ai-
guats
Tram. 356-00428/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Jaume Oliveras i Maristany, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(reg. 34283).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.11.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller en Cap i del director del Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació davant la Comissió
Permanent de Legislatura per a la So-
cietat de la Informació perquè informin
sobre els criteris d’adjudicació del
concurs per a la connexió amb banda
ampla en centres públics sanitaris i
d’ensenyament
Tram. 356-00429/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Ernest Benach i Pascual, juntament
amb dos altres diputats del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 34463).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 27.11.2001. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà
substanciada pel procediment de l’article 138 del
Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de la CCRTV davant la Co-
missió de Control Parlamentari de
l’Actuació de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials perquè informi sobre el tracta-
ment informatiu de la nit de l’assassi-
nat de l’Excm. Sr. Ernest Lluch i Martín
Tram. 356-00430/06

Acord sobre la sol·licitud

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. 9, tingu-
da el dia 24.11.2000 (DSPC-C 107).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural amb la consellera
d’Ensenyament sobre l’avaluació de
les competències bàsiques de l’alum-
nat de deu anys
Tram. 355-00141/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera d’Ense-
nyament (reg. 34146).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 23.11.2001.
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Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme sobre la política de captació
d’inversions, especialment amb rela-
ció a les inversions del grup Inditex
Tram. 355-00144/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Indús-
tria, Comerç i Turisme (reg. 34262).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 23.11.2001.

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme sobre la garantia del submi-
nistrament energètic a les comarques
per tal d’assegurar el desenvolupa-
ment industrial
Tram. 355-00145/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Indús-
tria, Comerç i Turisme (reg. 34334).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 26.11.2001.

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme sobre el soterrament de les
línies elèctriques
Tram. 355-00146/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Indús-
tria, Comerç i Turisme (reg. 34335).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 26.11.2001.

Sessió informativa del conseller
d’Economia i Finances davant la Co-
missió d’Estudi sobre la Situació de la
Joventut a Catalunya perquè informi
sobre el projecte Govern 2001 del Pla
nacional de joventut
Tram. 355-00148/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, en la sessió núm. 5, tinguda el dia
28.11.2001 (DSPC-C 268).

Sessió informativa del conseller de la
Presidència davant la Comissió d’Es-
tudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya perquè informi sobre les
mesures de coordinació entre els di-
ferents departaments del Govern
adoptades amb relació al Pla Nacional
de Joventut de Catalunya
Tram. 355-00149/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, en la sessió núm. 5, tinguda el dia
28.11.2001 (DSPC-C 268).

Sessió informativa de la consellera
d’Ensenyament davant la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Joven-
tut a Catalunya perquè informi sobre
les actuacions relatives al Pla Nacio-
nal de Joventut de Catalunya
Tram. 355-00150/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, en la sessió núm. 5, tinguda el dia
28.11.2001 (DSPC-C 268).
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Sessió informativa del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques
davant la Comissió d’Estudi sobre la
Situació de la Joventut a Catalunya
perquè informi sobre les actuacions
relatives al Pla Nacional de Joventut
de Catalunya
Tram. 355-00151/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, en la sessió núm. 5, tinguda el dia
28.11.2001 (DSPC-C 268).

Sessió informativa del conseller de
Treball davant la Comissió d’Estudi
sobre la Situació de la Joventut a Ca-
talunya perquè informi sobre les actu-
acions relatives al Pla Nacional de Jo-
ventut de Catalunya
Tram. 355-00152/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, en la sessió núm. 5, tinguda el dia
28.11.2001 (DSPC-C 268).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants de
la Federació de Confraries de Pesca-
dors davant la Comissió d’Estudi so-
bre la Situació de la Pesca a Catalu-
nya perquè informin sobre la proble-
màtica del sector
Tram. 357-00200/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a Catalu-
nya, del 22.11.2001 (DSPC-C 265).

Compareixença de representants de
l’Associació d’Armadors de Pesca de
Catalunya per informar sobre el Pro-
jecte de llei de confraries
Tram. 357-00235/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

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.

Compareixença del secretari general
de l’Esport davant la Comissió de Po-
lítica Cultural perquè informin sobre
els criteris emprats per a la valoració
de les peticions de subvenció rebu-
des per la Secretaria General de l’Es-
port per a la construcció i el condicio-
nament d’equipaments esportius en el
període 2001-2003, i sobre les conver-
ses amb els altres agents
Tram. 357-00236/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Cultural en la sessió
núm. 29, tinguda el dia 22.11.2001 (DSPC-C 264).

Compareixença d’un membre del grup
de treball de la Facultat de Pedagogia
de la Universitat de Barcelona que ha
fet un estudi dels joves per a la Diputa-
ció de Barcelona, davant la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Joven-
tut a Catalunya, perquè informi sobre
aquest estudi
Tram. 357-00237/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Jo-
ventut a Catalunya en la sessió núm. 5, tinguda el
dia 28.11.2001 (DSPC-C 268).
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Compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis da-
vant la Comissió d’Estudi sobre la Si-
tuació de la Joventut a Catalunya per-
què informi sobre les actuacions dels
municipis catalans fetes amb relació al
Pla Nacional de Joventut de Catalu-
nya
Tram. 357-00238/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Jo-
ventut a Catalunya en la sessió núm. 5, tinguda el
dia 28.11.2001 (DSPC-C 268).

Compareixença del president de la
Federació de Municipis de Catalunya
davant la Comissió d’Estudi sobre la
Situació de la Joventut a Catalunya
perquè informi sobre l’actuació dels
municipis catalans en relació amb el
Pla nacional de joventut
Tram. 357-00239/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Jo-
ventut a Catalunya en la sessió núm. 5, tinguda el
dia 28.11.2001 (DSPC-C 268).

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

Cessament i nomenament de diver-
sos consellers titulars dels departa-
ments del Govern de la Generalitat de
Catalunya
Tram. 330-00070/06

Presentació: President de la Generalitat,
del Presidència de la Generalitat
Reg. 34275 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 23.11.2001

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 62.b)
de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del
Parlament i del Consell Executiu de la Generalitat,
em plau donar-vos compte dels canvis efectuats en
la composició del Govern:
– Per Decret 294/2001 de 20 de novembre, ha ces-
sat en el seu càrrec de conseller del Departament de
Medi Ambient el senyor Felip Puig i Godes.
– Per Decret 295/2001 de 20 de novembre, ha estat
nomenat el senyor Ramon Espadaler i Parcerisas
conseller del Departament de Medi Ambient.
– Per Decret 296/2001 de 20 de novembre, ha ces-
sat en el seu càrrec de conseller del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques el senyor Pere
Macias i Arau.
– Pel Decret 297/2001 de 20 de novembre, ha estat
nomenat el senyor Felip Puig i Godes conseller del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Ben cordialment,

Barcelona, 20 de novembre de 2001

Jordi Pujol

N. de la R.: El Decret 294/2001, de 20 de novembre,
de cessament del senyor Felip Puig i Godes com a
conseller del Departament de Medi Ambient; el De-
cret 295/2001, de 20 de novembre, pel qual es no-
mena el senyor Ramon Espadaler i Parcerisas com
a conseller del Departament de Medi Ambient; el
Decret 296/2001, de 20 de novembre, de cessament
del senyor Pere Macias i Arau com a conseller del
Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques, i el Decret 297/2001, de 20 de novembre, pel
qual es nomena el senyor Felip Puig i Godes com a
conseller del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, són publicats al DOGC 3518, del
21 de novembre de 2001.

4.70.01.

4. INFORMACIÓ



3 de desembre de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 240

76

Encàrrec del despatx del conseller de
Sanitat i Seguretat Social a la conse-
llera de Governació i Relacions Institu-
cionals
Tram. 330-00071/06

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 34275 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 23.11.2001

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d)
de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del
Parlament 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 de Sanitat i Seguretat Social, senyor
Eduard Rius i Pey, el dia 19 de novembre de 2001,
s’encarregarà del despatx del seu Departament la
consellera de Governació i Relacions Institucionals,
senyora Núria de Gispert i Català.

Ben cordialment,

Barcelona, 16 de novembre de 2001

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

N. de la R.: El decret 293/2001, de 16 de novembre,
d’encàrrec de despatx del conseller de Sanitat i
Seguretat Social, senyor Eduard Rius i Pey, a la con-
sellera de Governació i Relacions Institucionals,
senyora Núria de Gispert i Català, el dia 19 de no-
vembre de 2001, és publicat al DOGC 3518, del 21
de novembre de 2001.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Documentació tramesa en compli-
ment de l’article 34.10 de la Llei 14/
2000, corresponent a l’activitat de
l’Institut Català del Crèdit Agrari
Tram. 334-00076/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost: Mesa del Parlament,
27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Homs i Ferret, Conseller d’Economia i Fi-
nances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 34.10 de la Llei 14/2000, de 29
de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2001, trameto, adjunta, la Memòria
explicativa de l’Institut Català del Crèdit Agrari cor-
responent al tercer trimestre de l’exercici del 2001.

Barcelona, 9 de novembre de 2001

Francesc Homs i Ferret
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Documentació tramesa en compli-
ment de l’article 34.10 de la Llei 14/
2000, corresponent a l’activitat de
l’Institut Català de Finances
Tram. 334-00077/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 34353 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 27.11.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Homs i Ferret, Conseller d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
el que disposa l’article 34.10 de la Llei 14/2000, de 29
de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2001, trameto, adjunta, la Memòria
explicativa de l’Institut Català de Finances correspo-
nent al tercer trimestre de l’exercici del 2001.

Barcelona, 9 de novembre de 2001

Francesc Homs i Ferret
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Resolució de 26 de novembre de
2001, de nomenament de la senyora
Margarita Cuscó i Turell com a cap de
gabinet del Síndic de Greuges
Reg. 34587

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
Margarita Cuscó i Turell cap de gabinet del Síndic
de Greuges, amb les obligacions i els drets inhe-
rents al càrrec i amb efectes a partir de l’1 de de-
sembre de 2001.

Bacelona, 26 de desembre de 2001

Anton Cañellas
Síndic de Greuges

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Interpretació de la Taula de Negociació
en relació a l’article 14.1 del conveni
per a casos d’adopció de fills

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 238)

A la pàg. 100, a la signatura.

On diu:

«Begoña Benguria i Calera, cap de Recursos Hu-
mans»

Ha de dir:

«Begoña Benguria i Calera, cap del Departament de
Recursos Humans»

On diu:

«Vicenç Buesa i Bringue»

Ha de dir

«Vicenç Santaló i Burrull»

Concurs-oposició per a la provisió
per promoció interna de dues places
d’arxiver/ra de la Direcció d’Estudis
Parlamentaris del Parlament de Cata-
lunya
Tram. 500-00020/06

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.11.2001

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 27
de novembre de 2001, d’acord amb la proposta de
nomenament de l’òrgan qualificador del concurs-
oposició per a la provisió per promoció interna de
dues places d’arxiver/ra de la Direcció d’Estudis
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, en com-
pliment del que preveu la base desena de la convo-
catòria i un cop comprovada la conformitat dels
documents requerits, ha nomenat com a arxiveres
del Parlament de Catalunya, a partir de la data de la
presa de possessió, la Sra. Rosa M. López i Prieto i
la Sra. Marta Moreno i Gironès.

Contra l’acord de nomenament hi cap recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en
un termini d’un mes a comptar de la seva publica-
ció o notificació, o directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació o notificació, de confor-
mitat amb la Llei 29/1998, del 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de cap de la Unitat
de Gestió Administrativa del Personal
i d’un lloc de treball de cap de la Uni-
tat de Selecció i Formació del Parla-
ment de Catalunya
Tram. 500-00025/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.11.2001

OFICIALIA MAJOR

Atès que s’han de proveir temporalment un lloc de
treball de cap de la unitat de gestió administrativa,
grup C, nivell 8, i un lloc de treball de cap de la uni-
tat de selecció i formació, grup C, nivell 8, al De-
partament de Recursos Humans, i en aplicació de
l’article 30 de la Modificació de determinats pre-
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ceptes dels títols I i II dels Estatuts del règim i el
govern interiors del Parlament de Catalunya i de
l’article 20 de l’Acord sobre les condicions de tre-
ball del personal del Parlament per a l’any 2000, i
l’Actualització de llocs de treball del Parlament de
Catalunya, aprovada per acord de la Comissió de
Govern Interior de data 28 de juny de 2001, d’acord
amb la normativa corresponent sobre funció públi-
ca, la Mesa del Parlament convoca un concurs per a
proveir temporalment els llocs de treball que es de-
tallen a l’annex I d’aquesta convocatòria.

BASES

Primera. Pot prendre part en aquest concurs el per-
sonal funcionari, interí o contractat que estigui
prestant serveis al Parlament de Catalunya amb ni-
vell igual o inferior al dels llocs de treball a cobrir i
que compleixi els requisits següents:

a) Tenir el títol de batxillerat, de formació professi-
onal de segon grau o equivalent.

b) Tenir el certificat de nivell C de català lliurat per
la Junta Permanent de Català o equivalent, o posseir
els coneixements equivalents al nivell C de català,
que ha d’acreditar en el decurs del procediment.

Segona. Tothom qui compleixi les condicions de la
base primera i vulgui prendre part en aquest con-
curs ha de presentar, abans del dia 7 de desembre,
al Registre d’Oficialia Major del Parlament de Cata-
lunya:

a) Una instància segons els models que s’adjunten
en l’annex II i/o III

b) El currículum, que exposi la idoneïtat i l’adequa-
ció del candidat o candidata per al lloc de treball a
cobrir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats
i de tenir el certificat de nivell C de català lliurat per
la Junta Permanent de Català o equivalent, d’acord
amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de
maig, sobre avaluació i certificació de coneixe-
ments de català.

Tercera. La Comissió Tècnica d’Avaluació és forma-
da per:

a) El director de Govern Interior

b)La cap del Departament de Recursos Humans

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de
la seva especialització, tenint en compte les funci-
ons del lloc a proveir.

Quarta. Es valoraran els mèrits i capacitats dels can-
didats per a ocupar els llocs convocats en dues fa-
ses no eliminatòries, en el conjunt de les quals s’ha
d’obtenir una puntuació mínima total de 50 punts,
segons els criteris i els barems següents:

Primera fase:

a) Treball desenvolupat

Es valorarà fins a un màxim de 45 punts, el treball
desenvolupat en funció de l’experiència adquirida,
especialment en l’exercici de funcions semblants a

les pròpies del lloc convocat, tenint en compte el
contingut tècnic i l’especialització dels llocs ocu-
pats en relació amb el que és objecte de convocatò-
ria i els coneixements i l’experiència.

b) Cursos de formació i perfeccionament

Per l’assistència i/o aprofitament als cursos de for-
mació i de perfeccionament que versin sobre matè-
ries relacionades amb funcions pròpies del lloc de
treball que es convoca, fins a 10 punts, en funció de
la seva utilitat

c) Antiguitat

L’antiguitat en serveis prestats atenent els grups, el
nivell i les categories en què s’hagin prestat, es va-
lora fins a 5 punts. Els serveis efectivament prestats
en el Parlament puntuen el doble que els prestats en
altres administracions

Es computen els serveis efectius prestats i recone-
guts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de de-
sembre, i les disposicions concordants, tenint en
compte que el temps de serves prestats simultània-
ment només es pot computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques

Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin
rellevants per al lloc de treball a proveir, es valoren
fins a 5 punts, en funció dels coneixements reque-
rits, competència i especialització d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques
de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-
ne d’altres de nivell superior que es pugin al·legar
com a requisit o com a mèrit.

Segona fase:

Entrevista

En l’entrevista es comprovaran i valoraran els mè-
rits i les capacitats establerts a la convocatòria i al·-
legats per les persones aspirants que siguin adients
per a desenvolupar el lloc de treball convocat, i, en
conseqüència, per determinar la major adequació
de la persona al lloc de treball.

Es podrà demanar a les persones aspirants que ex-
posin els seus criteris respecte dels continguts fun-
cionals del lloc objecte de concurs i les seves pro-
postes de millora.

L’entrevista serà valorada amb un màxim de 30
punts.

Cinquena. Un cop finit el termini de presentació
d’instàncies, la Direcció de Govern Interior elabora-
rà i farà pública al tauler d’anuncis del Parlament la
llista de persones admeses i excloses, amb indicació
de les causes d’exclusió. Així mateix, un cop finit
l’esmentat termini de presentació de sol·licituds, la
Comissió Tècnica d’Avaluació ha d’elaborar una
relació ordenada de les persones candidates admeses
a la convocatòria i de les puntuacions atorgades, la
qual es farà pública al tauler d’anuncis del Parlament.

Sisena. La Comissió Tècnica d’Avaluació ha de
convocar les persones aspirants per a fer la prova o
les proves de coneixement suficient de la llengua
catalana en el cas que no tingui el certificat de ni-
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vell C de català lliurat per la Junta Permanent de
Català o equivalent. La qualificació d’aquesta pro-
va és d’apte/a o no apte/a.

Setena. El concurs s’ha de resoldre a favor de la
persona aspirant que obtingui la millor valoració de
la totalitat dels mèrits i capacitats a quèe es refereix
la base quarta i comporta l’adscripció en comissió
de serveis del funcionari o funcionària al lloc de
treball convocat i amb les funcions descrites. En el
cas que la persona proposada no fos funcionari o
funcionària de carrera, la provisió adopta el caràc-
ter d’interina.

Vuitena. L’empat en la puntuació global es desfà, si
escau, d’acord amb l’aplicació successiva dels cri-
teris.

Novena. El concurs pot ésser declarat desert.

Desena. El termini per a incorporar-se a la nova desti-
nació és de tres dies hàbils comptats a partir de l’en-
demà de la publicació de la resolució del concurs en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

El termini per a la presa de possessió en la nova des-
tinació, que ha d’acreditar la cap del Departament
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils compta-
dors a partir de l’endemà de la data de cessament en
el lloc anterior. Si aquesta resolució comporta el re-
ingrés al servei actiu, el termini de presa de posses-
sió s’ha de comptar des de l’endemà de la publica-
ció d’aquesta. Així mateix, per causes justificades
per necessitats del departament d’origen, que el cap
o la cap del dit departament ha de valorar en cada
cas, es pot concedir una pròrroga que pot ésser de
fins a un màxim de vuit dies més.

Onzena. Règim d’impugnacions

11.1 Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del
Parlament de resolució del concurs, les persones
interessades poden interposar recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament en el termini
d’un mes a comptar de la publicació o notificació, o
directament recurs contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior

de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de la publicació o notifica-
ció, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

11.2 Contra els actes de tràmit de la Comissió Tèc-
nica d’Avaluació que decideixin directament o indi-
rectament el fons de l’assumpte, determinin la im-
possibilitat de continuar el procés selectiu, produei-
xin indefensió o perjudici irreparable a drets o inte-
ressos legítims, les persones interessades poden in-
terposar recurs d’alçada davant la Mesa del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la publicació al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX I

1. Cap de la Unitat de Gestió Administrativa del
Personal

Contingut funcional: Tramita els permisos, les lli-
cències i les situacions del funcionariat; gestiona el
control horari; gestiona les autoritzacions o els re-
coneixements de compatibilitat amb altres activi-
tats; gestiona els expedients disciplinaris; supervi-
sa i controla els serveis extraordinaris del personal;
gestiona el reconeixement de triennis; exerceix les
altres funcions anàlogues que se li assignen.

2. Cap de la Unitat de Selecció i Formació

Contingut funcional: Tramita els processos selec-
tius per a l’accés a la funció pública parlamentària i
per a la provisió dels llocs de treball; tramita les
contractacions temporals i els sistemes de provisió
temporal de vacants; prepara l’oferta pública d’ocu-
pació; tramita els plans de formació i les assistènci-
es a cursos d’interès per a la institució; exerceix les
altres funcions anàlogues que se li assignen.

ANNEX II

MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

.........................................................................................................................................................................

(noms i cognoms)

nat/nada el dia .................. de ........................................................ de
......................, a ....................................................................................................

(............................................)  veí/veïna de .............................................,
que visc al carrer ....................................................................................,
núm..............., pis..........., porta.............., tel......................................,

i que tinc el DNI núm..........................................................,

DECLARO

Que compleixo les condicions requerides a la base
primera del concurs per a la provisió temporal d’un
lloc de treball de cap de la Unitat de Gestió Admi-
nistrativa del Personal del Parlament de Catalunya.

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa a l’esmentat concurs.

......................................., ...... de ...................................... de 2001

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA

ANNEX III

MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

.........................................................................................................................................................................

(noms i cognoms)

nat/nada el dia .................. de ........................................................ de
......................, a ....................................................................................................
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(............................................)  veí/veïna de .............................................,
que visc al carrer ....................................................................................,
núm..............., pis..........., porta.............., tel......................................,

i que tinc el DNI núm..........................................................,

DECLARO

Que compleixo les condicions requerides a la base
primera del concurs per a la provisió temporal d’un
lloc de treball de cap de la Unitat de Selecció i For-
mació del Personal del Parlament de Catalunya.

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa a l’esmentat concurs.

......................................., ...... de ...................................... de 2001

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT DE

CATALUNYA

Concurs per a la provisió del lloc de
treball de cap de l’Àrea d’Internet i
Multimèdia del Parlament de Catalu-
nya
Tram. 500-00026/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.11.2001

OFICIALIA MAJOR

Article únic

Es convoca un concurs específic de mèrits per a la
provisió del lloc de treball que es detalla en l’annex
d’aquesta Resolució, d’acord amb les bases especí-
fiques que hi figuren i les bases generals següents:

Primera. Lloc de treball

L’objecte d’aquest concurs és la provisió del lloc de
treball indicat a l’annex, mitjançant el sistema de
concurs específic de mèrits regulat per aquestes
bases i, supletòriament, per la legislació sobre fun-
ció pública de la Generalitat de Catalunya.

Segona. Requisits

Per a prendre part en aquest concurs cal ésser funcio-
nari de carrera del grup C i ocupar actualment una
plaça a l’Administració del Parlament de Catalunya.

Tercera. Participants

Pot participar en aquest concurs el personal com-
près en la base segona que es trobi, respecte a l’Ad-
ministració del Parlament de Catalunya, en qualse-
vol de les situacions administratives regulades per
la normativa vigent. No pot participar-hi el perso-
nal que es trobi en situació de suspensió mentre en
durin els efectes, ni el personal traslladat de lloc de
treball, ni el destituït de càrrecs de comandament
com a conseqüència d’un expedient disciplinari,
mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no

pot participar-hi el personal que, trobant-se en una
situació altra que la de servei actiu, no hi hagi estat
el temps mínim exigit per a reingressar.

Quarta. Valoració dels mèrits

4.1 El mèrits es valoren d’acord amb el barem que
figura en l’annex.

4.2 Els mèrits i les capacitats de les persones candi-
dates a ocupar el lloc convocat es valoren en dues
fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals
s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50
punts, segons els criteris i els barems establerts per
l’annex.

Cinquena. Acreditació dels mèrits

5.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publica-
ció d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya i només es tenen en comp-
te els mèrits al·legats i justificats dins el termini de
presentació de sol·licituds. Els mèrits s’han d’acre-
ditar documentalment mitjançant els certificats cor-
responents o, en la forma prevista per l’apartat 5.3,
per qualsevol altre mitjà admès en dret.

5.2. Els certificats esmentats per l’apartat 5.1 han
d’ésser expedits per:

a) L’Oficialia Major o la Direcció de Govern Interi-
or, en el supòsit de mèrits referits a llocs de treball
de l’Administració del Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el
supòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball
en institucions públiques altres que el Parlament de
Catalunya.

c) En el cas d’altres mèrits, l’autoritat acadèmica,
local o administrativa que correspongui.

5.3. Es pot substituir la certificació de les dades o
dels mèrits al·legats que ja constin en l’expedient
personal del funcionari o funcionària per un infor-
me de la Direcció de Govern Interior emès als efec-
tes d’aquest concurs.

Sisena. Sol·licitud i documentació

6.1. Les persones interessades han de presentar la
sol·licitud corresponent al Registre d’Oficialia Ma-
jor del Parlament de Catalunya mitjançant la docu-
mentació següent:

Document núm. 1: la sol·licitud de participació en el
concurs de provisió del lloc de treball de cap de
l’Àrea d’Internet i Multimèdia, adreçada a la Direc-
ció de Govern Interior.

Document núm. 2: la sol·licitud dels certificats acre-
ditatius dels mèrits, de conformitat amb la base
5.2.a), adreçada a la Direcció de Govern Interior, o
bé la sol·licitud d’un informe de l’expedient perso-
nal, en la part que pugui ésser objecte de valoració,
tal com assenyala la base 5.3.

Document núm. 3: els certificats dels mèrits a què fa
referència la base 5.2. b) i c).

6.2. Les persones concursants procedents de les si-
tuacions d’excedència voluntària i de suspensió
d’ocupació han d’adjuntar a la sol·licitud una decla-
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ració del fet que no estan separades del servei de
cap administració pública, ni inhabilitades per a
l’exercici de les funcions públiques.

Setena. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per a prendre part en el concurs, i la
documentació que l’acompanyi, s’ha d’adreçar a la
Direcció de Govern Interior i s’ha de presentar en el
termini de set dies naturals comptats des de l’ende-
mà de la publicació d’aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Vuitena. Comissió Tècnica d’Avaluació

8.1 La valoració dels mèrits la fa la Comissió Tècni-
ca d’Avaluació, que és formada pels membres se-
güents:

President: el director de Govern Interior, que pot de-
legar en la cap del Departament de Recursos Humans.

Vocals: el director de la Direcció d’Informàtica i
una persona en representació del personal proposa-
da pel Consell de Personal.

8.2. Es faculta la Comissió Tècnica d’Avaluació per
a utilitzar els mitjans d’acreditació que consideri
adequats a fi d’avaluar que els participants posseei-
xin el nivell de coneixements necessari per a ocupar
la plaça convocada.

8.3. La Direcció de Govern Interior presta el suport
material i tècnic necessari per a l’actuació de la
Comissió Tècnica d’Avaluació.

8.4. La Comissió Tècnica d’Avaluació té la facultat
de convocar personalment les persones candidates,
en els casos en què ho consideri convenient, a fi
d’aclarir punts dubtosos o qualsevol altre aspecte
de la documentació que hagin aportat.

Novena. Proposta de resolució

9.1. La proposta de resolució recaurà en el candidat
que obtingui la millor valoració de la totalitat dels
mèrits i capacitats especificats al barem de l’annex
a què es refereix la base quarta, sempre que s’obtin-
gui una puntuació global igual o superior a 50
punts.

9.2. L’empat en la puntuació global es desfà, si es-
cau, d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris
següents:

En primer lloc, per la major puntuació obtinguda en
la primera fase; en segon lloc, per la major puntua-
ció obtinguda en l’apartat a) de la primera fase i, si
encara persistia l’empat, per la major puntuació ob-
tinguda en l’apartat c) de la primera fase; en cas que
continuï l’empat, es dirimirà per la major puntuació
obtinguda en la segona fase; si l’empat encara per-
dura, per la major antiguitat com a funcionari del
Parlament de Catalunya, i, finalment, per la major
edat del funcionari.

9.3. Les persones concursants que no obtinguin la
destinació sol·licitada continuen en el mateix lloc
que ocupaven.

9.4 Abans de la resolució definitiva, de conformitat
amb el que acordin les comissions d’avaluació, la

Direcció de Govern Interior farà públic el resultat
provisional del concurs mitjançant la seva exposi-
ció al tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya,
de conformitat amb el que acordi la Comissió Tèc-
nica d’Avaluació, per tal que en el termini de cinc
dies naturals les persones interessades puguin es-
menar-ne els defectes, si s’escau.

Desena. Resolució del concurs

10.1 La Mesa, davant la proposta de la Comissió
Tècnica d’Avaluació, un cop transcorregut el termi-
ni establert a la base 9.4, ha de resoldre aquest con-
curs en el termini de quinze dies comptadors a partir
de l’endemà de la finalització del termini de pre-
sentació de sol·licituds. Aquesta resolució s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Ca-
talunya.

Onzena. Terminis de formalització de cessament i de
presa de possessió

11.1. La data de cessament en el lloc anterior s’ha
d’efectuar dins els tres dies hàbils següents comp-
tats a partir de l’endemà de la publicació de la reso-
lució del concurs en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya.

11.2. El termini per a la presa de possessió en la
nova destinació, que ha d’acreditar el cap del De-
partament d’Informàtica, és de dos dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà de la data de ces-
sament en el lloc anterior. Si aquesta resolució com-
porta el reingrés al servei actiu, el termini de presa
de possessió s’ha de comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquesta. Així mateix, per causes justi-
ficades per necessitats del departament d’origen,
que el cap o la cap del dit departament ha de valo-
rar en cada cas, es pot concedir una pròrroga que
pot ésser de fins a un màxim de vuit dies més.

Dotzena. Règim d’impugnacions

12.1 Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del
Parlament de resolució del concurs, les persones
interessades poden interposar recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament en el termini
d’un mes a comptar de la publicació o notificació, o
directament recurs contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
publicació o notificació, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic-
ció contenciosa administrativa.

12.2 Contra els actes de tràmit de la Comissió Tèc-
nica d’Avaluació que decideixin directament o indi-
rectament el fons de l’assumpte, determinin la im-
possibilitat de continuar el procés selectiu, produei-
xin indefensió o perjudici irreparable a drets o inte-
ressos legítims, les persones interessades poden in-
terposar recurs d’alçada davant la Mesa del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la publicació al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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ANNEX

Lloc de treball i valoració dels mèrits

1. Cap de l’Àrea d’Internet i Multimèdia (Direcció
d’Informàtica)

Requisits:

a) Haver obtingut plaça com a secretari/ària-trans-
criptor/a del Parlament de Catalunya.

b) Tenir els coneixements de català equivalents al
nivell C.

Contingut funcional:

Li correspon el desenvolupament i el manteniment
del web del Parlament, la informació i el suport tèc-
nic pel que fa als continguts i l’ús d’aquest web, i
també l’administració d’Intranet i el desenvolupa-
ment de projectes en entorns de tecnologies
multimèdia.

Primera fase: valoració dels mèrits aportats

a) Treball desenvolupat.

Es valorarà fins a un màxim de 40 punts el treball
desenvolupat en funció de l’experiència adquirida,
especialment en l’exercici de funcions semblants a
les pròpies del lloc convocat, tenint en compte el
contingut tècnic i l’especialització dels llocs ocu-
pats en relació amb el que és objecte de convocatò-
ria i els coneixements i l’experiència, especialment
en l’ús de les eines informàtiques necessàries per a
desenvolupar les tasques descrites al contingut fun-
cional del lloc de treball.

b) Formació i perfeccionament.

b.a) Per l’assistència i/o aprofitament als cursos de
formació i de perfeccionament que versin sobre
matèries, tècniques o procediments relacionats amb
les funcions pròpies del lloc de treball que es con-
voca, i l’aprofitament d’aquests cursos, fins a un
màxim de 10 punts, en funció de la utilitat dels dits
cursos, ponderada de forma raonable amb la seva
dificultat tècnica i la seva durada.

b.b) Amb els mateixos criteris, es valoraran les pu-
blicacions i la docència impartida i desenvolupada
per les persones aspirants, fins a 2,5 punts.

c) Antiguitat.

L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de
0,5 punts per any complet de serveis, fins a 5 punts.

Es computen els serveis efectius prestats i recone-
guts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desem-
bre, i disposicions concordants, tenint en compte que
el temps de serveis prestats simultàniament només
es pot computar una vegada.

d) Titulacions acadèmiques.

Les titulacions acadèmiques oficials, si són relle-
vants per al lloc de treball a proveir, es computen,
en conjunt, fins a 7,5 punts, en funció dels coneixe-
ments requerits, de la competència de l’especialit-
zació d’aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques
requerides per a ocupar el lloc de treball actual, ni

tampoc les de nivell inferior que siguin necessàries
per assolir-ne d’altres de nivell superior, que es pu-
gin al·legar com a requisit o com a mèrit.

e) Coneixements de llengua catalana

El coneixement de la llengua catalana superior al
requerit per al lloc de treball es valorarà fins a 5
punts. Aquest coneixement s’ha de justificar mitjan-
çant el certificat D de la Junta Permanent de Català
o qualsevol altre títol equivalent. També es valora-
rà qualsevol altre certificat de la Junta Permanent
de Català per obtenir el qual s’hagi d’haver obtin-
gut prèviament el certificat de nivell C. En aquest
darrer cas, el valor que s’ha d’atorgar als coneixe-
ments justificats s’han de ponderar en funció de la
utilitat d’aquests en relació amb el lloc de treball.

Segona fase: entrevista

En l’entrevista es comprovaran i valoraran la com-
petència i la capacitació de la persona aspirant per a
exercir el lloc de treball convocat. L’entrevista ha
de versar sobre els mèrits al·legats per la persona
aspirant i també sobre el coneixements d’aquesta
amb relació als objectius, les tasques, els productes
i els serveis de l’àrea que aspira a dirigir i sobre
l’organització, la dotació i els recursos i el sistema
de treball i de controls que caldria que adoptés
l’àrea esmentada.

En aquesta fase es pot atribuir un màxim de 30
punts.

ANNEX I

MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

.........................................................................................................................................................................

(noms i cognoms)

nat/nada el dia .................. de ........................................................ de
......................, a ....................................................................................................

(............................................)  veí/veïna de .............................................,
que visc al carrer ....................................................................................,
núm..............., pis..........., porta.............., tel......................................,

i que tinc el DNI núm..........................................................,

DECLARO

Que compleixo les condicions requerides a la base
primera del concurs per a la provisió temporal d’un
lloc de treball de cap de l’Àrea d’Internet i
Multimèdia del Parlament de Catalunya.

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa a l’esmentat concurs.

......................................., ...... de ...................................... de 2001

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA
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Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de gestor/a parla-
mentari/ària del Departament de Ges-
tió Parlamentària del Parlament de
Catalunya
Tram. 500-00027/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.11.2001

OFICIALIA MAJOR

Atès que s’ha de proveir temporalment un lloc de
treball de gestor/a parlamentari/ària reservat a la
Sra. Carme Alonso al Departament de Gestió Parla-
mentària, mentre duri el seu permís per maternitat, i
en aplicació de l’article 30 de la Modificació de
determinats preceptes dels títols I i II dels Estatuts
del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya i de l’article 20 de l’Acord sobre les condi-
cions de treball del personal del Parlament per a
l’any 2000, i l’Actualització de llocs de treball del
Parlament de Catalunya, aprovada per acord de la
Comissió de Govern Interior de data 28 de juny de
2001, d’acord amb la normativa corresponent sobre
funció pública, Mesa del Parlament convoca un
concurs per a proveir temporalment un lloc de tre-
ball de gestor/a parlamentari/ària del Parlament,
grup C, nivell 8, adscrit al dit Departament. Les fun-
cions assignades al lloc convocat consisteixen, pre-
ferentment, en l’assistència i el suport administra-
tius als òrgans del Parlament i en la gestió de les
tasques assignades a cada una de les àrees del De-
partament, en funció de l’adscripció, seguint les ins-
truccions del cap o la cap d’àrea que correspongui.

BASES

Primera. Pot prendre part en aquest concurs el per-
sonal funcionari, interí o contractat que estigui
prestant serveis al Parlament de Catalunya amb ni-
vell igual o inferior al del lloc de treball a cobrir i
que compleixi els requisits següents:

a) Tenir el títol de batxillerat, de formació professi-
onal de segon grau o equivalent.

b)Tenir el certificat de nivell C de català lliurat per
la Junta Permanent de Català o equivalent, o posseir
els coneixements equivalents al nivell C de català,
que ha d’acreditar en el decurs del procediment.

Segona. Tothom qui compleixi les condicions de la
base primera i vulgui prendre part en aquest con-
curs ha de presentar, abans del dia 7 de desembre,
al Registre d’Oficialia Major del Parlament de Cata-
lunya:

a) Una instància segons el model que s’adjunta.

b) El currículum, que exposi la idoneïtat i l’adequa-
ció del candidat o candidata per al lloc de treball a
cobrir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats
i de tenir el certificat de nivell C de català lliurat per
la Junta Permanent de Català o equivalent, d’acord
amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de
maig, sobre avaluació i certificació de coneixe-
ments de català.

Tercera. La Comissió Tècnica d’Avaluació és forma-
da per:

a) El director de Govern Interior

b) La cap del Departament de Gestió Parlamentària

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de
la seva especialització, tenint en compte les funci-
ons del lloc a proveir.

Quarta. Les persones aspirants han d’adjuntar en la
instància els documents a què es refereixen les ba-
ses b i c, els quals han d’ésser valorats per la Co-
missió Tècnica d’Avaluació d’acord amb el barem
següent:

a) Per l’experiència laboral, en funció de perma-
nència en cada lloc i atenent en tot cas la similitud
entre el contingut tècnic i l’especialització de les
tasques acomplertes respecte a les pròpies del lloc
convocat, la proximitat funcional o sectorial de les
àrees en què els concursants prestin o hagin prestat
serveis respecte a l’àrea de destinació i, si s’escau,
la proximitat de nivell entre el lloc d’origen i el de
destinació, fins a 25 punts.

b) Pel temps de serveis prestats en el Parlament o en
qualsevol administració pública o ens públic, ate-
nent els grups, el nivell i les categories en què s’ha-
gin prestat, fins a 15 punts. Els serveis efectivament
prestats en el Parlament puntuen el doble que els
prestats en altres administracions.

c) Pels cursos de formació i perfeccionament que
tinguin per objecte matèries directament relaciona-
des amb les funcions pròpies del lloc de treball con-
vocat, fins a 10 punts.

d) per les titulacions acadèmiques, si són rellevants
per al lloc de treball convocat i específicament pel
coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball a proveir, fins a 5 punts.

Cinquena. Un cop finit el termini de presentació
d’instàncies, la Direcció de Govern Interior elabora-
rà i farà pública al tauler d’anuncis del Parlament la
llista de persones admeses i excloses, amb indicació
de les causes d’exclusió. Així mateix, un cop finit
l’esmentat termini de presentació de sol·licituds, la
Comissió Tècnica d’Avaluació ha d’elaborar una
relació ordenada de les persones candidates adme-
ses a la convocatòria i de les puntuacions atorgades,
la qual es farà pública al tauler d’anuncis del Parla-
ment. La puntuació mínima per a superar el concurs
és de 25 punts.

Sisena. La Comissió Tècnica d’Avaluació ha de
convocar les persones aspirants per a fer la prova o
les proves de coneixement suficient de la llengua
catalana en el cas que no tingui el certificat de ni-
vell C de català lliurat per la Junta Permanent de
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Català o equivalent. La qualificació d’aquesta pro-
va és d’apte/a o no apte/a.

Setena. L’òrgan qualificador pot convocar els per-
sones aspirants perquè facin la prova o les proves
que es considerin necessàries per a garantir els prin-
cipis de mèrit i capacitat i, específicament, el conei-
xement, quant a ús i aplicació, dels programes in-
formàtics Word 97 (WordPerfect 6.0.a.), Excel 97 i
SIAP. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o
no apte/a.

En el cas que es faci aquesta prova, l’òrgan qualifi-
cador ha de convocar les persones aspirants que
hagin obtingut la puntuació mínima que estableix la
base cinquena per al dia i l’hora que s’anunciï al
tauler d’anuncis del Parlament, almenys amb cinc
dies d’antelació.

Vuitena. El concurs s’ha de resoldre a favor de la
persona aspirant que obtingui la millor valoració de
la totalitat dels mèrits i capacitats especificats a
què es refereix la base quarta d’aquesta convocatò-
ria i comporta l’adscripció en comissió de serveis
del funcionari o funcionària al lloc de treball convo-
cat i amb les funcions descrites. En el cas que la
persona proposada no fos funcionari o funcionària
de carrera, la provisió adopta el caràcter d’interina.

Novena. L’empat en la puntuació global es desfà, si
escau, d’acord amb l’aplicació successiva dels cri-
teris.

Desena. El concurs pot ésser declarat desert.

Onzena. El termini per a incorporar-se a la nova
destinació és de tres dies hàbils a comptar des de la
data de notificació de la resolució de la convocatò-
ria.

Dotzena. Règim d’impugnacions

12.1 Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del
Parlament de resolució del concurs, les persones
interessades poden interposar recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament en el termini
d’un mes a comptar de la publicació o notificació, o
directament recurs contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la
publicació o notificació, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic-
ció contenciosa administrativa.

12.2 Contra els actes de tràmit de la Comissió Tèc-
nica d’Avaluació que decideixin directament o indi-
rectament el fons de l’assumpte, determinin la im-
possibilitat de continuar el procés selectiu, produei-
xin indefensió o perjudici irreparable a drets o inte-
ressos legítims, les persones interessades poden in-
terposar recurs d’alçada davant la Mesa del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la publicació al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX I

MODEL D’INSTÀNCIA A PRESENTAR

.........................................................................................................................................................................

(noms i cognoms)

nat/nada el dia .................. de ........................................................ de
......................, a ....................................................................................................

(............................................)  veí/veïna de .............................................,
que visc al carrer ....................................................................................,
núm..............., pis..........., porta.............., tel......................................,

i que tinc el DNI núm..........................................................,

DECLARO

Que compleixo les condicions requerides a la base
primera del concurs per a la provisió temporal d’un
lloc de treball de gestor/a parlamentari/ària del Par-
lament de Catalunya.

Per això, us

DEMANO:

D’ésser admès/esa a l’esmentat concurs.

......................................., ...... de ...................................... de 2001

Signatura

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.11.2001

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 27
de novembre de 2001, d’acord amb la base tercera
del concurs per a la provisió temporal d’un lloc de
treball de gestor/ra parlamentari/ària del Departa-
ment de Gestió Parlamentària del Parlament de Ca-
talunya i l’article 26 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament, ha nomenat per al tri-
bunal que ha de qualificar el dit concurs el director
de Govern Interior, Sr. Xavier Muro i Bas, la cap del
Departament de Gestió Parlamentària, Sra. Josepa
Méndez i Morera, i en representació del personal, el
Sr. Àngel Zardoya i Regidor.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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Nomenament interí d’un gestor parla-
mentari

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 27
de novembre de 2001, vist l’informe del director de
Govern Interior, ha acordat nomenar interinament el
Sr. Francesc Nicolàs i Garcia gestor parlamentari
del Departament de Gestió Parlamentària, a càrrec a
la vacant de gestor/ra parlamentari/ària reservada a
la Sra. Dolors Daura i Casado, amb efectes del dia 1
de desembre de 2001.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Reconversió de set llocs de treball
d’uixers/eres de serveis generals en
llocs d’uixers/res especialitzats/ades

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 27
de novembre de 2001, ha acordat de reconvertir un
total de 7 llocs d’uixers/res de serveis generals en
llocs d’uixers/res especialitzats/ades; dels quals 4
llocs seran d’uixers/res especialitzat/ada en el ser-
vei d’identificació i 3 llocs d’uixer/ra especialitzat/
ada en el servei de visites. De manera transitòria, i
fins al moment de la resolució de les corresponents
convocatòria de concurs per a la provisió d’aquests
llocs d’uixers/res especialitzats/ades, es mantindran
en alta a la relació de llocs de treball les places
d’uixers/res de serveis generals que s’amortitzen
amb motiu d’aquesta reconversió.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Declaració en situació administrativa
de serveis especials d’una funcionària

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 27
de novembre de 2001, vista la sol·licitud de declara-
ció de situació administrativa de serveis especials
presentada per la senyora Empar Centelles i Sabater,
que ha estat nomenada cap de la secretaria del con-
seller del Departament de Medi Ambient, amb ca-
ràcter eventual i a l’empara de l’article 37.1.f del
text refós dels Estatuts del Règim i el Govern Interi-
ors del Parlament de Catalunya del 29 de març de
1989, en la redacció donada per l’article 25 de la
Modificació d’aquests estatuts aprovada per acord
de la Comissió de Govern Interior de data 28 de
juny de 2001, que estableix que els funcionaris del
Parlament són declarats en situació de serveis espe-
cials quan presten serveis en llocs classificats com a
personal eventual en la relació de llocs de treball de
la Generalitat, ha acordat de declarar la Sra. Empar
Centelles i Sabater en situació administrativa de
serveis especials en el cos de secretaris/àries-trans-
criptors/res del Parlament de Catalunya, plaça de
cap de la Unitat de Gestió de Serveis, amb efectes
de l’1 de desembre de 2001.

Contra aquest acord, que esgota la via administrati-
va, els interessats poden interposar potestativament
i d’acord amb l’establert per l’article 107 i següents
de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, del 13 de gener, recurs de reposició davant
la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a par-
tir de l’endemà de la seva notificació, o bé recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos
a partir del dia següent de la seva notificació, da-
vant els jutjats contenciosos administratius, de con-
formitat amb els articles 8, 14, 78 i següents de la
Llei 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa, sens perjudici
que puguin interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus in-
teressos.

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord
de delegació de reconeixement de triennis pres per
la Mesa del Parlament el 21 de desembre de 1999, i
vistos els informes previs de la Direcció de Govern
Interior i de l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels
Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parla-
ment de Catalunya, a la Sra. Elvira Bosch i Jorba,
tres triennis del grup B, amb efectes econòmics del
16 de juliol de 2001, i un trienni del grup B, amb
efectes econòmics de l’1 d’octubre de 2001, tots
ells de l’Administració pública.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord
de delegació de reconeixement de triennis pres per
la Mesa del Parlament el 21 de desembre de 1999, i
vistos els informes previs de la Direcció de Govern
Interior i de l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels
Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parla-
ment de Catalunya, a la Sra. Eulàlia Casares i Roca,
quatre triennis del grup B, de l’Administració pú-
blica, amb efectes econòmics del 16 de juliol de
2001.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Reconeixement d’antiguitat a un funci-
onari del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord
de delegació de reconeixement de triennis pres per
la Mesa del Parlament el 21 de desembre de 1999, i
vistos els informes previs de la Direcció de Govern
Interior i de l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels
Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parla-
ment de Catalunya, al Sr. Ismael E. Pitarch i Segura,
dos triennis del grup A de l’Administració pública,
set triennis del grup A, nivell 1, oficial major, i un
trienni del grup A, nivell 20, lletrat major, pels ser-
veis prestats al Parlament de Catalunya, amb efectes
econòmics de l’1 d’octubre de 2001.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord
de delegació de reconeixement de triennis pres per
la Mesa del Parlament el 21 de desembre de 1999, i
vistos els informes previs de la Direcció de Govern
Interior i de l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels
Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parla-
ment de Catalunya, a la senyora Maria Rosa Duran i
Albareda, dos triennis del grup A, nivell 5bis, cor-
rectora-redactora, i un trienni del grup A, nivell 13,
correctora-redactora, pels serveis prestats al Parla-
ment de Catalunya, amb efectes econòmics de l’1
de novembre de 2001.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord
de delegació de reconeixement de triennis pres per
la Mesa del Parlament el 21 de desembre de 1999, i
vistos els informes previs de la Direcció de Govern
Interior i de l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels
Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parla-
ment de Catalunya, a la senyora Pilar Caparrós i
Fernández, dos triennis del grup C, nivell 8, secre-
tària-transcriptora, i un trienni del grup B/C, nivell
10, cap de l’Àrea de Gestió de Personal, pels ser-
veis prestats al Parlament de Catalunya, amb efectes
econòmics de l’1 de novembre de 2001.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Reconeixement d’antiguitat a un funci-
onari del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord
de delegació de reconeixement de triennis pres per
la Mesa del Parlament el 21 de desembre de 1999, i
vistos els informes previs de la Direcció de Govern
Interior i de l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels
Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parla-
ment de Catalunya, al Sr. Francesc Pau i Vall, un tri-
enni del grup A de l’Administració pública, cinc tri-
ennis del grup A, nivell 3dir., director d’Estudis Par-
lamentaris, i un trienni del grup A, nivell 18, direc-
tor d’Estudis Parlamentaris, pels serveis prestats al
Parlament de Catalunya, amb efectes econòmics de
l’1 de novembre de 2001.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Reconeixement d’antiguitat a un funci-
onari del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord
de delegació de reconeixement de triennis pres per
la Mesa del Parlament el 21 de desembre de 1999, i
vistos els informes previs de la Direcció de Govern
Interior i de l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels
Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parla-
ment de Catalunya, al Sr. Miquel Àngel Herranz i
Pellejero, cinc triennis del grup D, nivell 3, uixer de
Direcció de Govern Interior, pels serveis prestats al
Parlament de Catalunya, amb efectes econòmics de
l’1 de febrer de 2001.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord
de delegació de reconeixement de triennis pres per
la Mesa del Parlament el 21 de desembre de 1999, i
vistos els informes previs de la Direcció de Govern
Interior i de l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels
Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parla-
ment de Catalunya, a la Sra. M. Àngels Castejón i
Vilella, tres triennis del grup B, nivell 6, bibliotecà-
ria, i un trienni del grup B, nivell 11, bibliotecària,
pels serveis prestats al Parlament de Catalunya,
amb efectes econòmics de l’1 de desembre de 2001.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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