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

1.10. Resolucions

Resolució 1110/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació d’informes relatius
al Pla d’inversions en infraestructures de la Gene-
ralitat (tram. 250-01757/06). Correcció d’errades de
publicació (BOPC 263). 10

Resolució 1116/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la salvaguarda dels drets i les lli-
bertats ciutadanes, la cohesió social i la identitat
catalana dins el procés de globalització (tram. 250-
02218/06). Adopció en comissió. 10

Resolució 1117/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’encomana a la Sindicatura
de Comptes un informe de fiscalització de l’activitat
economicofinancera de la societat  municipal Barce-
lona Regional, Agència Metropolitana de Desenvo-
lupament Urbanístic i d’Infraestructures, SA (tram.
253-00007/06). Adopció en comissió. 11

Resolució 1118/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’encomana a la Sindicatura
de Comptes un informe de fiscalització de l’activitat
economicofinancera de l’empresa  Promoció Local
d’Habitatge, SA (Prolhasa), des de la seva creació
fins al 20 de novembre de 2001 (tram. 253-00010/
06). Adopció en comissió. 11

Resolució 1119/VI del Parlament de
Catalunya,  per la qual s’encomana a la Sindicatu-
ra de Comptes l’ampliació de l’informe sobre l’Orga-
nisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals de la Diputació de Lleida (3-2001-E) amb la
fiscalització dels comptes dels anys 2000 i 2001
(tram. 253-00011/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 1120/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’encomana a la Sindicatura
de Comptes un informe de fiscalització sobre els
fons públics transferits a la Confederació d’Empre-
saris del Baix Llobregat per a programes d’informa-
ció professional ocupacional en el període 1995-
2001  (tram. 253-00012/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 1121/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació de material i personal de
les àrees bàsiques de salut de Gavà (Baix Llobre-
gat) (tram. 250-01904/06). Adopció en comissió. 13

Resolució 1122/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el dret de lliure elecció de metge
en l’atenció especialitzada (tram. 250-01950/06).
Adopció en comissió. 13

Resolució 1123/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la implantació de l’assistent perso-
nal per a persones discapacitades (tram. 250-
01961/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 1124/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment del nombre de places
d’acolliment i pisos pont per a dones maltractades
i sobre una campanya informativa a les víctimes de
la violència domèstica (tram. 250-01973/06). Adop-
ció en comissió. 14

Resolució 1125/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de les categories de
metge d’urgència hospitalària i metge d’admissió i
documentació clínica (tram. 250-01978/06). Adopció
en comissió. 15

Resolució 1126/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació d’un telèfon d’atenció a
les dones que pateixen maltractaments (tram. 250-
02132/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 1127/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la reducció d’accidents de treball
i malalties professionals (tram. 250-02220/06).
Adopció en comissió. 15

Resolució 1128/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el subministrament dels tracta-
ments contra la sida en centres penitenciaris (tram.
250-02164/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 1129/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació de centres sociosanita-
ris a les àrees que no en disposen (tram. 250-
02177/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 1130/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els trastorns del desenvolupament
infantil (tram. 250-02180/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 1131/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la situació i les necessitats socials
dels homosexuals en edat avançada i llur integració
en la xarxa residencial per a persones grans (tram.
250-02147/06 i 250-02308/06). Adopció en comis-
sió. 17

Resolució 1168/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els estudis de l’Institut Paleonto-
lògic Miquel Crusafort al jaciment dels Casots, de
Subirats (Alt Penedès) (tram. 250-01453/06). Adop-
ció en comissió. 17

Resolució 1169/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració de l’inventari del patri-
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moni industrial de Catalunya, especialment dels
molins paperers de l’Anoia (tram. 250-01774/06).
Adopció en comissió. 17

Resolució 1170/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la consolidació de les restes de
l’antiga capella del Sant Crist dels Segadors, de
Sant Andreu de Palomar, a Barcelona (tram. 250-
01871/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 1171/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la menció del lloc on es duran a
terme els actes del Fòrum Universal de les Cultu-
res, Barcelona 2004 (tram. 250-01874/06). Adopció
en comissió. 18

Resolució 1172/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació dels mitjans necessa-
ris a l’Associació d’Amics de La Bressola, de la
Catalunya Nord, per a atendre la demanda creixent
de classes i escoles catalanes (tram. 250-01875/
06). Adopció en comissió. 18

Resolució 1173/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’execució de les obres de cons-
trucció de l’escola Can Basora, de Mollet del Vallès
(Vallès Oriental) (tram. 250-01881/06). Adopció en
comissió. 19

Resolució 1174/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un nou centre
d’educació infantil i primària a Canet de Mar (Ma-
resme) (tram. 250-01894/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 1175/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les actuacions dirigides a millorar
l’ensenyament al municipi de Salt (Gironès) (tram.
250-01908/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 1176/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la concessió de beques per a for-
mació titulada d’associacionisme i voluntariat, en el
marc del Pla nacional de joventut (tram. 250-01696/
06). Adopció en comissió. 20

Resolució 1177/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla d’adaptació
i supressió de les barreres arquitectòniques en els
edificis i els espais de les universitats públiques
catalanes (tram. 250-01857/06). Adopció en comis-
sió. 20

Resolució 1178/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la transferència de tecnologia de
les universitats i els centres públics de recerca als
països subdesenvolupats (tram. 250-01913/06).
Adopció en comissió. 21

Resolució 1179/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la caça amb barraca o parany
(tram. 250-02312/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 1180/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el pagament de totes les indem-
nitzacions pendents pels atacs d’óssos (tram. 250-
02340/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 1186/VI  del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova el Compte general
de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’any
1999 (tram. 257-00003/06). Adopció. 22

1.15. Mocions

Moció 138/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la ràdio i la televisió públiques a Cata-
lunya (tram. 302-00186/06). Aprovació. 22

Moció 139/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la seguretat viària (tram. 302-00187/
06). Aprovació. 23

Moció 140/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la pobresa (tram. 302-00188/06). Apro-
vació. 23

Moció 141/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el projecte de la televisió i la ràdio di-
gitals (tram. 302-00193/06). Aprovació. 24

Moció 142/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la política social a Catalunya, especi-
alment pel que fa a l’atenció a les persones amb
discapacitats (tram. 302-00195/06). Aprovació. 25

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la gestió de l’aigua (tram. 300-00118/06). Substan-
ciació. 25

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’autogovern de Catalunya (tram. 300-00216/06).
Substanciació. 26

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el suport a les persones amb dependència de ter-
cers (tram. 300-00225/06). Substanciació. 26

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la promoció de la incorporació de les dones al món
laboral (tram. 300-00420/06). Substanciació. 26

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el sector industrial (tram. 300-00698/06). Substan-
ciació. 26

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ocupació a Catalunya (tram. 300-00825/06). Subs-
tanciació. 26

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la conjuntura econòmica actual (tram. 300-00857/
06). Substanciació. 26

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de seguretat i salut en el treball (tram.
300-00859/06). Substanciació. 26

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política industrial i d’ocupació en les zones d’in-
dustrialització feble o tardana (tram. 300-00880/06).
Substanciació. 26

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les bases econòmiques de la capitalitat de Barce-
lona i de Catalunya (tram. 300-00882/06). Substan-
ciació. 26

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECA-
ÏMENT

2.01. Projectes i proposicions de llei i
altres propostes de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de Greu-
ges, modificada per la Llei 12/1989, del 14 de de-
sembre (tram. 202-00109/06). Retirada en el Ple. 27
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2.10. Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’evolució
del consum elèctric a Catalunya (tram. 250-01530/
06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre la creació
de parcs eòlics i de centrals de cogeneració (tram.
250-01531/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre el reforça-
ment de la interconnexió de la xarxa elèctrica cata-
lana amb les xarxes de la resta d’Espanya i de
França (tram. 250-01532/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre el refor-
çament de les xarxes de transport i distribució de
l’energia elèctrica (tram. 250-01533/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre la millora
de la qualitat del subministrament elèctric (tram.
250-01534/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre el foment
de l’estalvi d’energia elèctrica (tram. 250-01535/06).
Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre l’assump-
ció de la realitat plurilingüe de l’Estat i la promoció
de llengües altres que el castellà en els territoris
d’Amèrica Llatina (tram. 250-01629/06). Retirada. 28

Proposició no de llei sobre l’aplicació,
en cooperació amb les universitats catalanes, d’un
programa de captació d’estudiants universitaris
amb independència de la comunitat autònoma d’ori-
gen (tram. 250-01743/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’una carrera professional de recerca mitjan-
çant la substitució de les beques destinades a la
recerca per contractes (tram. 250-01760/06). Reti-
rada. 28

Proposició no de llei sobre la facilitació
d’informació i la no-autorització del pas de la línia
d’alta tensió entre Espanya i França pel Pallars
(tram. 250-01809/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència de competències en matèria d’aigües
mineromedicinals, minerals naturals de brollador i
termals del Departament d’Indústria, Comerç i Tu-
risme al Departament de Medi Ambient i sobre el
control sanitari i dels recursos hídrics (tram. 250-
01812/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre l’organitza-
ció d’un debat previ a la reforma de la legislació
universitària, amb la participació de les comunitats
autònomes i de la Conferència de Rectors de les
Universitats espanyoles (tram. 250-01831/06). Re-
tirada. 28

Proposició no de llei sobre el nou pro-
jecte de construcció d’una central tèrmica a Sant
Pere de Torelló (Osona) i l’adequació a les neces-
sitats del municipi (tram. 250-01842/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de les necessitats educatives de Salt
(Girones) i la declaració d’aquest municipi d’acció
educativa preferent (tram. 250-01846/06). Retirada. 29

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa d’impuls de l’art contemporani (tram.
250-01847/06). Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 413/2000, de 27 de desembre, per-
què s’estengui a totes les persones que han exer-
cit el càrrec de director o directora de centre docent
públic la consolidació de part del complement
retributiu específic (tram. 250-01848/06). Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre la no-auto-
rització de la línia elèctrica d’alta tensió que ha de
creuar els Pirineus per les comarques del Pallars
Jussà i el Pallars Sobirà (tram. 250-02108/06).
Rebuig. 29

Proposició no de llei sobre la segure-
tat de les instal·lacions dels centres d’acolliment
d’animals (tram. 250-02182/06). Retirada. 29

Proposició no de llei sobre el projecte
de transformació de la finca Can Calopa, a Collse-
rola, en vinyes per a la producció de vi amb deno-
minació d’origen «Barcelona» (tram. 250-02238/
06). Retirada. 29

Proposició no de llei sobre la conces-
sió d’ajuts i subvencions per als agricultors del
Maresme afectats pel temporal de la setmana del
12 al 18 de novembre de 2001 (tram. 250-02258/
06). Retirada. 29

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

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei orgànica de transfe-
rència de competències executives en matèria de
seguretat ciutadana a la Comunitat autònoma de
Catalunya (tram. 270-00003/06). Decaïment. 30

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei orgànica de transfe-
rència a la Generalitat de Catalunya de les compe-
tències executives de l’Estat en matèria de segure-
tat ciutadana i d’ordre públic, i d’assumpció del
comandament únic dels cossos i forces de segure-
tat de l’Estat (tram. 270-00026/06). Decaïment. 30

2.10.75. Procediments d’actuació davant el
Tribunal Constitucional

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (tram.
212-00005/06). Rebuig. 30

2.15. Mocions subsegüents a interpel-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre  la viabilitat de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió com a servei pú-
blic (tram. 302-00189/06). Rebuig. 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la conservació del patrimoni
natural, especialment pel que fa a la diversitat bio-
lògica a Catalunya (tram. 302-00191/06). Rebuig. 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques de salut públi-
ca (tram. 302-00192/06). Rebuig. 30
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment pel que
fa a l’estat dels rius (tram. 302-00194/06). Rebuig. 30

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 d’urbanisme (tram.
200-00036/06). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 265). Tramitació pel procediment d’urgèn-
cia. 31

Projecte de llei de transport per cable
(tram. 200-00043/06). Ponència per a elaborar l’In-
forme. 31

Projecte de llei de confraries de pes-
cadors de Catalunya (tram. 200-00044/06). Ponèn-
cia per a elaborar l’Informe. 32

Projecte de llei de creació de l’especi-
alitat d’educació social en el cos de diplomats de la
Generalitat de Catalunya (tram. 200-00045/06).
Ponència per a elaborar l’Informe. 32

Projecte de llei de mesures relatives a
la conciliació del treball amb la vida familiar del
personal de les administracions públiques catala-
nes (tram. 200-00046/06). Ponència per a elaborar
l’Informe. 32

Projecte de llei d’ordenació vitiviníco-
la (tram. 200-00051/06). Ponència per a elaborar
l’Informe. 33

Projecte de llei de protecció contra la
contaminació acústica (tram. 200-00052/06). Po-
nència per a elaborar l’Informe. 33

Projecte de llei de seguretat alimentà-
ria (tram. 200-00056/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 33

Projecte de llei de creació de l’Institut
de desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran (tram.
200-00057/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 33

Projecte de llei de drets reals de ga-
rantia (tram. 200-00058/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 34

Projecte de llei d’adequació de proce-
diments administratius en relació al règim de silenci
administratiu i al termini de resolució (tram. 200-
00059/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 34

Projecte de llei sobre un torn especial
de promoció interna del cos auxiliar administratiu al
cos administratiu (tram. 200-00060/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 34

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre mesures legis-
latives per a regular les empreses d’inserció soci-
olaboral (tram. 202-00132/06). Ponència per a ela-
borar l’informe. 34

Proposició de llei de les mesures de
suport al retorn dels ciutadans catalans i llurs des-
cendents (tram. 202-00133/06). Presa en conside-
ració. 34

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’aplicació
d’un programa de reequilibrament territorial indus-
trial de la comarca de l’Anoia (tram. 250-01863/06).
Correcció d’errades de publicació (BOPC 204). 35

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou centre d’ensenyament infantil i prima-
ri a Cabrils (Maresme) (tram. 250-02297/06). Esme-
nes presentades. 35

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre d’educació infantil i primària a Canet
de Mar (Maresme) (tram. 250-02298/06). Esmenes
presentades. 35

Proposició no de llei sobre la creació
d’un institut d’ensenyament secundari a Altafulla
(Tarragonès) (tram. 250-02302/06). Esmenes pre-
sentades. 36

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment del servei d’emergències mèdiques a Calella
(Maresme) (tram. 250-02303/06). Esmenes presen-
tades. 36

 Proposició no de llei sobre la situació
social de les persones grans homosexuals (tram.
250-02308/06). Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una nova escola d’ensenyament primari de
dues línies a Argentona (Maresme) (tram. 250-
02309/06). Esmenes presentades. 37

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre d’educació infantil i primària (CEIP)
de dues línies a Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental),
abans de l’inici del curs 2002-2003 (tram. 250-
02313/06). Esmenes presentades. 37

Proposició no de llei sobre la dotació
de serveis a la Secció d’Ensenyament Secundari
Fonts del Glorieta d’Alcover (Alt Camp) (tram. 250-
02315/06). Esmenes presentades. 37

Proposició no de llei sobre l’aprovació
d’un pla d’integració dels centres universitaris ads-
crits promoguts per l’Administració local a les uni-
versitats respectives (tram. 250-02316/06). Esme-
nes presentades. 37

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a disminuir el nombre de cesàries (tram.
250-02318/06). Esmenes presentades. 38

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi que verifiqui el funcionament dels comp-
tadors elèctrics (tram. 250-02319/06). Esmenes
presentades. 38

Proposició no de llei sobre la creació
d’un tercer institut d’ensenyament secundari de
dues línies a Altafulla (Tarragonès) (tram. 250-
02320/06). Esmenes presentades. 38

Proposició no de llei sobre l’estat
d’emergència elèctrica (tram. 250-02322/06). Es-
menes presentades. 38

Proposició no de llei sobre la creació
del carnet + 26 (tram. 250-02326/06). Esmenes
presentades. 39
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Proposició no de llei sobre la prepara-
ció d’una campanya de seguretat de prevenció i
manipulació dels productes pirotècnics (tram. 250-
02327/06). Esmenes presentades. 39

Proposició no de llei sobre l’increment
dels recursos materials i humans del Centre d’Aten-
ció Primària Dr. Pujol i Capsada, del Prat de Llobre-
gat (Baix Llobregat) (tram. 250-02328/06). Esme-
nes presentades. 40

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència efectiva del personal sanitari dels centres
penitenciaris i dels de justícia juvenil del Departa-
ment de Justícia a la Xarxa Sanitària, específica-
ment a l’Institut Català de la Salut (tram. 250-02341/
06). Esmenes presentades. 40

Proposició no de llei sobre el cobri-
ment de la pista poliesportiva de les Cases d’Alca-
nar, al municipi d’Alcanar (Montsià) (tram. 250-
02351/06). Esmenes presentades. 40

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una piscina coberta a Alcanar (Montsià) (tram.
250-02352/06). Esmenes presentades. 40

Proposició no de llei sobre la dotació
de personal sanitari del centre d’assistència primà-
ria de Cubelles (Garraf) (tram. 250-02355/06). Es-
menes presentades. 41

Proposició no de llei sobre la introduc-
ció de modificacions en la reglamentació tecnicosa-
nitària relativa al subministrament i el control de les
aigües destinades al consum humà (tram. 250-
02356/06). Esmenes presentades. 41

Proposició no de llei sobre la millora
del servei del centre d’assistència primària de San-
ta Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) (tram.
250-02358/06). Esmenes presentades. 41

Proposició no de llei sobre la regulació
de l’ensenyament i l’exercici de l’activitat professi-
onal de quiromassatge (tram. 250-02362/06). Es-
menes presentades. 42

Proposició no de llei sobre la inserció
social dels menors estrangers indocumentats (tram.
250-02364/06). Esmenes presentades. 42

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de l’es-
pai delimitat per la conca del riu Mogent comprès
en els termes municipals de Llinars del Vallès, la
Roca del Vallès, Vilanova del Vallès i Montornès del
Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-02470/06). Pre-
sentació. 42

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del servei d’autobusos entre Argentona (Ma-
resme) i la Universitat Autònoma de Barcelona, a
Bellaterra (UAB) (tram. 250-02471/06). Presenta-
ció. 43

Proposició no de llei sobre la realitza-
ció d’un estudi per a la construcció d’una nova sor-
tida a la carretera C-31, a l’altura de Badalona (Bar-
celonès) (tram. 250-02472/06). Presentació. 43

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del CEIP Vallalta, de Sant Iscle de Vallalta (Mares-
me) (tram. 250-02473/06). Presentació. 44

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència a la Generalitat de les línies regionals i de
rodalies de RENFE i de les competències en tràn-
sit ferroviari intern (tram. 250-02474/06). Presenta-
ció. 44

Proposició no de llei sobre l’increment
de la dotació de recursos humans del Centre d’As-
sistència Primària de la Rambla, de Sant Feliu de
Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 250-02475/06).
Presentació. 45

Proposició no de llei sobre l’atenció
hospitalària de la població immigrada (tram. 250-
02476/06). Presentació. 45

Proposició no de llei sobre la compen-
sació econòmica per desplaçament dels professio-
nals sanitaris de les zones rurals (tram. 250-02477/
06). Presentació. 46

Proposició no de llei sobre la situació
laboral dels anestesiòlegs (tram. 250-02478/06).
Presentació. 47

Proposició no de llei sobre la situació
residencial de la gent gran a la Terra Alta (tram.
250-02479/06). Presentació. 48

Proposició no de llei sobre el servei de
transport públic de viatgers entre Sort (Pallars So-
birà) i la Seu d’Urgell (Alt Urgell) (tram. 250-02480/
06). Presentació. 48

Proposició no de llei sobre la subscrip-
ció d’un conveni entre el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques i el Ministeri de Foment
per al desenvolupament del «Plan de vivienda
2002-2005» (tram. 250-02481/06). Presentació. 49

3.10.60. Procediments relatius a la memò-
ria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe sobre
el Compte general de la Generalitat de Catalunya
corresponent a l’any 1999 (tram. 257-00003/06).
Presentació de propostes de resolució. 49

3.15. Mocions subsegüents a interpel-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la ràdio i la televisió públi-
ques a Catalunya (tram. 302-00186/06). Esmenes
presentades. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la seguretat viària (tram.
302-00187/06). Esmenes presentades. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre  la pobresa (tram. 302-
00188/06). Esmenes presentades. 55

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre  la viabilitat de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió com a servei pú-
blic (tram. 302-00189/06). Esmenes presentades. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la conservació del patrimoni
natural, especialment pel que fa a la diversitat bio-
lògica a Catalunya (tram. 302-00191/06). Esmenes
presentades. 58
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques de salut públi-
ca (tram. 302-00192/06). Esmenes presentades. 59

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el projecte de les televisions
digitals (tram. 302-00193/06). Esmenes presenta-
des. 61

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment pel que
fa a l’estat dels rius (tram. 302-00194/06). Esmenes
presentades. 62

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política social a Catalu-
nya, especialment pel que fa a l’atenció a les per-
sones amb discapacitats (tram. 302-00195/06).
Esmenes presentades. 64

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la conservació del patrimoni natural, especialment
pel que fa a la diversitat biològica a Catalunya
(tram. 300-00871/06). Presentació. 66

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la indústria farmacèutica i les inversions en aquest
sector (tram. 300-00872/06). Presentació. 66

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ús racional dels medicaments (tram. 300-00873/
06). Presentació. 66

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les situacions d’emergència (tram. 300-00874/06).
Presentació. 67

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la gestió forestal (tram. 300-00875/06). Presenta-
ció. 67

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat viària (tram. 300-00876/06). Presenta-
ció. 67

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de benestar social (tram. 300-00877/06).
Presentació. 67

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’acció cívica (tram. 300-00878/06). Pre-
sentació. 68

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària (tram. 300-00879/06). Presen-
tació. 68

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la reestructuració del sector de la vinya (tram. 300-
00881/06). Presentació. 68

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Declaració institucional amb motiu del
Dia internacional de la dona (tram. 401-00008/06). 69

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició del Ple del Parlament
(tram. 396-00001/06). Accés al ple exercici de la
condició de parlamentària. 69

Composició del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (tram. 399-00001/06). Adscrip-
ció de diputats. 69

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
72/VI del Parlament de Catalunya, sobre el capte-
niment del Govern en matèria de peatges (tram.
340-00262/06). Informe relatiu al compliment de la
Moció. 69

Control del compliment de la Moció
74/VI del Parlament de Catalunya, sobre la situació
sociolaboral de les dones i les polítiques d’igualtat
(tram. 340-00264/06). Informe relatiu al compliment
de la Moció. 70

Control del compliment de la Resolu-
ció 798/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
projecte d’urbanització del sector 22b del Pla gene-
ral d’ordenació urbana de l’Ametlla de Mar (Baix
Ebre) (tram. 340-00695/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 71

Control del compliment de la Resolu-
ció 802/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
Carta europea dels drets dels vianants (tram. 340-
00835/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 71

Control del compliment de la Resolu-
ció 801/VI del Parlament de Catalunya, sobre el tra-
çat del tren de gran velocitat en el tram central del
Vallès Oriental (tram. 340-00911/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Resolució. 72

Control del compliment de la Resolu-
ció 800/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
protecció de les rieres de Rafamans i de Corbera,
a Corbera de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 340-
00912/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 72

Control del compliment de la Resolu-
ció 1042/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’in-
crement dels ajuts i del suport als alumnes en edat
escolar que no poden assistir regularment als cen-
tres d’ensenyament obligatori (tram. 340-00913/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 73

Control del compliment de la Resolu-
ció 407/VI del Parlament de Catalunya sobre l’ela-
boració d’un pla de prioritats comarcals per a la
restauració de monuments històrics de titularitat
pública (tram. 340-00914/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 73

Control del compliment de la Resolu-
ció 408/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
tabliment d’un programa de prioritats d’actuació en
matèria de restauració i gestió de béns culturals
d’interès nacional (tram. 340-00915/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 74

Control del compliment de la Resolu-
ció 1030/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
restauració del claustre de Sant Domènec, de Ba-
laguer (Noguera) (tram. 340-00916/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 74
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Control del compliment de la Resolu-
ció 829/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’atenció a les persones amb disminucions
neuromusculars (tram. 340-00917/06). Informe re-
latiu al compliment de la Resolució. 75

Control del compliment de la Resolu-
ció 920/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ade-
quació de les instal·lacions del Centre d’Atenció
Primària de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental) (tram. 340-00918/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 75

Control del compliment de la Resolu-
ció 926/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
empreses adjudicatàries del servei de transport
sanitari, especialment les de la zona de Barcelona
i el Baix Llobregat (tram. 340-00919/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 76

Control del compliment de la Resolu-
ció 919/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’am-
pliació de l’horari d’atenció continuada al Centre
d’Atenció Primària Sant Salvador, de Tarragona
(tram. 340-00920/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 77

Control del compliment de la Resolu-
ció 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. 340-00921/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 77

Control del compliment de la Resolu-
ció 396/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’acreditació del compliment de la Llei de l’Estat 13/
1982, del 7 d’abril, pel que fa a la contractació de
persones amb disminució a les empreses que ges-
tionen serveis públics (tram. 340-00922/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 78

Control del compliment de la Resolu-
ció 729/VI del Parlament de Catalunya, sobre polí-
tica d’ocupació i d’immigració (tram. 340-00923/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 78

Control del compliment de la Resolu-
ció 916/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’apli-
cació completa de la Llei d’ordenació sanitària de
Catalunya (LOSC) a Lleida (Segrià) i les obres de
tres centres d’atenció primària en aquesta ciutat
(tram. 340-00924/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 79

Control del compliment de la Resolu-
ció 1037/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
transport sanitari de la zona del Maresme sud i
centre (tram. 340-00925/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 79

Control del compliment de la Resolu-
ció 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 Mares-
me (tram. 340-00926/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 80

Control del compliment de la Resolu-
ció 1054/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ela-
boració d’un decret que reguli l’establiment de con-
venis i contractes de gestió de serveis sanitaris
amb el Servei Català de la Salut (tram. 340-00927/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 80

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de les
entitats municipalistes davant la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat perquè
informin sobre l’impacte en els municipis catalans
de l’entrada en vigor de la Llei de l’Estat d’estabili-
tat pressupostària (tram. 356-00394/06). Rebuig de
la sol·licitud. 81

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de l’Associació Ciutadana pels Drets de les
Dones davant la Comissió  Permanent de Legisla-
tura sobre el Procés d’Equiparació Dona-Home
perquè informi sobre les pensions de viduïtat (tram.
356-00418/06). Acord sobre la sol·licitud. 81

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca davant la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè
informi sobre les actuacions en relació a l’aparició
de la pesta porcina clàssica a Osona (tram. 356-
00438/06). Acord sobre la sol·licitud. 81

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de l’Associació de Dones per a la Inserció
Laboral davant la Comissió de Seguiment del Pro-
cés d’Equiparació Dona-Home perquè informi sobre
la situació de les dones en l’actual procés d’incor-
poració al món sociolaboral (tram. 356-00440/06).
Acord sobre la sol·licitud. 81

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca davant la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè
informi sobre l’aparició de la pesta porcina clàssica
a Osona (tram. 356-00442/06). Acord sobre la sol-
licitud. 81

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Interior davant la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i de Govern Local
perquè informi sobre les actuacions del seu Depar-
tament davant els efectes de les nevades i les bai-
xes temperatures dels dies 14 i 15 de desembre
d’enguany (tram. 356-00443/06). Retirada de la
sol·licitud. 81

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria davant la Comissió d’Organització
i Administració de la Generalitat i de Govern Local
perquè informi sobre els efectes de les nevades i
les baixes temperatures dels dies 14 i 15 de de-
sembre d’enguany (tram. 356-00444/06). Retirada
de la sol·licitud. 82

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de les concessionàries d’autopistes i tú-
nels de Catalunya davant la Comissió de Política
Territorial perquè informin del bloqueig de les car-
reteres durant els dies 14, 15 i 16 de desembre de
2001 (tram. 356-00448/06). Retirada de la sol·li-
citud. 82

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de sindicats de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat i Govern
Local perquè informin sobre el bloqueig de les car-
reteres i les mesures d’assistència durant els dies
14, 15 i 16 de desembre de 2001 (tram. 356-00450/
06). Retirada de la sol·licitud. 82

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants dels sindicats de bombers davant la Co-
missió d’Organització i Administració de la Genera-
litat i Govern Local perquè informin sobre el
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bloqueig de les carreteres i les mesures d’assistèn-
cia durant els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2001
(tram. 356-00451/06). Retirada de la sol·licitud. 82

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Reial Automòbil Club de Catalunya
(RACC) davant la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local perquè
informin sobre el bloqueig de les carreteres i les
mesures d’assistència durant els dies 14, 15 i 16 de
desembre de 2001 (tram. 356-00452/06). Retirada
de la sol·licitud. 82

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de sindicats d’agents rurals davant la Co-
missió d’Organització i Administració de la Genera-
litat i Govern Local perquè informin sobre el
bloqueig de les carreteres i les mesures d’assistèn-
cia durant els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2001
(tram. 356-00453/06). Retirada de la sol·licitud. 82

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca davant la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè
informi sobre les mesures que pensa prendre el
Govern per a pal·liar els efectes des les gelades del
desembre de 2001 que han afectat el sector de les
oliveres (tram. 356-00467/06). Acord sobre la sol-
licitud. 83

Sol·licitud de compareixença del rector
de la Universitat Politècnica de Catalunya davant la
Comissió de Política Cultural perquè informi sobre
la seva activitat al capdavant de la institució (tram.
356-00470/06). Acord sobre la sol·licitud. 83

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del Servei Català de Trànsit davant la Comissió
de Política Territorial perquè informi sobre les cau-
ses de la sinistralitat a l’Eix Transversal (tram. 356-
00471/06). Rebuig de la sol·licitud. 83

Sol·licitud de compareixença dels au-
tors de l’estudi de la sinistralitat de l’Eix Transver-
sal encarregat pel Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques davant la comissió
corresponent (tram. 356-00472/06). Acord sobre la
sol·licitud. 83

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Carreteres davant la Comissió de
Política Territorial perquè informi sobre les causes
de la sinistralitat i les previsions del desdoblament
de l’Eix Transversal (tram. 356-00473/06). Retirada
de la sol·licitud. 83

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Eva Maria Val, representant de l’Associació
Cuques de Llum - Llar de Mares Soles davant la
Comissió Permanent de Legislatura sobre el Pro-
cés d’Equiparació Home-Dona, perquè informi so-
bre aquesta associació (tram. 356-00477/06).
Acord sobre la sol·licitud. 83

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants del Reial Automòbil Club de Catalunya
(RACC) davant la Comissió de Política Territorial
perquè informin sobre l’estudi relatiu a la sinistrali-
tat en la xarxa viària catalana (tram. 356-00488/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 84

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del Servei Català de Trànsit davant la Comissió
de Política Territorial perquè informin sobre les con-
clusions de l’estudi elaborat conjuntament amb el
Reial Automòbil Club de Catalunya relatiu a la sinis-
tralitat en la xarxa viària catalana (tram. 356-00489/
06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 84

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

Sessió informativa de la Comissió
d’Organització i Administració de la Generalitat i
Govern Local  amb el conseller en cap sobre la cre-
ació, en el si del Govern de la Generalitat, de la
Comissió de Govern per a Assumptes Socials i Ins-
titucionals, la Comissió de Govern per a Assump-
tes Econòmics i la Comissió de Govern per a As-
sumptes Culturals i Educatius (tram. 355-00169/
06). Substanciació. 84

Sessió informativa de la Comissió
d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogovern amb
un membre del Govern sobre diversos aspectes
relatius a l’aprofundiment de l’autogovern (tram.
355-00171/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 84

Sessió informativa del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè infor-
mi sobre les actuacions en relació a l’aparició de la
pesta porcina clàssica a Osona (tram. 355-00172/
06). Acord de tenir la sessió informativa. 84

Sessió informativa  del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè infor-
mi sobre l’aparició de la pesta porcina clàssica a
Osona (tram. 355-00173/06). Acord de tenir la ses-
sió informativa. 85

Sessió informativa del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè infor-
mi sobre les mesures que pensa prendre el Govern
per a pal·liar els efectes des les gelades del desem-
bre de 2001 que han afectat el sector de les olive-
res (tram. 355-00174/06). Acord de tenir la sessió
informativa. 85

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

Compareixença de la Sra. Montserrat
Vilalta, secretària general de la Universitat de Vic,
davant la Comissió sobre el Procés d’Equiparació
Dona-Home (tram. 357-00059/06). Substanciació. 85

Compareixença de l’agrupació de fa-
miliars de desapareguts Inter Sos davant la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè
informi dels propòsits que mouen aquesta associ-
ació i la problemàtica que presenta la recerca de
persones que desapareixen sense motius evidents
(tram. 357-00204/06). Substanciació. 85

Compareixença de representants de
Provedella (centre de promoció de la carn de vede-
lla de Catalunya) davant la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca perquè informin sobre les acti-
vitats d’aquesta entitat (tram. 357-00218/06). Subs-
tanciació. 85

Compareixença del rector de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya davant la Comis-
sió de Política Cultural perquè informi sobre la seva
activitat al capdavant de la institució (tram. 357-
00248/06). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. Substanciació. 85

Compareixença dels autors de l’estu-
di de la sinistralitat de l’Eix Transversal encarregat
pel Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques davant la comissió corresponent (tram. 357-
00249/06). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. 86
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NOTA:

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1110/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació d’in-
formes relatius al Pla d’inversions en
infraestructures de la Generalitat
Tram. 250-01757/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
263)

Al BOPC 263, a la pàg. 13.

On diu:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern informar
sobre el Pla d’inversions en infraestructures de la Ge-
neralitat, per cadascun dels projectes o parts d’un pro-
jecte, del mecanisme de finançament de la inversió
quan aquest s’hagi aprovat, incloent el període de pa-
gament, el sistema i les condicions generals del crèdit
adoptat, dels efectes posteriors sobre els recursos pú-
blics, de la implicació de concessions de servei que
exigeixin una tarifació a càrrec dels possibles usuaris i
d’altres qüestions rellevants.»

Ha de dir:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Presentar anualment a aquest Parlament, conjunta-
ment amb la presentació dels pressupostos, el Pla d’in-
versions global, amb els mecanismes de finançament
establerts i amb les modificacions que s’hi hagin pogut
fer.

2. Informar sobre el Pla d’inversions en infraestructu-
res de la Generalitat, per cadascun dels projectes o
parts d’un projecte, del mecanisme de finançament de
la inversió quan aquest s’hagi aprovat, incloent el pe-
ríode de pagament, el sistema i les condicions generals
del crèdit adoptat, dels efectes posteriors sobre els re-
cursos públics, de la implicació de concessions de ser-
vei que exigeixin una tarifació a càrrec dels possibles
usuaris i d’altres qüestions rellevants.»

Resolució 1116/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la salvaguarda dels
drets i les llibertats ciutadanes, la co-
hesió social i la identitat catalana dins
el procés de globalització
Tram. 250-02218/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 14, 19.02.2002, DSPC-C 286

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 Solida-
ritat, en sessió tinguda el dia 19 de febrer de 2002, ha
estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la sal-
vaguarda del sistema de protecció dels drets i les lliber-
tats ciutadanes i de la cohesió social dins el procés de
globalització, presentada pel  Grup Parlamentari Popu-
lar (tram. 250-02218/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
35509).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Vetllar perquè, en el marc dels avenços econòmics,
socials i culturals que la globalització implica i mitjan-
çant la seva capacitat d’interlocució, el procés de glo-
balització actual no signifiqui una reducció de la pro-
tecció dels drets i de les llibertats dels ciutadans, es
conjugui de la manera més equilibrada i equitativa pos-
sible el procés d’internacionalització de l’economia
amb els beneficis socials i culturals derivats de la glo-
balització i l’adopció de mesures de foment del lliure
mercat i de la competència no generi conflictes de ca-
ràcter social.

b) Impulsar, des d’una perspectiva cultural i de cohesió
social, l’enfortiment de la identitat catalana, oberta i
respectuosa amb totes les cultures i les llengües i alhora
punt de referència de Catalunya davant la uniformitza-
ció cultural i social que sovint comporta la globalitza-
ció.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

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

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 1117/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’encomana a la
Sindicatura de Comptes un informe de
fiscalització de l’activitat economicofi-
nancera de la societat  municipal Bar-
celona Regional, Agència Metropolita-
na de Desenvolupament Urbanístic i
d’Infraestructures, SA
Tram. 253-00007/06

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 14, 19.02.2002, DSPC-C 285

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda el dia 19 de febrer de 2002, ha estudiat el text
de la Proposta de Resolució per la qual s’encomana a
la Sindicatura de Comptes un informe de fiscalització
de l’activitat economicofinancera de la societat muni-
cipal Barcelona Regional, Agència Metropolitana de
Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures, SA,
presentada pel Grup Parlamentari  Popular i pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (tram. 253-
00007/06)

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura
de Comptes un informe de fiscalització de l’activitat
economicofinancera de la societat municipal Barcelo-
na Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupa-
ment Urbanístic i d’Infraestructures, SA, corresponent
al període comprès entre la constitució de la dita soci-
etat i el darrer exercici pressupostari, atès que la Gene-
ralitat participa en la seva gestió per mitjà de Port de
Barcelona, amb la finalitat que el Parlament i el Govern
tinguin la informació suficient per a permetre a aquest
darrer d’exercir-hi les funcions tutelars que li correspo-
nen.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

El secretari El president de la Comissió
Jaume Oliveras i Maristany Joan M. Sabanza i March

Resolució 1118/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’encomana a la
Sindicatura de Comptes un informe de
fiscalització de l’activitat economicofi-
nancera de l’empresa  Promoció Local
d’Habitatge, SA (Prolhasa), des de la
seva creació fins al 20 de novembre de
2001
Tram. 253-00010/06

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 14, 19.02.2002, DSPC-C 285

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda el dia 19 de febrer de 2002, ha estudiat el text
de la Proposta de Resolució per la qual s’encomana a
la Sindicatura de Comptes un informe de fiscalització
de l’activitat economicofinancera de l’empresa
Prolhasa Promoció Local d’Habitatge SA des de la seva
creació fins al 20 de novembre de 2001, presentada pel
Grup Parlamentari Popular i pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (tram. 253-00010/06)

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura
de Comptes un informe de fiscalització de l’activitat
economicofinancera de la empresa Promoció Local
d’Habitatge, SA (Prolhasa), des de la seva constitució
l’any 1991 fins al 30 de novembre de 2001, amb la fi-
nalitat que el Parlament i el Govern tinguin la informa-
ció suficient per a permetre a aquest darrer d’exercir-hi
les funcions tutelars que li corresponen.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

El secretari El president de la Comissió
Jaume Oliveras i Maristany Joan M. Sabanza i March

1.10.

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



4 de març de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 268

12

Resolució 1119/VI del Parlament de
Catalunya,  per la qual s’encomana a la
Sindicatura de Comptes l’ampliació de
l’informe sobre l’Organisme Autònom
de Gestió i Recaptació de Tributs Lo-
cals de la Diputació de Lleida (3-2001-
E) amb la fiscalització dels comptes
dels anys 2000 i 2001
Tram. 253-00011/06

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 14, 19.02.2002, DSPC-C 285

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda el dia 19 de febrer de 2002, ha estudiat el text
de la Proposta de Resolució per la qual s’encomana a
la Sindicatura de Comptes l’ampliació de l’informe
sobre l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals de la Diputació de Lleida (3-2001-E)
amb la fiscalització dels comptes dels anys 2000 i 2001,
presentada per tots els grups parlamentaris (tram. 253-
00011/06)

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura
de Comptes l’ampliació de l’informe sobre l’Organis-
me Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
de la Diputació de Lleida (3/2001-E), amb la fiscalitza-
ció dels comptes corresponents als anys 2000 i 2001,
ateses les competències en matèria de tutela financera
sobre els ens locals que corresponen a la Generalitat
d’acord amb l’article 48 de l’Estatut d’autonomia.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

El secretari El president de la Comissió
Jaume Oliveras i Maristany Joan M. Sabanza i March

Resolució 1120/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’encomana a la
Sindicatura de Comptes un informe de
fiscalització sobre els fons públics
transferits a la Confederació d’Empre-
saris del Baix Llobregat per a progra-
mes d’informació professional ocupa-
cional en el període 1995-2001
Tram. 253-00012/06

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 14, 19.02.2002, DSPC-C 285

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda el dia 19 de febrer de 2002, ha estudiat el text
de la Proposta de Resolució per la qual s’encomana a
la Sindicatura de Comptes un informe de fiscalització
de la gestió i la destinació dels fons públics transferits
a la Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat per
a programes d’informació professional ocupacional en
el període 1995-2001, presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (tram. 253-
00012/06)

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura
de Comptes l’elaboració d’un informe sobre la conces-
sió  per l’Administració de la Generalitat i el control
posterior de fons públics transferits a la Confederació
d’Empresaris del Baix Llobregat per a programes de
formació professional ocupacional en el període 1995-
2001.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

El secretari El president de la Comissió
Jaume Oliveras i Maristany Joan M. Sabanza i March

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 1121/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació de materi-
al i personal de les àrees bàsiques de
salut de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-01904/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 33, 20.02.2002, DSPC-C 288

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la dotació de material i personal de
les àrees bàsiques de salut de Gavà (Baix Llobregat),
presentada pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-
01904/06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 31467).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar la possibilitat de dotar d’un servei de radi-
ologia convencional, de mamografies, d’un ortopan-
tomògraf i d’ecografies el Centre d’Assistència Primà-
ria (CAP) número 2 de Gavà (Baix Llobregat), amb la
finalitat de donar cobertura d’aquests serveis mèdics als
habitants de l’esmentada localitat.

b) Adoptar les mesures necessàries, en el termini mà-
xim de sis mesos, per a adequar les instal·lacions de
refrigeració i ventilació de la sala d’espera de Pediatria
i Medicina General de l’Àrea Bàsica de Salut número
1 de Gavà, i dotar-lo de dutxes i vestidors per a ús ex-
clusiu del personal sanitari.

c) Dotar les àrees bàsiques número 1 i número 2 de
Gavà del personal mèdic i auxiliar sanitari necessari i
del personal administratiu imprescindible, per a garan-
tir la continuïtat, la regularitat i la qualitat del servei
públic sanitari a la població, després d’estudiar la situ-
ació existent, tenint en compte el nombre d’usuaris que
utilitzen les diferents infraestructures sanitàries.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

Resolució 1122/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el dret de lliure elec-
ció de metge en l’atenció especialitza-
da
Tram. 250-01950/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 33, 20.02.2002, DSPC-C 288

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la necessitat de fer efectiu el dret de
lliure elecció de metge en l’atenció especialitzada, pre-
sentada pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-
01950/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer efectiva la lliure elecció de metge d’atenció es-
pecialitzada entre els facultatius especialistes que des-
envolupen l’activitat.

b) Aprovar les disposicions reglamentàries correspo-
nents per a fer efectiu el dret de lliure elecció de met-
ge en l’atenció especialitzada.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

1.10.
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Resolució 1123/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la implantació de
l’assistent personal per a persones
discapacitades
Tram. 250-01961/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 33, 20.02.2002, DSPC-C 288

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la implantació de l’assistent perso-
nal per a persones discapacitades, presentada pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(tram. 250-01961/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prendre les mesures necessàries per a implantar l’as-
sistent o assistenta personal com a alternativa perquè les
persones amb dependència puguin accedir a la xarxa de
serveis ordinaris i elegir en el ventall d’activitats diür-
nes connectades amb l’entorn.

b) Integrar la figura de l’assistent o assistenta personal
com a recurs bàsic en l’atenció a les persones discapa-
citades en el IV Pla d’actuació social, si, després de fer-
ne el seguiment, l’avaluació de les experiències pilot
iniciades és positiva.

c) Incorporar en el Programa d’ajudes d’atenció soci-
al a persones amb disminució una línia d’ajuts nomi-
nals destinats a la contractació d’assistents personals.

d) Consignar en el pressupost de l’any 2003 la partida
necessària per a subvenir a aquesta necessitat.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

Resolució 1124/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment del nom-
bre de places d’acolliment i pisos pont
per a dones maltractades i sobre una
campanya informativa a les víctimes
de la violència domèstica
Tram. 250-01973/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 33, 20.02.2002, DSPC-C 288

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre l’increment del nombre de places de
cases d’acollida i pisos pont per a dones maltractades
i sobre una campanya informativa a les víctimes de la
violència domèstica, presentada per la Sra. M. Dolors
Nadal i Aymerich, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01973/06),
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 31134), pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(reg. 31145) i pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 31771).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incrementar el nombre total de places disponibles a
les cases d’acollida i pisos pont per a dones maltracta-
des, establint-ne un pla d’increment progressiu, i tam-
bé d’altres serveis d’atenció social, fent-ne una distri-
bució territorial equilibrada i prioritzant la creació de
noves places a les comarques on no hi ha cap recurs o
es produeixen molts casos, com són les Terres de
l’Ebre, Lleida, la Segarra, l’Urgell, el Pirineu i el Ma-
resme.

b) Incrementar el nombre total de places disponibles a
Catalunya de cases d’acollida i pisos pont, i també d’al-
tres serveis d’atenció social, a partir de l’elaboració
definitiva del mapa d’implantació de centres d’acolli-
da i serveis de seguiment, suport i recuperació per a
dones víctimes de la violència, que permetin equiparar
els recursos de la Generalitat amb els que ofereixen les
altres comunitats autònomes que tenen els mateixos
percentatges de victimització que Catalunya, tot tenint
en compte la situació sociolaboral i personal de les
dones victimitzades a Catalunya.

c) Revisar i portar a terme en el marc del Pla integral
per a lluitar contra els maltractaments en l’àmbit de la
llar, una campanya d’informació en els mitjans de co-
municació i les associacions que lluiten contra la vio-

1.10.
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lència domèstica, perquè les víctimes tinguin coneixe-
ment que compten amb recursos socials d’emergència.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

Resolució 1125/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de les ca-
tegories de metge d’urgència hospita-
lària i metge d’admissió i documenta-
ció clínica
Tram. 250-01978/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 33, 20.02.2002, DSPC-C 288

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre les negociacions amb les meses
sectorials per a crear les categories de metge d’urgèn-
cia hospitalària i d’admissió i documentació clínica en
la xarxa hospitalària d’utilització pública, presentada
pel  Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01978/06),
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 31480).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la
possibilitat de crear les categories i les modalitats de
metge d’urgència i de metge d’admissió i documenta-
ció clínica en l’àmbit de la xarxa hospitalària d’utilit-
zació pública de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

Resolució 1126/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació d’un telè-
fon d’atenció a les dones que pateixen
maltractaments
Tram. 250-02132/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 33, 20.02.2002, DSPC-C 288

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la creació d’un telèfon d’atenció
ciutadana desvinculat del 012 per a l’assessorament i

l’orientació de dones que pateixen maltractaments, pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (tram. 250-02132/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un
telèfon específic desvinculat del 012 i atès per personal
especialitzat en la lluita contra la violència de gènere,
que informi, assessori i orienti les dones  que pateixen
maltractaments i alhora faci un seguiment de les emer-
gències que es produeixen en aquest context.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

Resolució 1127/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la reducció d’acci-
dents de treball i malalties professio-
nals
Tram. 250-02220/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 33, 20.02.2002, DSPC-C 288

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la reducció d’accidents de treball i
malalties professionals, presentada pel Sr. Josep Maria
Rañé i Blasco, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(tram. 250-02220/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Establir els objectius concrets de reducció d’acci-
dents de treball i malalties professionals, no solament
amb relació als riscos tradicionals, sinó també als nous
riscos laborals en estudi, com els trastorns muscu-
loesquelètics, l’estrès, la síndrome de desgast professi-
onal i l’assetjament moral al lloc de treball.

b) Desenvolupar un control més conseqüent de l’apli-
cació de les disposicions en matèria de prevenció de
riscos laborals i salut laboral.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet
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Resolució 1128/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el subministrament
dels tractaments contra la sida en cen-
tres penitenciaris
Tram. 250-02164/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 33, 20.02.2002, DSPC-C 288

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre el subministrament dels tractaments
anti-Sida en els centres penitenciaris, presentada pel Sr.
Àlex Masllorens i Escubós, juntament amb cinc altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (tram. 250-02164/06), i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
35455).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Potenciar els mecanismes que afavoreixin l’adherèn-
cia al tractament antiretroviral i reforçar les mesures
perquè els interns en centres penitenciaris afectats pel
virus d’immunodeficiència humana (VIH) prenguin
consciència de la transcendència d’un compliment ade-
quat del tractament, mitjançant entrevistes amb profes-
sionals sanitaris i converses informatives.

b) Garantir l’administració dels tractaments en
monodosi diària tutelada als pacients ingressats en uni-
tats d’infermeria, als pacients psiquiàtrics i als pacients
amb faltes reiterades de compliment o que presenten
característiques especials, com l’addicció activa a opi-
acis.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

Resolució 1129/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació de centres
sociosanitaris a les àrees que no en
disposen
Tram. 250-02177/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 33, 20.02.2002, DSPC-C 288

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Proposi-

ció no de llei sobre la dotació de centres sociosanitaris
a les comarques que no en disposin en el període 2002-
2005, presentada per la Sra. Marina Geli i Fàbrega, jun-
tament amb quatre altres diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-02177/
06), i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 35325).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar de
centres sociosanitaris totes les àrees d’influència soci-
osanitària de Catalunya que no en disposen, o de pla-
ces sociosanitàries les residències assistides de finança-
ment públic en el període 2002-2005.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

Resolució 1130/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els trastorns del des-
envolupament infantil
Tram. 250-02180/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 33, 20.02.2002, DSPC-C 288

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre els trastorns de desenvolupament,
presentada pel Sr. Martí Sans i Pairutó, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi (tram. 250-02180/06), i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 35506).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar la divulgació dels trastorns del desenvolu-
pament entre els professionals relacionats amb el camp
de la primera infància i sensibilitzar-ne la societat en
general.

b) Aplicar recursos humans i tècnics per aconseguir que
els diagnòstics dels trastorns del desenvolupament si-
guin al més precoços possible.

c) Assumir, des dels departaments de Sanitat i Segure-
tat Social, de Benestar Social i d’Ensenyament, el trac-
tament integral psicològic, fisioterapèutic, logopèdic,
farmacològic i quirúrgic, que necessiten les persones
amb trastorns de desenvolupament.
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d) Sistematitzar les línies d’investigació dels trastorns
del desenvolupament de diferent etiologia.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

Resolució 1131/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la situació i les ne-
cessitats socials dels homosexuals en
edat avançada i llur integració en la
xarxa residencial per a persones grans
Tram. 250-02147/06 i 250-02308/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 33, 20.02.2002, DSPC-C 288

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la situació i les necessitats socials
dels homosexuals en edat avançada i llur integració en
la xarxa residencial per a persones grans amb finança-
ment públic, presentada per  la Sra. Caterina Mieras i
Barceló, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram.
250-02147/06), i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 35331) i de
la Proposició no de llei sobre la situació social de les
persones grans homosexuals, presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(tram. 250-02308/06), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
38092).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Analitzar, en el termini de sis mesos, en col·laboració
amb les organitzacions representatives de gais i lesbi-
anes de Catalunya, la situació i les necessitats socials
dels homosexuals d’edat avançada amb dependència i
establir les mesures necessàries en els serveis socials
perquè es faci efectiu llur dret a la igualtat en relació
amb la població heterosexual.

b) Prendre les mesures necessàries per a garantir a curt
termini l’atenció de les persones grans homosexuals en
situació de dependència i de desemparament i facilitar-
ne la integració normalitzada en els recursos d’oferta
pública existents.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

Resolució 1168/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els estudis de l’Insti-
tut Paleontològic Miquel Crusafort al
jaciment dels Casots, de Subirats (Alt
Penedès)
Tram. 250-01453/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 21.02.2002, DSPC-C 292

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre el jaciment paleontològic dels
Casots, de Subirats (Alt Penedès), presentada pel Grup
Parlamentari Popular (tram. 250-01453/06), i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 23593).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar su-
port econòmic, d’acord amb les disponibilitats pressu-
postàries, als estudis que fa l’Institut Paleontològic
Miquel Crusafort al jaciment paleontològic dels Casots,
de Subirats (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

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

Resolució 1169/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració de l’in-
ventari del patrimoni industrial de Ca-
talunya, especialment dels molins pa-
perers de l’Anoia
Tram. 250-01774/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 21.02.2002, DSPC-C 292

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’elaboració de l’inventari del
patrimoni industrial de Catalunya, especialment pel que
fa als molins paperers de l’Anoia, presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (tram. 250-
01774/06), i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 29278).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
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RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar l’elaboració de l’inventari del patrimoni
industrial de Catalunya, amb una especial menció dels
molins paperers.

b) Aplicar al conjunt arquitectònic dels molins paperers
de Catalunya, particularment els de l’Anoia, amb llurs
màquines i instal·lacions, el que disposa la Llei 9/1993,
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

c) Mantenir converses amb les administracions locals
amb l’objectiu d’establir les prioritats d’actuació en
aquests elements que formen part del patrimoni cultu-
ral català, i, si s’escau, dur a terme convenis d’actuació
cultural i turística amb els propietaris afectats.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

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

Resolució 1170/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la consolidació de
les restes de l’antiga capella del Sant
Crist dels Segadors, de Sant Andreu
de Palomar, a Barcelona
Tram. 250-01871/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 21.02.2002, DSPC-C 292

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la reconstrucció de la capella
del Sant Crist dels Segadors, de Sant Andreu de
Palomar, de Barcelona, presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (tram. 250-
01871/06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 31082).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
converses amb l’Arquebisbat de Barcelona a fi d’elabo-
rar els estudis previs necessaris per a impulsar, si escau,
la consolidació de les restes de l’antiga capella del Sant
Crist dels Segadors, de Sant Andreu de Palomar, a Bar-
celona.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

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

Resolució 1171/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la menció del lloc on
es duran a terme els actes del Fòrum
Universal de les Cultures, Barcelona
2004
Tram. 250-01874/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 21.02.2002, DSPC-C 292

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la menció del lloc on es duran
a terme els actes del Fòrum Universal de les Cultures
Barcelona 2004 en els tríptics i les publicacions que
s’editin, presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-01874/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslladar
al Consorci del Fòrum 2004 la necessitat d’adoptar les
mesures adequades perquè en totes les publicacions i en
els tríptics que s’editin sobre el Fòrum Universal de les
Cultures, Barcelona 2004, i també al web corresponent,
es faci una menció expressa del fet que el recinte del
Fòrum en el qual es duran a terme els actes més impor-
tants és situat a Barcelona i a Sant Adrià del Besòs (Bar-
celonès).

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

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

Resolució 1172/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació dels mit-
jans necessaris a l’Associació
d’Amics de La Bressola, de la Catalu-
nya Nord, per a atendre la demanda
creixent de classes i escoles catalanes
Tram. 250-01875/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 21.02.2002, DSPC-C 292

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la dotació dels mitjans neces-
saris a l’Associació d’Amics de La Bressola, de la Ca-
talunya Nord, per a atendre la demanda creixent de
classes i escoles catalanes, presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari
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Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(tram. 250-01875/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar dotant l’Associació d’Amics de La Bressola, amb la
presentació prèvia dels projectes educatius pertinents,
dels mitjans necessaris per a afrontar la demanda crei-
xent de noves classes i escoles catalanes, que, al cap de
cinc anys poden ésser assumides per l’Estat francès, en
el marc de la llei francesa del 1959.

2. El Parlament de Catalunya anima els diversos ens
locals catalans i el conjunt de la societat catalana a do-
nar suport al creixement de l’escola catalana a la Cata-
lunya Nord.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

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

Resolució 1173/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’execució de les
obres de construcció de l’escola Can
Basora, de Mollet del Vallès (Vallès
Oriental)
Tram. 250-01881/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 21.02.2002, DSPC-C 292

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’elaboració del projecte de
construcció de l’escola Can Basora, de Mollet del Va-
llès (Vallès Oriental), presentada pel Grup Parlamentari
Popular (tram. 250-01881/06), i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
31459).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
l’execució de les obres de construcció de l’escola Can
Basora, del terme municipal de Mollet del Vallès (Va-
llès Oriental), dins l’any 2002.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

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

Resolució 1174/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
nou centre d’educació infantil i primà-
ria a Canet de Mar (Maresme)
Tram. 250-01894/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 21.02.2002, DSPC-C 292

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un nou centre
d’educació infantil i primària a Canet de Mar (Mares-
me), presentada pel  Grup Parlamentari Popular (tram.
250-01894/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 31079).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a arribar a
un acord amb l’Ajuntament de Canet de Mar (Mares-
me) per tal que el Departament d’Ensenyament hi pla-
nifiqui la construcció d’un centre d’educació infantil i
primària, que doni resposta a l’increment de la deman-
da escolar en aquest municipi.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

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

Resolució 1175/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les actuacions dirigi-
des a millorar l’ensenyament al muni-
cipi de Salt (Gironès)
Tram. 250-01908/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 21.02.2002, DSPC-C 292

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la situació de l’ensenyament a
Salt (Gironès), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(tram. 250-01908/06), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
31073).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent
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RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
les actuacions dirigides a millorar l’ensenyament al
municipi de Salt (Gironès), que es concreten en les
mesures següents:

a) Mantenir la comissió permanent de matriculació, per
tal d’atendre l’escolarització dels alumnes provinents
de la immigració, amb necessitats educatives especials
(NEE), els d’incorporació tardana i els que pertanyen
a famílies amb problemàtiques que poden afectar-ne el
desenvolupament escolar normal, entre les escoles pú-
bliques i les privades concertades.

b) Agilitar l’oferta prevista de centres públics, tot pla-
nificant la construcció d’un centre d’educació infantil
i primària al sector de Mas Masó, i un institut d’educa-
ció secundària a la zona de les Guixeres, al costat de la
Coma i Cros.

c) Reconvertir l’edifici de l’actual institut d’educació
secundària Vallvera en una escola d’educació infantil i
primària, per tal d’atendre les necessitats d’escolaritza-
ció de les zones de Massana i Pla de Salt.

d) Planificar una oferta de cicles formatius, segons les
directrius del Pla general de la formació professional a
Catalunya, a desenvolupar d’acord amb els criteris di-
rectors aprovats pel Consell Català de Formació Profes-
sional, tot tenint en compte la zona urbana Girona-Salt
i la seva àrea d’influència.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

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

Resolució 1176/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la concessió de be-
ques per a formació titulada d’associ-
acionisme i voluntariat, en el marc del
Pla nacional de joventut
Tram. 250-01696/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 21.02.2002, DSPC-C 292

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la concessió de beques per a
formació titulada d’associacionisme i voluntariat, en el
marc del Pla nacional de joventut, presentada pel Sr.
Juan Manuel Jaime Ortea, juntament amb cinc altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (tram. 250-01696/06).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar,
dintre del Pla Nacional de Joventut, la concessió de

beques per a poder seguir formació titulada específica
sobre associacionisme i voluntariat.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

La secretària El president de la Comissió

M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 1177/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla
d’adaptació i supressió de les barreres
arquitectòniques en els edificis i els
espais de les universitats públiques
catalanes
Tram. 250-01857/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 21.02.2002, DSPC-C 292

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’elaboració d’un pla d’adapta-
ció i supressió de les barreres arquitectòniques en els
edificis i els espais de les universitats públiques catala-
nes, presentada per la Sra. Pilar Díaz i Romero, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01857/06),
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 31088).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar un pla d’adaptació i supressió de les barre-
res arquitectòniques als edificis i espais de les univer-
sitats públiques catalanes, per tal de garantir-hi l’acces-
sibilitat a les persones amb mobilitat reduïda o
qualsevol altra limitació, d’acord amb les prioritats que
fixin les mateixes universitats.

b) Crear, en el marc del Pla d’inversions universitàries
2001-2006, un fons destinat específicament a subven-
cionar la supressió de barreres arquitectòniques i la
dotació d’ajudes tècniques a les universitats públiques
catalanes.

c) Establir, en el termini d’un any, un pla de control
sobre la supressió de barreres arquitectòniques als edi-
ficis i espais universitaris, gestionat per la comissió
específica per a la integració de les persones discapaci-
tades del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

La secretària El president de la Comissió

M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca
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Resolució 1178/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la transferència de
tecnologia de les universitats i els cen-
tres públics de recerca als països sub-
desenvolupats
Tram. 250-01913/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 21.02.2002, DSPC-C 292

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la transferència de tecnologia
de les universitats i els centres públics de recerca als
països subdesenvolupats, presentada pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(tram. 250-01913/06), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
31470).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a afavorir,
en el marc de les seves competències, un sistema de
transferència tecnològica solidària de les universitats i
els centres públics de recerca i desenvolupament de
Catalunya als països subdesenvolupats donant preferèn-
cia a les línies més vinculades als àmbits de la salut,
l’alimentació, l’educació, les infraestructures d’abas-
timent d’aigua, el sanejament i les xarxes de comunica-
ció.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

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

Resolució 1179/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la caça amb barraca
o parany
Tram. 250-02312/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 17, 21.02.2002, DSPC-C 291

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre el mètode de caça
amb barraca o parany (tram. 250-02312/06), presenta-
da pel Grup Popular, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37701).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
un estudi sobre la caça amb barraca o parany, que es
practica a les comarques meridionals de Catalunya i
també en altres comarques, per tal de fer compatible la
realitat social amb el marc legal vigent.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

La secretària El president de la Comissió
Marta Camps i Torrens Jordi Ausàs i Coll

Resolució 1180/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el pagament de totes
les indemnitzacions pendents pels
atacs d’óssos
Tram. 250-02340/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 17, 21.02.2002, DSPC-C 291

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 21 de febrer de 2002, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre el pagament de les
indemnitzacions pendents per atacs de l’ós correspo-
nents a l’any 1999 (tram. 250-02340/06), presentada
pel diputat Francesc Xavier Boya i Alós, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel
Grup Popular (reg. 37422).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a pagar, en
el termini màxim de tres mesos, totes les indemnitzaci-
ons pendents pels atacs d’óssos fins a finals de l’any
2000.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

La secretària El president de la Comissió
Marta Camps i Torrens Jordi Ausàs i Coll
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Resolució 1186/VI  del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova el
Compte general de la Generalitat de
Catalunya corresponent a l’any 1999
Tram. 257-00003/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 51, 28.02.2002, DSPC-P 80

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de fe-
brer de 2002, ha debatut el Dictamen de la Comissió de
la Sindicatura de Comptes  relatiu a l’Informe sobre el
Compte general de la Generalitat de Catalunya corres-
ponent a l’any 1999. Finalment, el Ple del Parlament,
en virtut del que estableix l’article 147.5 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

a) Aprova el Compte general de la Generalitat  corres-
ponent a l’exercici del 1999.

b) Aprova l’Informe 1/2000 de la Sindicatura de Comp-
tes, sobre el Compte general de la Generalitat  corres-
ponent a l’any 1999.

c) Insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes i a informar el Parlament de llur
compliment i dels resultats d’aquest en el termini mà-
xim d’un any.

d) Insta el Govern a presentar anualment les memòri-
es que té l’obligació legal de formular de tots els serveis
dels òrgans autònoms administratius, comercials o fi-
nancers i  les empreses públiques en el termini d’un
any, a fi de conèixer l’acompliment dels objectius, les
activitats desenvolupades i la justificació dels costos i
els rendiments de llurs serveis públics i permetre la
verificació de la relació cost-resultats dels esmentats
serveis en funció dels compliments dels principis d’efi-
càcia, eficiència i economia.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2002

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

1.15. MOCIONS

Moció 138/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la ràdio i la televisió públi-
ques a Catalunya
Tram. 302-00186/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 51, 28.02.2002, DSPC-P 80

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de fe-
brer de 2002, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre la ràdio i la
televisió públiques a Catalunya (tram. 302-00186/06),
presentada pel diputat Sr. Josep Bargalló i Valls, del G.
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes
presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(reg. 38405), pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya -
Verds (IC-V) (reg. 38425) i pel G. P. Popular (reg.
38456).

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

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya manifesta:

a) La necessitat d’articular i vertebrar el sistema públic
de la ràdio i la televisió de Catalunya, en el qual s’han
d’incloure les emissores de gestió pública de totes i
cadascuna de les administracions catalanes.

b) La necessitat que les empreses filials de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió regularitzin la situa-
ció contractual dels seus corresponsals a l’estranger i la
dotació material de les corresponsalies.

2. El Parlament de Catalunya reconeix la vàlua de l’es-
tudi «La definició del model de servei públic al sector
de l’audiovisual», emès pel Consell de l’Audiovisual de
Catalunya en compliment de la Resolució 342/VI
d’aquest Parlament, i manifesta que conté els fona-
ments de la definició de la missió del servei públic de
ràdio i televisió que ha de bastir la futura llei de l’audio-
visual, encomanada per la Resolució 3/VI, sobre els
mitjans audiovisuals de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2002

El secretari tercer El president del Parlament
Esteve Orriols i Sendra Joan Rigol i Roig
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Moció 139/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la seguretat viària
Tram. 302-00187/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 51, 28.02.2002, DSPC-P 80

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de fe-
brer de 2002, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre la seguretat
viària (tram. 302-00187/06), presentada per la diputa-
da Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré, del G. P. Popu-
lar, i les esmenes presentades pel G. P. Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (reg. 38406), pel G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 38464) i pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 38467).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Aprovar, en el termini més breu possible, dins l’any
2002, el projecte de desdoblament de la carretera C-25
(Eix Transversal) en els trams compresos entre Vic i
Manresa, entre Santa Coloma de Farners i Girona i
entre les Oluges i Cervera.

b) Iniciar, un cop aprovat el projecte a què es refereix
la lletra a, l’execució de les obres corresponents al des-
doblament de la carretera C-25 perquè estiguin finalit-
zades abans de l’any 2010.

c) Procedir, abans del 31 de desembre del 2004, al des-
doblament del tram de la carretera C-25 entre Vic i
Manresa per reduir-ne la sinistralitat tan elevada que
presenta.

d) Senyalitzar adequadament, dins el primer semestre
del 2002, els trams de l’Eix Transversal que s’ha de-
mostrat que tenen una sinistralitat més elevada, especi-
alment els que tenen permès l’avançament malgrat la
manca de visibilitat, i impulsar una política informati-
va de senyalització destinada a indicar als usuaris
d’aquesta carretera la distància que hi ha fins al carril
d’avançament més proper.

e) Estudiar, en el termini màxim de tres mesos, la
instal·lació d’il·luminació en funció de l’accidentalitat
de totes les cruïlles, les entrades i les sortides de l’Eix
Transversal, i també a les zones en què més sovint hi ha
boira.

f) Establir, al traçat de l’Eix Transversal, en el termini
màxim de sis mesos, un sistema de pals d’emergència
per a comunicar amb els serveis d’assistència en cas
d’accident o d’avaria.

g) Instal·lar, als punts de l’Eix Transversal que presen-
ten sinistralitat enregistrada o un grau més elevat d’in-
fracció dels límits de velocitats permesos, radars de

control de velocitat, perquè actuïn com a factors dissu-
asius de conduccions excessivament ràpides i en possi-
bilitin la sanció.

h) Garantir la vigilància policial de l’Eix Transversal
mitjançant patrulles de trànsit del Cos de Mossos d’Es-
quadra i adequar-ne el dimensionament als requeri-
ments dels diferents trams de l’Eix.

i) Introduir, en el termini màxim de sis mesos, a tot el
recorregut de l’Eix Transversal línies de vora de la cal-
çada amb ressalt sonor.

j) Substituir les actuals empares de protecció per d’al-
tres que no produeixin la secció d’extremitats en cas
d’accidents de motoristes o ciclistes, quan es vagin re-
novant les barreres laterals.

k) Elaborar un pla de millora del traçat dels trams de la
xarxa viària que han estat qualificats com a punts ne-
gres en l’estudi recent elaborat pel Reial Automòbil
Club de Catalunya (RACC) en col·laboració amb el
Servei Català del Trànsit.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2002

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

Moció 140/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la pobresa
Tram. 302-00188/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 51, 28.02.2002, DSPC-P 80

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de fe-
brer de 2002, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre la pobresa
(tram. 302-00188/06), presentada per la diputada Sra.
Pilar Malla i Escofet, del G. P. Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, i les esmenes presentades pel G. P. d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V) (reg. 38422), pel G.
P. Popular (reg. 38455), pel G. P. d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 38460) i pel G. P. de Conver-
gència i Unió (reg. 38468).

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

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les famílies
amb risc d’exclusió, insta el Govern a:

a) Potenciar una línia de treball, en col·laboració amb
els ens locals, que tingui com a objectiu la prevenció de
l’exclusió, especialment entre les famílies joves amb
fills i les famílies monoparentals, a fi d’ajudar-les a un
procés d’inclusió a la societat i a prevenir els interna-
ments dels infants en centres, i també a potenciar la fi-
gura de l’educador social, especialment en l’àmbit fa-
miliar.
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b) Millorar la qualitat dels programes de garantia social
i incrementar les activitats pràctiques en aules taller per
als nois i noies que no superen l’educació secundària
obligatòria (ESO).

c) Fer una reserva de places en els cursos formatius, de
formació ocupacional i programes de transició al tre-
ball per a joves en situació de risc social i avaluar-ne els
resultats cada any.

d) Incrementar els cursos de capacitació per al treball
destinats a dones que són cap de família monoparen-
tal i adequar-los l’import de l’ajut econòmic a fi de co-
brir les necessitats de les famílies mentre duri la for-
mació. La formació i el temps de durada d’aquests
cursos, que poden donar resposta als nous filons
d’ocupació com els treballs socials de proximitat,
s’han d’adequar a les possibilitats d’aprenentatge de
les persones becades.

e) Elaborar un pla de prevenció que permeti disminuir
la pobresa entre les dones i les persones grans, atès
l’augment de la feminització i l’envelliment de la po-
bresa.

2. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les persones
soles i sense sostre, insta el Govern a:

a) Fer un pla de treball que determini objectius, temps
d’execució i recursos, d’acord amb les conclusions de
l’estudi sobre les persones sense sostre, en el qual pla
participin els ens locals i les entitats que es dediquen
especialment a aquest sector de la població. Aquest pla,
que s’ha d’executar d’acord amb el marc competencial
vigent, ha de començar amb programes d’atenció
d’aquestes persones al carrer i ha de tenir en compte els
aspectes de salut (salut mental i drogoaddicció, entre
altres), habitatge, prestacions econòmiques i acompa-
nyament per a llur inserció sociolaboral, amb una aten-
ció específica a les dones soles sense sostre, que són les
més perjudicades físicament i psíquicament i les que
tenen més dificultats per a sortir de la situació de pobre-
sa.

b) Destinar els recursos adequats a fi que les entitats
que treballen en el sector de les persones sense sostre
puguin fer una tasca que n’afavoreixi la inserció soci-
al.

c) Assegurar les aportacions econòmiques de les ad-
ministracions competents en la matèria per mitjà de
subvencions, convenis o contractes programa pluria-
nuals,  tot valorant com a necessari i positiu el treball
fet per les entitats que es dediquen a aquest sector de
població.

d) Donar compliment a la Resolució 544/V del Parla-
ment de Catalunya, que insta el Govern a reclamar al
Govern de l’Estat la gestió directa del 0,53% de la quo-
ta íntegra de l’IRPF dedicat a entitats sense afany de
lucre, a quantificar l’aportació dels ciutadans de Cata-
lunya per mitjà del 0,53% destinat a finalitats socials i
a avaluar l’aportació, procedent del 0,53%, que han
rebut les diverses entitats catalanes en els darrers cinc
anys, amb la finalitat que la Generalitat sigui la institu-
ció que distribueixi la recaptació per aquest concepte

entre els programes socials que es duen a terme en el
territori català.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2002

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

Moció 141/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de la televisió i
la ràdio digitals
Tram. 302-00193/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 51, 28.02.2002, DSPC-P 80

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de fe-
brer de 2002, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre el projecte de
les televisions digitals (tram. 302-00193/06), presenta-
da pel diputat Sr. Josep M. Carbonell i Abelló, del G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presen-
tades pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V) (reg. 38424) i pel G. P. Popular (reg. 38458).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya:

a) Manifesta la importància que té per a Catalunya
aconseguir que el procés de convertir la televisió i la
ràdio analògiques en digitals es faci amb el màxim de
diàleg i d’acord amb totes les administracions i els ope-
radors implicats.

b) Proposa que, en el termini de dos mesos, el Consell
de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb l’article 10
de la Llei 2/2000, del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, elabori un informe sobre la planificació del
servei de ràdio i televisió digitals a Catalunya, que faci
possible que les televisions i les ràdios locals puguin
participar amb garantia en la migració vers el sistema
digital.

c) Manifesta la seva preocupació per la precària situa-
ció legal de les ràdios i les televisions locals i demana,
amb la màxima urgència, que se’n faci la regulació.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2002

El secretari segon El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual Joan Rigol i Roig
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Moció 142/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la política social a Catalu-
nya, especialment pel que fa a l’aten-
ció a les persones amb discapacitats
Tram. 302-00195/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 51, 28.02.2002, DSPC-P 80

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de fe-
brer de 2002, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre la política
social a Catalunya, especialment pel que fa a l’atenció
a les persones amb discapacitats (tram. 302-00195/06),
presentada per la diputada Sra. M. Ángeles Esteller i
Ruedas, del G. P. Popular, i les esmenes presentades
conjuntament pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P.
d’Iniciativa - Verds (IC-V) (reg. 38451) i pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 38466).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a). Reforçar els criteris destinats a garantir la continu-
ïtat de les prestacions de l’atenció integral de les perso-
nes discapacitades, tot personalitzant-ne els itineraris
per a adaptar-los a les necessitats canviants dels bene-
ficiaris al llarg del temps.

b) Presentar, en el termini d’un any, una avaluació de
l’aplicació de la Llei d’integració social dels
minusvàlids (Lismi) a Catalunya.

c) Estendre a tot el territori les competències atribuïdes
a la Comissió Interdepartamental per a la Coordinació
d’Actuacions de l’Administració de la Generalitat adre-
çades als infants i els adolescents amb disminucions,
amb l’objectiu de gestionar les necessitats de la persona
beneficiària de la prestació de manera integrada i dotar-
la dels instruments necessaris per a portar a terme
aquestes noves funcions.

d) Presentar, en el termini de sis mesos des de l’acaba-
ment del curs escolar, un estudi d’avaluació del procés
d’integració de les persones discapacitades a l’escola
ordinària i a les escoles d’educació especial, tant en
l’etapa obligatòria com en la postobligatòria -batxille-
rat i cicles formatius-, de la inserció laboral aconsegui-
da i dels criteris d’actuació d’acord amb les conclusi-
ons obtingudes, i adequar els recursos de suport, tant
humans com materials, per a garantir la màxima nor-
malitat possible en aquests àmbits.

e) Harmonitzar i publicar els criteris de prioritat en
l’atorgament i la concessió de les prestacions a favor de
les persones discapacitades que tinguin reconegut el

dret a percebre-les, indicant el major o menor interès
social de les prestacions.

f) Incloure en el Programa unificat d’ajudes a les per-
sones amb disminució (PUA) les despeses d’atenció de
fisioteràpia, psicomotricitat i logopèdia, amb indepen-
dència de l’edat de la persona beneficiària, i estudiar les
possibles modificacions que en derivin en la normati-
va vigent per a aplicar-ho fins que se n’estableixin els
criteris d’atorgament, els quals han de determinar el
departament de la Generalitat competent per a atorgar
les ajudes.

g) Incrementar en els propers exercicis pressupostaris
les ajudes i les subvencions destinades a la formalitza-
ció de convenis de cooperació amb associacions, fun-
dacions i altres entitats sense ànim de lucre que tenen
com a objecte ajudar les persones amb discapacitats, i
introduir els concerts en la compra de serveis amb les
dites entitats.

h) Adoptar les mesures necessàries per a agilitar els
procediments conduents al reconeixement i la percep-
ció de les prestacions dels PUA, i, especialment, garan-
tir que el termini entre la sol·licitud inicial de l’ajuda i
la resolució de percepció de les prestacions  no sigui
superior als cinc mesos.

i) Introduir les modificacions necessàries en la norma-
tiva i adoptar les mesures adequades en compliment
d’aquestes per a garantir que el pagament de les pres-
tacions dels PUA es faci en un termini màxim de tres
mesos.

j) Planificar, en el proper Pla d’actuació social 2002-
2005, els recursos i els programes d’estimulació pre-
coç, educació, inserció sociolaboral, sanitat, serveis
socials i habitatge per a les persones amb discapacitats
físiques, psíquiques i sensorials, distribuir-los per sec-
tors territorials i introduir-hi la concertació amb els
proveïdors de serveis.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2002

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la gestió de l’aigua
Tram. 300-00118/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 51, tinguda el dia 27.02.2002
(DSPC-P 79).

1.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’autogovern de Catalunya
Tram. 300-00216/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 51, tinguda el dia 27.02.2002
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el suport a les persones amb depen-
dència de tercers
Tram. 300-00225/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 51, tinguda el dia 27.02.2002
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la promoció de la incorporació de les
dones al món laboral
Tram. 300-00420/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 51, tinguda el dia 27.02.2002
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el sector industrial
Tram. 300-00698/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 51, tinguda el dia 27.02.2002
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ocupació a Catalunya
Tram. 300-00825/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 51, tinguda el dia 27.02.2002
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la conjuntura econòmica actual
Tram. 300-00857/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 51, tinguda el dia 27.02.2002
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de seguretat i salut en el
treball
Tram. 300-00859/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 51, tinguda el dia 27.02.2002
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política industrial i d’ocupació en les
zones d’industrialització feble o tarda-
na
Tram. 300-00880/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 51, tinguda el dia 27.02.2002
(DSPC-P 79).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les bases econòmiques de la capitali-
tat de Barcelona i de Catalunya
Tram. 300-00882/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 51, tinguda el dia 27.02.2002
(DSPC-P 79).

1.20.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic
de Greuges, modificada per la Llei 12/
1989, del 14 de desembre
Tram. 202-00109/06

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 51, tinguda el dia
27.02.2002 (DSPC-P 79).

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’evolució
del consum elèctric a Catalunya
Tram. 250-01530/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 27, tinguda el dia
21.02.2002 (DSPC-C 294).

Proposició no de llei sobre la creació
de parcs eòlics i de centrals de coge-
neració
Tram. 250-01531/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 27, tinguda el dia
21.02.2002 (DSPC-C 294).

Proposició no de llei sobre el
reforçament de la interconnexió de la
xarxa elèctrica catalana amb les xar-
xes de la resta d’Espanya i de França
Tram. 250-01532/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 27, tinguda el dia
21.02.2002 (DSPC-C 294).

Proposició no de llei sobre el
reforçament de les xarxes de transport
i distribució de l’energia elèctrica
Tram. 250-01533/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 27, tinguda el dia
21.02.2002 (DSPC-C 294).

Proposició no de llei sobre la millora
de la qualitat del subministrament
elèctric
Tram. 250-01534/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 27, tinguda el dia
21.02.2002 (DSPC-C 294).

Proposició no de llei sobre el foment
de l’estalvi d’energia elèctrica
Tram. 250-01535/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 27, tinguda el dia
21.02.2002 (DSPC-C 294).

2.01.02.
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Proposició no de llei sobre l’assump-
ció de la realitat plurilingüe de l’Estat i
la promoció de llengües altres que el
castellà en els territoris d’Amèrica Lla-
tina
Tram. 250-01629/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 31 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 21.02.2002 (DSPC-C 292).

Proposició no de llei sobre l’aplicació,
en cooperació amb les universitats
catalanes, d’un programa de captació
d’estudiants universitaris amb inde-
pendència de la comunitat autònoma
d’origen
Tram. 250-01743/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 31, tinguda el dia 21.02.2002 (DSPC-C
292).

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’una carrera professional de re-
cerca mitjançant la substitució de les
beques destinades a la recerca per
contractes
Tram. 250-01760/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 31 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 21.02.2002 (DSPC-C 292).

Proposició no de llei sobre la facilita-
ció d’informació i la no-autorització del
pas de la línia d’alta tensió entre Espa-
nya i França pel Pallars
Tram. 250-01809/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 27, tinguda el dia
21.02.2002 (DSPC-C 294).

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència de competències en matèria
d’aigües mineromedicinals, minerals
naturals de brollador i termals del De-
partament d’Indústria, Comerç i Turis-
me al Departament de Medi Ambient i
sobre el control sanitari i dels recur-
sos hídrics
Tram. 250-01812/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 27, tinguda el dia
21.02.2002 (DSPC-C 294).

Proposició no de llei sobre l’organitza-
ció d’un debat previ a la reforma de la
legislació universitària, amb la partici-
pació de les comunitats autònomes i
de la Conferència de Rectors de les
Universitats espanyoles
Tram. 250-01831/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 31 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 21.02.2002 (DSPC-C 292).

Proposició no de llei sobre el nou pro-
jecte de construcció d’una central tèr-
mica a Sant Pere de Torelló (Osona) i
l’adequació a les necessitats del muni-
cipi
Tram. 250-01842/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 27, tinguda el dia
21.02.2002 (DSPC-C 294).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de les necessitats educatives
de Salt (Girones) i la declaració
d’aquest municipi d’acció educativa
preferent
Tram. 250-01846/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 31 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 21.02.2002 (DSPC-C 292).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa d’impuls de l’art con-
temporani
Tram. 250-01847/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 31, tinguda el dia 21.02.2002 (DSPC-C
292).

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 413/2000, de 27 de de-
sembre, perquè s’estengui a totes les
persones que han exercit el càrrec de
director o directora de centre docent
públic la consolidació de part del com-
plement retributiu específic
Tram. 250-01848/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 31, tinguda el dia 21.02.2002 (DSPC-C
292).

Proposició no de llei sobre la no-auto-
rització de la línia elèctrica d’alta ten-
sió que ha de creuar els Pirineus per
les comarques del Pallars Jussà i el
Pallars Sobirà
Tram. 250-02108/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 27, tinguda el dia
21.02.2002 (DSPC-C 294).

Proposició no de llei sobre la segure-
tat de les instal·lacions dels centres
d’acolliment d’animals
Tram. 250-02182/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 21.02.2002
(DSPC-C 291).

Proposició no de llei sobre el projecte
de transformació de la finca Can
Calopa, a Collserola, en vinyes per a la
producció de vi amb denominació
d’origen «Barcelona»
Tram. 250-02238/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 21.02.2002
(DSPC-C 291).

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
novembre de 2001
Tram. 250-02258/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 21.02.2002
(DSPC-C 291).

2.10.25.
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2.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica de transferència de com-
petències executives en matèria de
seguretat ciutadana a la Comunitat
autònoma de Catalunya
Tram. 270-00003/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 51, tinguda el dia
28.02.2002 (DSPC-P 80).

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica de transferència a la Ge-
neralitat de Catalunya de les compe-
tències executives de l’Estat en matè-
ria de seguretat ciutadana i d’ordre
públic, i d’assumpció del comanda-
ment únic dels cossos i forces de se-
guretat de l’Estat
Tram. 270-00026/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 51, tinguda el dia
28.02.2002 (DSPC-P 80).

2.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desem-
bre, d’universitats
Tram. 212-00005/06

Rebuig de la proposta

La proposta d’interposició de recurs ha estat rebutjada
pel Ple del Parlament en la sessió núm. 52, tinguda el
dia 28.02.2002 (DSPC-P 80).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre  la viabilitat de
la Corporació Catalana de Ràdio i Te-
levisió com a servei públic
Tram. 302-00189/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 51,
tinguda el dia 28.02.2002 (DSPC-P 80).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la conservació
del patrimoni natural, especialment pel
que fa a la diversitat biològica a Cata-
lunya
Tram. 302-00191/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 51,
tinguda el dia 28.02.2002 (DSPC-P 80).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
de salut pública
Tram. 302-00192/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 51,
tinguda el dia 28.02.2002 (DSPC-P 80).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteni-
ment pel que fa a l’estat dels rius
Tram. 302-00194/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 51,
tinguda el dia 28.02.2002 (DSPC-P 80).

2.10.65.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’urbanisme
Tram. 200-00036/06

Dictamen de la Comissió de Política Ter-
ritorial
Correcció d’errades de publicació (BOPC 265)

N. de la R.: Al BOPC 265, del 22 de febrer de 2002, a
la pàg. 300, es va publicar, per error, el paràgraf 2 de
l’article 41, per la qual cosa es reprodueix tot seguit la
redacció definitiva d’aquest article.

ARTICLE 41. PARTICIPACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ACTUANT

EN EL COST DE LA URBANITZACIÓ

1. L’administració actuant participa en les càrregues
d’urbanització dels terrenys amb aprofitament urbanís-
tic que rep en compliment dels deures de cessió dels
propietaris, llevat que el sòl estigui reservat expressa-
ment, i consti degudament en el Registre de la Propie-
tat, per a atendre necessitats d’habitatge, mitjançant
promoció pública d’habitatges en règim de lloguer o de
cessió temporal d’ús, i que, en aquest cas, l’administra-
ció mantingui la titularitat dominical del sòl al llarg
d’un termini mínim de trenta anys. A aquests efectes,
s’admeten també les fórmules jurídiques que compor-
ten la dissociació del domini.

1bis. En el supòsit que la reserva a què es refereix
l’apartat 1 sigui parcial, la participació de l’administra-
ció actuant en les càrregues d’urbanització ha d’ésser
proporcional al percentatge de sòl no reservat.

Esmenes reservades per a defensar en el
Ple
Correcció d’errades de publicació (BOPC 265)

N. de la R.: Al BOPC 265, del 22 de febrer de 2002, a
la pàg. 347, no es van publicar, per omissió, les esme-
nes a la totalitat reservades per a defensar en el Ple, les
quals es reprodueixen tot seguit:

ESMENES A LA TOTALITAT

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

Esmena a la totalitat de retorn del Projecte de llei

2
ESMENA NÚM. 1
A la totalitat
G. P. Iniciativa per Catalunya - Verds

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

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Sr. Josep Micaló i Aliu, juntament amb 25
altres diputats del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 38108).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.02.2002.

S’acorda que sigui tramitat pel procediment d’urgència
i que els terminis que resten en la tramitació siguin re-
duïts a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordi-
nari.

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

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 20 de febrer de 2002, d’acord amb l’article 97.1 del
Reglament, ha nomenat la Ponència per a elaborar l’In-
forme sobre el Projecte de llei de transport per cable
(tram. 200-00043/06) i les esmenes presentades, que
resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Isidre Gavín i Valls

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sr. Francesc Xavier Boya i Alós

Grup Parlamentari Popular:

Sra.  M. Dolors Montserrat i Culleré

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Carles Bonet i Revés

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

Sra. Bet Font i Montanyà

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep Maria Fabregat

3.01.01.
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Projecte de llei de confraries de pesca-
dors de Catalunya
Tram. 200-00044/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 21 de febrer de 2002, d’acord amb els
articles 140.1 i concordants del Reglament, ha nomenat
la Ponència per a elaborar l’Informe sobre el Projecte
de llei de confraries de pescadors de Catalunya i les
esmenes presentades, que resta constituïda pels mem-
bres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Joan Maria Roig i Grau

Grup Socialista al Parlament de Catalunya:

Sr. Martí Sans i Pairutó

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Rafel Luna i Vivas

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

Sra. Bet Font i Montanyà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Jordi Ausàs i Coll

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

La secretària El president de la Comissió
Marta Camps i Torrens Jordi Ausàs i Coll

Projecte de llei de creació de l’especia-
litat d’educació social en el cos de di-
plomats de la Generalitat de Catalunya
Tram. 200-00045/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 20 de
febrer de 2002, d’acord amb l’article 97.1 del Regla-
ment del Parlament, ha nomenat la Ponència per a ela-
borar l’Informe sobre el Projecte de llei de creació de
l’especialitat d’educació social en el cos de diplomats
de la Generalitat de Catalunya i les esmenes presenta-
des, que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Jaume Farguell i Sitges

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sr. Àlex Masllorens i Escubós

Grup Parlamentari Popular:

Sra. M. Àngels Esteller i Rueda

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sra. Carme Porta i Abad

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

Sr. Rafael Ribó i Massó

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

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

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 20
de febrer de 2002, d’acord amb l’article 97.1 del Regla-
ment del Parlament, ha nomenat la Ponència per a ela-
borar l’Informe sobre el Projecte de llei de mesures
relatives a la conciliació del treball amb la vida familiar
del personal de les administracions públiques catalanes
i les esmenes presentades, que resta constituïda pels
membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sra. Concepció Tarruella i Tomàs

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sr. Josep Maria Rañé i Blasco

Grup Parlamentari Popular:

Sra. Maria Dolors Nadal i Aymerich

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Ernest Benach i Pascual

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

Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

El secretari La presidenta de la Comissió
Joan Ridao i Martí M. Eugènia Cuenca i Valero
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Projecte de llei d’ordenació vitiviníco-
la
Tram. 200-00051/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 21 de febrer de 2002, d’acord amb els
articles 140.1 i concordants del Reglament, ha nomenat
la Ponència per a elaborar l’Informe sobre el Projecte
de llei d’ordenació vitivinícola i les esmenes presenta-
des, que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Francesc Iglesias i Sala

Grup Socialista al Parlament de Catalunya:

Sr. Ramon Vilalta i Oliva

Grup Parlamentari Popular:

Sra. Dolors Montserrat i Culleré

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

Sra. Bet Font i Montanyà

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Jordi Ausàs i Coll

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

La secretària El president de la Comissió
Marta Camps i Torrens Jordi Ausàs i Coll

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

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 20 de febrer de 2002, d’acord amb l’article 97.1 del
Reglament, ha nomenat la Ponència per a elaborar l’In-
forme sobre el Projecte de llei de protecció contra la
contaminació acústica (tram. 200-00052/06) i les esme-
nes presentades, que resta constituïda pels membres
següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Josep Rull i Andreu

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sra. Montserrat Tura i Camafreita

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Ricard Fernández Deu

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Xavier Vendrell i Segura

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

Sra. Bet Font i Montanyà

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

Projecte de llei de seguretat alimentà-
ria
Tram. 200-00056/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 38342).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2002 al 07.03.2002).

Finiment del termini: 08.03.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.02.2002.

Projecte de llei de creació de l’Institut
de desenvolupament de l’Alt Pirineu i
l’Aran
Tram. 200-00057/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (IC-V) (reg. 38343).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2002 al 07.03.2002).

Finiment del termini: 08.03.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.02.2002.
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Projecte de llei de drets reals de garan-
tia
Tram. 200-00058/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (IC-V) (reg. 38094) i Grup Parlamentari
Popular (reg. 38342).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2002 al 07.03.2002).

Finiment del termini: 08.03.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.02.2002.

Projecte de llei d’adequació de proce-
diments administratius en relació al
règim de silenci administratiu i al ter-
mini de resolució
Tram. 200-00059/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (IC-V) (reg. 38096) i Grup Parlamentari
Popular (reg. 38342).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2002 al 07.03.2002).

Finiment del termini: 08.03.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.02.2002.

Projecte de llei sobre un torn especial
de promoció interna del cos auxiliar
administratiu al cos administratiu
Tram. 200-00060/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (IC-V) (reg. 38095) i Grup Parlamentari
Popular (reg. 38342).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.03.2002 al 07.03.2002).

Finiment del termini: 08.03.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.02.2002.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei sobre mesures legis-
latives per a regular les empreses d’in-
serció sociolaboral
Tram. 202-00132/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
20 de febrer de 2002, atès l’acord de la Mesa i de la
Junta de Portaveus del 29 de gener de 2002, d’acord
amb l’article 110.2 del Reglament del Parlament, ha
nomenat la Ponència que ha d’elaborar el text de la
Proposició de llei sobre mesures legislatives per a regu-
lar les empreses d’inserció sociolaboral (tram. 202-
00132/06), que resta constituïda pels membres se-
güents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Josep Enric Millo i Rocher

Grup Socialista al Parlament de Catalunya:

Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Grup Parlamentari Popular:

Sra. Alícia Sànchez-Camacho i Pérez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Josep Huguet i Biosca

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

Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

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

Proposició de llei de les mesures de
suport al retorn dels ciutadans cata-
lans i llurs descendents
Tram. 202-00133/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en con-
sideració, en la sessió núm. 51, tinguda el dia
28.02.2002 (DSPC-P 80).
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’aplicació
d’un programa de reequilibrament ter-
ritorial industrial de la comarca de
l’Anoia
Tram. 250-01863/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
204)

Al BOPC 204, pàg. 41.

On diu:

«Un dels elements claus del desenvolupament […]»
fins a «[…] i Teresa Serra i Majem»

Ha de dir:

«La pèrdua de població ocupada en els darrers anys,
així com la reducció de la renda per càpita a la comar-
ca i el descens de la taxa de d’activitat, plantegen la
necessitat d’aplicar un programa de reequilibrament
territorial industrial de la comarca, prioritzant com a
elements bàsics el reequilibrament de la localització
industrial en el territori i la diversificació de l’activi-
tat industrial, mitjançant el suport als actuals sectors
industrials de la comarca, la promoció dels sectors
emergents (noves tecnologies, etc.) i l’impuls de loca-
lització de noves activitats de manera concertada amb
els interessos estratègics dels actors territorials (em-
presaris, sindicats, administracions locals).

Per tot això els diputats i la diputada sotasignants pre-
senten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1. Iniciar l’aplicació, abans de tres mesos, d’un pro-
grama de reequilibrament territorial industrial de la
comarca de l’Anoia que promogui la diversificació de
l’activitat industrial, el suport als actuals sectors ac-
tius, la promoció i la consolidació de nous sectors
emergents així com la localització de noves activitats
empresarials.

2. Garantir la continuïtat de l’esmentat programa du-
rant el propers dos anys.

3. Informar periòdicament al Parlament de Catalunya
de la distribució territorial dels seus continguts als
ajuntaments i les organitzacions empresarials i sindi-
cals de la comarca i dels municipis afectats.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2001

Roberto Labandera Ganachipi, Miquel Barceló i Roca,
Antoni Sabaté i Ibars, Josep Maria Rañé i Blasco i Te-
resa Serra i Majem»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou centre d’ensenya-
ment infantil i primari a Cabrils (Mares-
me)
Tram. 250-02297/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
25.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37710)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a ampliar l’oferta pública de places d’educació infantil
i primària al municipi de Cabrils, adoptant d’acord
amb l’Ajuntament la proposta més viable per atendre
les necessitats d’escolarització produïdes per l’aug-
ment de la població.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre d’educació infantil
i primària a Canet de Mar (Maresme)
Tram. 250-02298/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
25.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37709)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a continuar les converses amb l’ajuntament de Canet
de Mar per tal d’estudiar les diverses opcions plante-
jades i arribar a un acord que doni resposta a l’incre-
ment de la demanda escolar al municipi.»
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un institut d’ensenyament secunda-
ri a Altafulla (Tarragonès)
Tram. 250-02302/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
25.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37706)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a tenir en compte la constant evolució demogràfica de
la zona nord-est de la comarca del Tarragonès i, en
aquest context, estudiar la necessitat de crear un tercer
institut d’educació secundària, ubicat al municipi
d’Altafulla.»

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment del servei d’emergències mèdi-
ques a Calella (Maresme)
Tram. 250-02303/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
20.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37703)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a mi-
llorar la cobertura dels serveis assistencials primaris
d’emergències a les comarques del Maresme i la Selva
mitjançant:

a) La dotació d’una nova base SEM a Mataró.

b) La possible reubicació de la base actualment exis-
tent al Maresme per tal d’ampliar la cobertura pobla-
cional i reduir les isocrones.»

Proposició no de llei sobre la situació
social de les persones grans homose-
xuals
Tram. 250-02308/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
20.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 38092)

APARTAT 1

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

«1. Analitzar en col·laboració amb les organitzacions
representatives de gais i lesbianes de Catalunya, la si-
tuació i les necessitats socials dels homosexuals d’edat
avançada amb dependència, per tal d’establir les me-
sures necessàries en els serveis socials públics i pri-
vats, per tal que es faci efectiu el seu dret a la igualtat
en relació amb la població heterosexual.»

APARTAT 2

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

«2. Analitzar les circumstàncies particulars que puguin
patir determinats ciutadans, amb la finalitat de donar
resposta a les necessitats concretes que s’hagin detec-
tat.»
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una nova escola d’ensenya-
ment primari de dues línies a Argento-
na (Maresme)
Tram. 250-02309/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
25.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37906)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Agilitzar el procés administratiu de construcció
d’una nova escola d’educació infantil i primària al
municipi d’Argentona.

2. Adjudicar el projecte corresponent abans de l’inici
del curs escolar 2002-2003, tot preveient, provisional-
ment les necessitats d’escolarització que pugui haver-
hi d’alumnes de parvulari.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre d’educació infantil
i primària (CEIP) de dues línies a Lliçà
d’Amunt (Vallès Oriental), abans de
l’inici del curs 2002-2003
Tram. 250-02313/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
25.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37707)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a encarregar el projecte, previst pel Departament d’En-
senyament, per a la construcció d’un centre d’educa-
ció infantil i primària al municipi de Lliçà d’Amunt
(Vallès Oriental), a l’inici del curs 2002-2003.»

Proposició no de llei sobre la dotació
de serveis a la Secció d’Ensenyament
Secundari Fonts del Glorieta d’Alcover
(Alt Camp)
Tram. 250-02315/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
25.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37705)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar les necessitats de la Secció d’Ensenyament
Secundari “Fonts del Glorieta”, d’Alcover (Alt Camp),
per tal de preveure, si escau, la dotació de personal
auxiliar d’administració per al proper curs 2002-
2003.»

Proposició no de llei sobre l’aprovació
d’un pla d’integració dels centres uni-
versitaris adscrits promoguts per l’Ad-
ministració local a les universitats res-
pectives
Tram. 250-02316/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
25.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 37410)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a preparar, conjuntament amb la Universitat
de Vic, un pla estratègic per a l’esmentada Universitat
que senti les bases del seu desenvolupament, com un
element essencial pel futur econòmic, social i cultural
del seu territori.»
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37704)

APARTAT 1

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

«1. Estudiar, juntament amb les universitats implicades
i els titulars dels centres, la possible integració de cen-
tres universitaris adscrits promoguts per les adminis-
tracions locals i institucions sense finalitat de lucre, en
base als criteris per a la programació adoptats pel
Consell Interuniversitari de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a disminuir el nombre de cesà-
ries
Tram. 250-02318/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
20.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37702)

APARTAT 1

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

De tot el text de l’apartat.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi que verifiqui el funciona-
ment dels comptadors elèctrics
Tram. 250-02319/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 37264)

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

«...l’elaboració d’un treball de camp, en el termini...»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació i d’addició
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi

«...que verifiqui l’adequació del funcionament dels
comptadors de llum en el territori de Catalunya a la
normativa vigent en matèria de facturació i de segu-
retat de les instal·lacions elèctriques.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un tercer institut d’ensenyament se-
cundari de dues línies a Altafulla (Tar-
ragonès)
Tram. 250-02320/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
25.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37700)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a tenir en compte la constant evolució demogràfica de
la zona nord-est de la comarca del Tarragonès i, en
aquest context, estudiar la necessitat de crear un tercer
institut d’educació secundària, ubicat al municipi
d’Altafulla.»

Proposició no de llei sobre l’estat
d’emergència elèctrica
Tram. 250-02322/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 37265)

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

Nova redacció de la Proposició no de Llei.»

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar, en el termini de sis mesos, un es-
tudi sobre la viabilitat de crar una Consorci Energètic
Català entre les administracions locals, les caixes d’es-
talvi i empreses subsidiàries de serveis, així com el
Govern de la Generalitat, que pugui garantir la com-
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petència en el mercat de l’energia a Catalunya, la mi-
llora de la qualitat i la seguretat en el subministrament
elèctric.»

Proposició no de llei sobre la creació
del carnet + 26
Tram. 250-02326/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
25.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 37935)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana

«1. Crear el carnet + 26 gratuït, adreçat als joves en-
tre 26 i 30 anys, que els permeti:

a) Gaudir de subvencions en l’accés a espais privats de
caire cultural, recintes firals o esportius i centres d’en-
senyament que siguin del seu interès.

b) Gaudir de descomptes superiors al 25% en l’accés
a espais públics de caire cultural, recintes firals o es-
portius i centres d’ensenyament.

c) Eximir el gravant econòmic que suposa estudiar una
segona carrera o estudis de tercer cicle a les universi-
tats públiques catalanes.

d) Establir polítiques de descompte i bonificació en els
estudis no universitaris que afecten als joves de més de
26 anys, tant en centres públics i com privats.

e) Reduir l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats que s’aplica a les compres
d’habitatges de segona mà i siguin destinats a habitat-
ge habitual.

f) Obtenir punts extres en aquelles promocions públi-
ques d’habitatges de que es ponderin mitjançant la ren-
da, el tipus de família sol·licitant, etc.

g) Accedir a la T-Jove de l’ATM

h) Negociar un descompte similar al de la T-Jove, amb
les institucions de les quals depenguin la resta de trans-
ports públics de superfície de la resta del Principat.»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana

«2. Signar convenis entre la Secretaria General de Jo-
ventut i la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi, per
que amb la creació d’aquest carnet +26 permeti:

a) L’obtenció de línies de crèdit a baix interès per tal
de poder iniciar el seu primer negoci o poder accedir
a la compra de l’habitatge habitual en condicions
avantatjoses, tot fent una escala ponderada que tingui
en compte els ingressos que rep cada jove, de manera
que el nombre d’avantatges sigui inversament propor-
cional als ingressos.

b) Concedir crèdits tous, i establir carències en el pa-
gament de les quotes, sense que això comporti cap pe-
nalització.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana

«3. Ampliar les prestacions i beneficis del Carnet Jove
amb les restacions que es preveuen en aquest Carnet +
de 26.»

Proposició no de llei sobre la prepara-
ció d’una campanya de seguretat de
prevenció i manipulació dels produc-
tes pirotècnics
Tram. 250-02327/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37800)

A L’APARTAT 2

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

De supressió de tot l’apartat 2 de la Proposició no de
Llei.
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Proposició no de llei sobre l’increment
dels recursos materials i humans del
Centre d’Atenció Primària Dr. Pujol i
Capsada, del Prat de Llobregat (Baix
Llobregat)
Tram. 250-02328/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
20.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37697)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dotar adequadament de recursos materials i humans
el centre d’Atenció Primària Dr. Pujol i Capsada del
Prat de Llobregat per tal de garantir...»

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència efectiva del personal sanitari
dels centres penitenciaris i dels de jus-
tícia juvenil del Departament de Justí-
cia a la Xarxa Sanitària, específica-
ment a l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-02341/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
20.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37694)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que constitueixi una Comissió integrada per repre-
sentants del Departament de Sanitat i Seguretat Soci-
al i del Departament de Justícia , per tal que estudiï els
mecanismes i el procés d’integració dels professionals
sanitaris dels centres penitenciaris i dels centres de
justícia juvenil de Catalunya a la Xarxa pública de
Sanitat.»

Proposició no de llei sobre el cobri-
ment de la pista poliesportiva de les
Cases d’Alcanar, al municipi d’Alcanar
(Montsià)
Tram. 250-02351/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
25.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37693)

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

«... a les Cases d’Alcanar al municipi d’Alcanar (Mont-
sià), de conformitat amb la normativa vigent.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una piscina coberta a Alca-
nar (Montsià)
Tram. 250-02352/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
25.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37692)

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

«... al municipi d’Alcanar (Montsià), de conformitat
amb la normativa vigent.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 268 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 de març de 2002

41

Proposició no de llei sobre la dotació
de personal sanitari del centre d’assis-
tència primària de Cubelles (Garraf)
Tram. 250-02355/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
20.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37690)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Procedir a la creació d’una nova àrea bàsica de
salut que inclogui els municipis de Cubelles i Cunit.»

APARTAT 2

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

«2. Determinar la plantilla d’aquesta nova ABS en fun-
ció de les necessitats de la població i sobre la base dels
paràmetres habituals utilitzats a Catalunya.»

APARTAT 3

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

«3. Mantenir, i si s’escau ampliar, els reforços d’estiu
segons les necessitats detectades.»

Proposició no de llei sobre la introduc-
ció de modificacions en la reglamenta-
ció tecnicosanitària relativa al submi-
nistrament i el control de les aigües
destinades al consum humà
Tram. 250-02356/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
20.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 37850)

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

«... es facin amb la periodicitat necessària per tal d’as-
segurar la seva inocuïtat i que, en el cas del riu Ebre,
es facin com a mínim cada cinc dies.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 38090)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a fer les gestions oportunes per tal que el Consorci
d’Aigües de Tarragona incrementi la freqüència del
control del nivell de mercuri de les aigües de consum.»

Proposició no de llei sobre la millora
del servei del centre d’assistència pri-
mària de Santa Perpètua de Mogoda
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02358/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
20.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37689)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a:
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1. Adequar progressivament la plantilla del CAP de
Santa Perpètua de Mogoda al creixement poblacional
d’aquest municipi.»

APARTAT 2

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

«2. Posar en funcionament una nova central d’atenció
telefònica per tal de millorar l’accessibilitat als serveis
i la programació de les visites.»

Proposició no de llei sobre la regulació
de l’ensenyament i l’exercici de l’acti-
vitat professional de quiromassatge
Tram. 250-02362/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
20.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 38087)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme les accions escaients per tal d’estudiar la
possibilitat de regular els requisits i les condicions ne-
cessàries per poder impartir amb garanties de qualitat
la formació per a l’exercici de l’activitat professional
de Quiromassatge.»

Proposició no de llei sobre la inserció
social dels menors estrangers indocu-
mentats
Tram. 250-02364/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del
20.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 37397)

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

«... de les seves responsabilitats de tutelar els menors
desemparats, apliqui les mesures necessàries per evi-
tar que aquests menors cometin delictes o faltes de for-

ma reiterada, amb el consegüent malestar de veïns i
comerciants. Per això, cal dotar de més recursos per-
sonals i materials els centres i serveis educatius i de
prevenció al carrer, i oferir als menors la possibilitat de
gaudir de serveis i recursos adequats a les seves neces-
sitats, tal i com preveu la normativa vigent.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 38086)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a què en l’exercici de les seves responsabilitats de tu-
tela, s’intensifiquin les mesures necessàries per tal que
els menors desemparats que cometen delictes o faltes
de forma reiterada puguin gaudir de més serveis i re-
cursos per tal que s’insereixin en la nostra societat, i
d’aquesta manera contribuir alhora a millorar i garan-
tir la seguretat dels ciutadans, en la seva activitat dià-
ria.»

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el Pla d’espais d’interès natural
(PEIN) de l’espai delimitat per la conca
del riu Mogent comprès en els termes
municipals de Llinars del Vallès, la
Roca del Vallès, Vilanova del Vallès i
Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02470/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 38017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Xavier Vendrell i
Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la in-
clusió al PEIN (Pla d’espais d’interès natural) de l’es-
pai delimitat per la conca del riu Mogent comprès en
els termes municipals de Llinars del Vallès, La Roca del
Vallès, Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès, tots
ells municipis de la comarca del Vallès Oriental.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Mogent forma part de la conca del riu Besòs i neix
a la Serralada Marina, al vessant vallesà de la Serra del
Corredor a uns 600 metres d’altitud i a prop de Vilalva-
Sasserra (Vallès Oriental). Els seus afluents més impor-
tants són les rieres de Vilamajor i de Vallfornés. Tot i
que te un cabal escàs –0,47 m3/s– manté sempre, a di-
ferència d’altres rius de la conca, uns mínims al llarg de
l’any.
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D’entre els afluents del Besòs, el Mogent és el riu que
conserva un millor estat de conservació, en bona part,
gràcies a la tasca realitzada durant molts anys pels
membres del Centre Català d’Ornitologia i una munió
de voluntaris anònims que van ajudar a la reforestació
dels boscos de ribera, a la conservació del bogar i a
l’estudi i catalogació de la fauna i flora. La conca del
riu Mogent té una riquesa biològica de gran importàn-
cia sobretot pel que fa a la gran varietat d’espècies
d’aus que hi aniden (algunes d’elles en perill d’extin-
ció), així com els boscos de ribera i uns dels bogars més
extensos de Catalunya. Es pot afirmar, com així acredi-
ten nombrosos estudis, que el riu Mogent és una de les
reserves humides més importants del nostre país. Mal-
grat això, el riu Mogent no gaudeix encara de la protec-
ció legal adequada que eviti el seu deteriorament i que
faci possible una correcte planificació del seu entorn,
evitant actuacions urbanístiques i d’oci de tot tipus que
podrien ser nocives per la seva fauna i flora. Per la qual
cosa es presenta el següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar les mesures necessàries per tal que,
d’acord amb la legislació vigent sobre Espais Naturals
de la Generalitat de Catalunya, s’inclogui tota la con-
ca del riu Mogent dins del Pla d’Espais d’Interès Natu-
ral i la conseqüent declaració de parc natural per a fer
possible l’aprovació d’un pla especial que estableixi la
regulació d’usos i activitats»

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2002

Joan Ridao i Martín, Xavier Vendrell i Segura, Josep
Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del servei d’autobusos entre Ar-
gentona (Maresme) i la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, a Bellaterra
(UAB)
Tram. 250-02471/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 38018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Josep Huguet
i Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per la millora
del servei d’autobusos entre Argentona (Maresme) i la
UAB.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La ciutat de Mataró disposa d’un servei regular d’auto-
busos al Campus de Bellaterra de la Universitat Autò-

noma de Barcelona que consisteix en 8 autobusos dia-
ris Mataró-Bellaterra i 9 en sentit Bellaterra-Mataró. El
viatge és directe, és a dir, no fa cap parada entre l’ori-
gen i la destinació del trajecte. Aquest servei és una
concessió a Empresas Casas, S.A.

Els estudiants de la UAB que resideixen a Argentona
(Maresme) i que volen usar aquesta línia de transport
per arribar al seu lloc d’estudi s’han de desplaçar pri-
merament a la ciutat de Mataró i allà agafar l’autobús
que els porta directament a la Universitat. Aquest in-
convenient ha fet que molts estudiants s’organitzin per
desplaçar-se en transport privat. La línia regular entre
Mataró i Bellaterra passa per Argentona, concretament
per l’eix Mataró-Granollers, la carretera C-60.

Per tal d’aconseguir el fet de dotar d’una nova parada
d’aquest servei al municipi d’Argentona s’han recollit
més d’un centenar de signatures i s’hi ha expressat a
favor el propi ajuntament.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar els tràmits corresponents amb l’em-
presa concessionària de la línia regular d’autobusos
Mataró-Bellaterra, per tal de dotar aquest servei d’una
nova parada al municipi d’Argentona (Maresme)».

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2002

Jaume Oliveras i Maristany Josep Huguet i Biosca

Portaveu

Proposició no de llei sobre la realitza-
ció d’un estudi per a la construcció
d’una nova sortida a la carretera C-31,
a l’altura de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-02472/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 38019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Josep Barga-
lló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Preposició no de Llei per la realit-
zació d’un estudi d’una nova sortida a la C-31 a l’alça-
da de Badalona (Barcelonès).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’autopista C-31 és un eix viari d’elevada importància
per a la ciutat de Badalona (Barcelonès). Els vehicles
procedents d’aquesta autopista, en direcció sud, que
vulguin accedir als barris de Llefià i la Salut d’aquest
municipi han de fer-ho a través de la sortida que la C-
31 té al municipi de Sant Adrià del Besòs.
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Això provoca actualment, una gran congestió al carrer
Joan Valera de Badalona que ha d’absorbir una gran
quantitat de trànsit.

L’Associació Veïnal de la zona ja ha manifestat el seu
malestar per aquest tema i ha proposat solucions. Una
d’elles seria la construcció d’una nova sortida de la C-
31 pels vehicles procedents de Mataró. Aquesta nova
sortida estaria situada a l’alçada del Pavelló Municipal
d’Esports de Badalona i desembocaria en l’Avinguda
Caritg. Segons la mateixa associació, això permetria
reduir en un 50% el trànsit al carrer Joan Valera, fet
positiu per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns
de la zona.

Es per aquest motius que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer l’estudi de construcció d’una sortida a la
C-31 pels vehicles procedents de Mataró a l’alçada de
l’Avinguda Caritg de Badalona, abans de finalitzar
l’any 2002».

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2002

Jaume Oliveras i Maristany Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del CEIP Vallalta, de Sant Iscle de
Vallalta (Maresme)
Tram. 250-02473/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 38030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Josep Barga-
lló Valls, Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per l’ampli-
ació del CEIP Vallalta de Sant Iscle de Vallalta (Mares-
me).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de Sant Iscle de Vallalta té una població de
894 habitants i una previsió de creixement per als pro-
pers anys.

El Centre d’Educació Infantil i Primària Vallalta de
Sant Iscle de Vallalta té, en el curs 2001-2002, un total
de 27 alumnes d’educació infantil i primària. Aquests
alumnes estan repartits en tres aules. Pel curs 2002-
2003, però, es preveu l’obertura d’una nova aula per 2n
d’educació primària. El Centre ja no disposa de més
espai i el Departament d’Ensenyament ha previst la
instal·lació de barracots en el pati de l’escola. Aquesta
solució no està ben vista ni per l’Ajuntament del muni-
cipi ni pels mateixos mestres del centre, ja que els bar-

racots traurien espai destinat a l’esbarjo dels alumnes.

L’escola no disposa, a més, d’aula de psicomotricitat ni
d’ordinadors. És per aquests motius que es presenta la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a ampliar el CEIP Vallalta de Sant Iscle de
Vallalta (Maresme), abans de l’inici del curs 2003-
2004.»

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2002

Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bargalló Valls, Josep
Huguet i Biosca, Portaveu

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència a la Generalitat de les línies re-
gionals i de rodalies de RENFE i de les
competències en trànsit ferroviari in-
tern
Tram. 250-02474/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 38082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El govern de l’Estat procedirà properament a reestruc-
turar els seus serveis ferroviaris per adaptar-los a les
directives comunitàries del sector. A tal efecte, crearà
una empresa per al manteniment de les infrastructures
i una altra que assumirà la gestió dels serveis ferrovia-
ris, AVE, grans línies interiors i exteriors, línies regio-
nals, rodalies, càrrega i transport combinat. Com en les
previsions anunciades pel Govern no figura tenir en
compte les mocions del Parlament de Catalunya 67/
6(d) i 61/6(a) en les que s’instava al Govern de Catalu-
nya a negociar les transferències ferroviàries d’acord
amb el previst per l’Estatut de Catalunya i considerant
que la reestructuració prevista és immediata,

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Informar de l’estat de la negociació amb el de l’Es-
tat per que les línies regionals de recorregut intern a
Catalunya i les línies de rodalies actualment gestiona-
des per l’empresa estatal RENFE, es transfereixin a la
Generalitat de Catalunya en les condicions de saneja-
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ment econòmic i amb el material mòbil i equipament
establerts per al conjunt de la xarxa afectada per la re-
estructuració.

2. Negociar amb el Govern de l’Estat per obtenir els
fons financers necessaris per a l’equilibri econòmic de
l’explotació de les línies abans esmentades en les ma-
teixes condicions que la resta de la xarxa afectada per
la reestructuració.

3. Presentar al Parlament de Catalunya una llei de cre-
ació del nou òrgan de gestió, o de la modificació d’al-
gun ja existent, que haurà d’assumir les transferències
esmentades.

4. Negociar amb el Govern de l’Estat la transferència
relacionada amb la regulació del tràfic ferroviari intern
al territori de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre l’increment
de la dotació de recursos humans del
Centre d’Assistència Primària de la
Rambla, de Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat)
Tram. 250-02475/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 38083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds,
d’acord amb allò que es preveu als articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenta la següent Pro-
posició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Centre d’Atenció Primària de la Rambla, de Sant
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), compta amb un
nombre insuficient de metges especialistes per al volum
de pacients que ha d’atendre. Principalment aquesta
mancança es pateix en les especialitats de dermatolo-
gia, urologia, neurologia i neomologia, que només dis-
posen d’un metge per atendre una població de gairebé
cent mil habitants, corresponent a les localitat de Sant
Feliu, Cervelló, Corbera, La Palma, Molins de Rei, El
Papiol i Vallirana. Aquest fet provoca que les visites es
demorin una mitjana de tres mesos.

En aquest sentit, i per tal de millorar l’atenció mèdica
als ciutadans i ciutadanes d’aquestes localitats, i per tal
de reduir sensiblement les demores en les visites als
metges especialistes, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dotar amb més personal facultatiu la plantilla
del CAP de la Rambla, de Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat), especialment pel que fa a dermatò-
legs urologia, neurologia i neomologia, de tal manera
que puguin atendre la demanda existent.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre l’atenció
hospitalària de la població immigrada
Tram. 250-02476/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 38130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

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 Proposi-
ció no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei d’Estrangeria reconeix el dret a l’assistència
sanitària de les persones immigrades estrangeres. Per
fer efectiu aquest dret no sols caldrà adequar els recur-
sos humans i materials que l’han de fer possible, sinó
que cal preveure també que l’atenció sanitària s’adeqüi
a les necessitats derivades de la diversitat cultural.

Avui resideixen en el nostre país persones d’origen
molt divers i entre la població immigrada estrangera
predominen les persones nascudes a l’Àfrica negra, al
Magrib i l’Amèrica Llatina, amb hàbits i tradicions
culturals diferents a les de Catalunya, cosa que es refle-
xa en la nutrició, la manera d’entendre les malalties i
els seus símptomes, les pràctiques terapèutiques, les
mesures higièniques, la sexualitat, els gustos i tabús
alimentaris, la duració de l’alletament, o certs costums
religiosos que tenen incidència en aspectes relacionats
amb la salut.

Una atenció sanitària correcta i efectiva a la població
immigrada estrangera ha de partir de la comprensió
d’aquesta diversitat cultural. Sovint els professionals
sanitaris es troben amb la dificultat d’entendre la llen-
gua dels qui han d’atendre, però sobretot amb la difi-
cultat de reconèixer els símptomes descrits o de fer
prescripcions que puguin ser seguides efectivament si
no s’inscriuen en els hàbits i costums de la gent.

Cal aconseguir a mig termini incorporar a la formació
del personal facultatiu i sanitari l’atenció a aquesta clas-
se de diversitat, junt amb els altres tipus de diversitat
que actualment ja es tenen en compte. Però mentre això
no s’aconsegueix, és necessària la presència dels medi-
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adors en les institucions sanitàries que puguin fer de
pont entre les persones usuàries i els professionals sa-
nitaris. Actualment hi ha ajuntaments, consells comar-
cals o diputacions que estan assumint aquesta classe de
professionals. Entenem que cal fer-ne una previsió glo-
bal i que, per tal de fer efectiu el dret a la sanitat de la
població immigrant estrangera, aquests mediadors hau-
rien de formar part del personal al servei del Servei
Català de la Salut i s’hauria d’assegurar la seva presèn-
cia en els hospitals integrats en la XHUP i en els cen-
tres d’atenció primària d’aquelles zones on existeixi
una presència important de persones immigrades. Es
podran complir així els objectius del Pla de Salut relatius
a l’atenció sanitària i sòciosanitària a la població immi-
grant estrangera pel que fa al tracte i l’accessibilitat.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell executiu a:

1. Prendre les mesures necessàries per tal que els hos-
pitals integrats en la XHUP i els CAP que hagin d’aten-
dre població immigrada estrangera en proporcions sig-
nificatives incorporin mediadors culturals en les seves
plantilles, donant prioritat a les persones que actual-
ment estan exercint aquesta funció per iniciativa d’al-
tres administracions.

2. Prendre les mesures necessàries per tal que el perso-
nal facultatiu i sanitari rebi formació per poder atendre
adequadament les persones immigrades estrangeres.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre la compen-
sació econòmica per desplaçament
dels professionals sanitaris de les zo-
nes rurals
Tram. 250-02477/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 38131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

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 Proposi-
ció no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els professionals sanitaris estatutaris que treballen en
les Àrees Bàsiques de Salut situades en zones rurals
aïllades o amb població dispersa es troben amb el pro-
blema i el greuge comparatiu respecte a d’altres zones
d’assumir els desplaçaments generats per atendre tota
la demanda sanitària. Les distàncies entre consultoris i

centres de referència poden ser llargues i, en algunes
zones, l’estat de les carreteres agreuja la situació. Els
desplaçaments realitzats poden ser molt variables, i
anar des dels 200 quilòmetres mensuals d’alguns, fins
als 2000 quilòmetres mensuals d’alguns altres.

En aquestes àrees disperses el transport públic és qua-
si inexistent i no cobreix ni per recorregut ni freqüèn-
cies les necessitats de desplaçament dels professionals.
Cal assenyalar, doncs, que s’utilitza el cotxe propi, sen-
se rebre cap mena de compensació per la seva adquisi-
ció i manteniment, ni tampoc per l’assegurança. Els
possibles accidents de trànsit, d’altra banda, generen
despeses que no són compensades. A més, quan es pro-
dueixen situacions d’emergència no hi ha cap element
identificador d’aquest vehicle que li permeti tenir pri-
oritat de pas, a diferència del que passa amb els vehi-
cles dels mossos d’esquadra, bombers o ambulàncies.

El personal estatutari cobra un “complement per des-
plaçament”, d’acord amb l’ordre de 2 d’abril de 1987,
com una retribució complementària “integrada al com-
plement de destí”. La realitat és que aquest complement
no sols no compensa les grans diferències entre els
desplaçaments que han de fer uns i altres, sinó que, a
més, Hisenda el considera com una part dels ingressos
totals sobre els quals cal tributar i no permet desgravar
les despeses originades pels desplaçaments. En qualse-
vol cas, el complement per desplaçament resulta del tot
insuficient en els casos en que es recorren llargues dis-
tàncies al cap del mes, amb despeses que poden arribar
a les 130.000 pta. mensuals per aquest concepte.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari d’ICV
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a prendre les mesures necessàries per compensar
de manera adequada les despeses de desplaçament que
tenen els professionals sanitaris estatutaris de les àrees
rurals aïllades o disperses i a millorar les condicions en
què es realitza aquesta activitat, mitjançant actuacions
com les següents:

1. Afegir a les actuals retribucions el pagament per
quilometratge fet, segons les normes establertes per
l’Administració i incorporar tacòmetres als vehicles per
al control del quilometratge realitzat

2. Proporcionar llums d’alarma no fixes.

3. Establir una pòlissa d’assegurança col·lectiva de tot risc.

4. Explicitar en els concursos per a la provisió de pla-
ces de les àrees rurals disperses el requisit de tenir car-
net de conduir i cotxe propi per exercir l’activitat, així
com les compensacions de l’Administració en relació
als desplaçaments.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada
Diputada Portaveu
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Proposició no de llei sobre la situació
laboral dels anestesiòlegs
Tram. 250-02478/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V); Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi; Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya
Reg. 38139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers anys s’ha produït a Catalunya un incre-
ment substancial de la demanda sanitària, cosa que ha
suposat un augment de la feina dels professionals que
treballen en els diferents centres sanitaris. En el cas dels
anestesiòlegs, aquest fet ha vingut acompanyat de l’es-
cassetat d’efectius en aquest col·lectiu, cosa que ha ge-
nerat una sobrecàrrega assistencial molt forta, que re-
percuteix negativament en els aspectes assistencials,
formatius i d’investigació.

El Grup de caps de servei d’Anestesiologia i Reanima-
ció de Catalunya de la Societat Catalana d’Anestesio-
logia, Reanimació i Teràpia del Dolor han lliurat recent-
ment (novembre de 2001) a tots els grups parlamentaris
un document titulat «Manca d’Anestesiòlegs a Catalu-
nya. Claus per entendre i resoldre un conflicte» on fan
una anàlisi de la situació actual i plantegen els factors
que ha de fer possible millorar aquesta situació.

Entre els diferents elements que han de contribuir a
corregir a curt termini la delicada situació en què es
troben els anestesiòlegs a Catalunya, n’hi ha dos que es
reconeixen com més urgents i prioritàries, com són les
actuacions referides a les condicions laborals i a la par-
ticipació dels anestesiòlegs en la planificació de l’acti-
vitat assistencial. Altres mesures són també necessàri-
es per trobar solucions a mig i a llarg termini, però
aquestes dues requereixen d’una actuació amb caràcter
urgent.

Pel que fa a les condicions laborals, la situació és pre-
ocupant, ja que la inestabilitat de les plantilles d’anes-
tesiologia ha estat la tònica en aquests últims anys, so-
bretot en els hospitals comarcals. En el document
esmentat més amunt s’indica que la proporció d’hospi-
tals que han tingut especialistes contractats que han
marxat abans de complir l’any de contractació ha sigut
d’un 85% en la demarcació de Girona i als voltants
d’un 50% a les demarcacions de Barcelona i de Tarra-
gona. Els motius d’aquesta mobilitat és la tendència
dels professionals a traslladar-se als grans hospitals, de
manera que els hospitals comarcals i els més petits són
els que es troben en pitjor situació de pressió assisten-

cial, cosa que al seu torn genera una necessitat major de
marxar-hi per part dels especialistes.

Si considerem el conjunt del sistema sanitari de Cata-
lunya s’hi afegeixen a més altres factors: les grans di-
ferències entre uns hospitals i altres pel que fa a la si-
tuació laboral dels anestesiòlegs esdevé un problema
per retenir-los per alguns centres. I això és cert també
si es comparen els mateixos hospitals de l’ICS de Ca-
talunya amb els de l’INSALUD, amb unes remunera-
cions i condicions laborals més favorables pels seus
professionals, cosa que contribueix a l’existència d’un
important èxode d’anestesiòlegs de Catalunya cap a la
resta d’Espanya. Hem esmentat la manca d’homogene-
ïtat entre uns centres hospitalaris i uns altres; cal refe-
rir-se també a l’existència de condicions de precàrietat
laboral i de temporalitat dels contractes, i al problema
que representa haver de fer horaris perllongats com a
resultat del sistema de guàrdies i la no aplicació de la
sentència de Luxemburg.

Tots aquests problemes s’han vist agreujats com a re-
sultat de l’increment de l’activitat quirúrgica resultant
de l’aplicació del Pla de Xoc per reduir les llistes d’es-
pera. El sobreesforç que han hagut de fer els professi-
onals sanitaris i en especial els anestesiòlegs ha sigut
molt gran i resulta insostenible mantenir-lo. Les actu-
acions que hagin de fer-se de cara al futur per solucio-
nar les llistes d’espera i pel mateix funcionament de
l’activitat assistencial han de comptar amb la participa-
ció dels anestesiòlegs en la seva planificació.

És per aquests motius que els grups parlamentaris sig-
nants presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1. Elaborar, en el termini de tres mesos, un Pla, en col·-
laboració amb la Societat Catalana d’Anestesiologia,
Reanimació i Teràpia del Dolor i els agents socials, que
inclogui les mesures per millorar les condicions de tre-
ball dels anestesiòlegs en tot l’àmbit de la Xarxa d’Hos-
pitals d’Utilització Pública, així com el calendari de la
seva aplicació. Aquestes mesures estan relacionades
amb la millora de la contractació, millora en el lliura-
ment de temps de guàrdies i d’activitat prolongada, i
millora remunerativa.

2. Prendre les mesures necessàries per garantir la par-
ticipació dels anestesiòlegs en la planificació de l’acti-
vitat quirúrgica per part del Servei Català de la Salut en
relació a la reducció de les llistes d’espera i impulsar
aquesta mateixa participació dels anestesiòlegs en la
planificació de les activitats assistencials en els centres
hospitalaris de la XHUP.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2001

Dolors Comas d’Argemir i Joan Boada, del G. P. d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds; Joaquim Nadal i Carme
Figueras, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
Josep Huguet i Ernest Benach, del G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya
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Proposició no de llei sobre la situació
residencial de la gent gran a la Terra
Alta
Tram. 250-02479/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 38140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernàndez Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, portaveu, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez,
Ángels Esteller i Ruedas, Maria Dolors Montserrat i
Culleré i Rafael Luna i Vivas, diputades i diputats del
Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb
allò que preveu els articles 134 i 135 del Reglament de
la Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La comarca de la Terra Alta, amb 12.386 habitants,
continua sense disposar de cap plaça de residència per
a gent gran. L’únic centre d’equipament assistencial
que existeix és troba a la localitat de Gandesa. Es tracta
d’uns habitatges tutelats i un centre de dia que, en l’ac-
tualitat, només és ocupat per nou persones.

La situació es precària. La Terra Alta encapçala el ràn-
quing de comarques més envellides (amb el 24% en
l’índex de vellesa), tal i com es desprèn en els resultats
que publica «El Anuario Social de España – 2001».
Això provoca que tota la població de gent gran es vegi
abocada a desplaçar-se sistemàticament a les poblaci-
ons de Móra d’Ebre i/o Tortosa per tal d’estar atesos.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
garantir les places necessàries de residència per a gent
gran a la comarca de la Terra Alta, atesa la demanda i
la manca d’oferta que pateix la mateixa.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002.

Alberto Fernàndez Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, portaveu, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez,
Ángels Esteller i Ruedas, Maria Dolors Montserrat i
Culleré i Rafael Luna i Vivas, diputades i diputats del
Grup Popular al Parlament de Catalunya

Proposició no de llei sobre el servei de
transport públic de viatgers entre Sort
(Pallars Sobirà) i la Seu d’Urgell (Alt
Urgell)
Tram. 250-02480/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 38152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, Agustí
López i Pla, del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió.

Document/proposta: Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des del mes de novembre de 1997 un servei de trans-
port públic de viatgers, contractats en un esforç conjunt
dels Consells Comarcals de l’Alt Urgell i el Pallars
Sobirà, a més de la iniciativa i la dotació econòmica de
la Generalitat de Catalunya, uneix les poblacions piri-
nenques de Sort i la Seu d’Urgell, capitals de les comar-
ques respectives.

Aquest servei, popularitzat entre els seus usuaris amb
el nom de Passem el Cantó, amb un logotip específic,
ha estat un èxit des del seu funcionament. Va començar
prestant servei dos dies a la setmana, però des d’aquest
darrer mes de novembre s’ha ampliat a tres, incloent ara
també els dissabtes.

Aquesta línia de transport, integrada en el Pla de Líni-
es de Transport a la Demanda de la Direcció General de
Ports i Transports, carrega passatgers no sols de les
poblacions esmentades, sinó també dels poblets situats
a la vora del trajecte de la N-260 entre Sort i la Seu, uns
poblets que han patit una despoblació remarcable: po-
dríem esmentar els noms d’Embonul, Vilamur o Rubió
per la banda pallaresa, o bé Canturri, Pallerols del Can-
tó, la Parròquia d’Hortó per la banda urgellenca.

Els nuclis esmentats pertanyen als municipis de
Soriguera (Pallars Sobirà) i Montferrer i Castellbó (Alt
Urgell) i la major part de la seva població són gent gran,
sense recursos i, molts d’ells, sense vehicles particulars
fóra dels necessaris per fer les feines del camp.

Tot i que el servei, en les condicions actuals, és molt útil
i necessari, cal potenciar-lo de forma que passi a ser
diari, ja que no hem d’oblidar que aquest és l’únic
transport públic existent entre les dues comarques i que
la via de comunicació que les uneix, la N-260 en el seu
tram del Port del Cantó, és una carretera amb un traçat
difícil i amb múltiples revolts i que a l’hivern té molts
problemes de gel.

Així doncs, amb la finalitat que aquesta població, des-
atesa pels mitjans de transport públic convencionals,
pugui gaudir d’un servei regular i diari, el Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió presenta la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a proveir els Consells Comarcals de l’Alt Ur-
gell i el Pallars Sobirà i la Direcció General de Ports i
Transports del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques dels recursos econòmics i altres que
s’escaiguin perquè el servei de transport públic de vi-
atgers entre Sort i la Seu ofereixi servei tots els dies de
la setmana.»

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2002

Ramon Camp i Batalla Agustí López i Pla
Portaveu Diputat

Proposició no de llei sobre la subs-
cripció d’un conveni entre el Departa-
ment de Política Territorial i Obres Pú-
bliques i el Ministeri de Foment per al
desenvolupament del “Plan de vivien-
da 2002-2005”
Tram. 250-02481/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 38213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, portaveu, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Àn-
gels Esteller i Ruedas i Rafael Luna i Vivas, diputades
i diputats del Grup Popular al Parlament de Catalunya
d’acord amb allò que preveu els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent propo-
sició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell de Ministres amb data 8 de febrer de 2002
va acordar autoritzar un total de 17.191,87 Milions
d’euros com a volum màxim de recursos a distribuir,
previ acord entre el Ministeri de Foment i les entitats de
crèdits públics i privades per la concessió de préstecs
qualificats per finançar les actuacions que protegeix el
«Plan de Vivienda 2002-2005»de l’Estat.

L’esmentat acord permetrà establir la convocatòria cor-
responent, per Ordre del Ministeri de Foment, d’un sis-
tema d’ofertes competitives de les entitats de crèdits
que participin en el finançament de l’al·ludit «Plan de
Vivienda 2002-2005» de l’Estat per tal de fixar el tipus
d’interès inicial dels préstecs qualificats i de seleccio-
nar i determinar els imports a convenir amb cada una de
les esmentades entitats financeres.

El «Plan de Vivienda 2002-2005» de l’Estat conté me-
sures que recolzen, de forma prioritària, a aquelles per-
sones amb menys recursos econòmics a l’hora d’adqui-
rir un habitatge de protecció oficial mitjançant ajuts que
poden arribar fins a un 11 % del total del preu de l’ha-
bitatge, així com, arribar al pagament de la quota
d’amortització del préstec hipotecari fins a un 40% del
mateix. Aquest mateix Pla, preveu ajuts complementa-

ries específiques amb els sectors més desvalguts i que
requereixen, per aquest motiu, un major reforç. En
aquest sentit, es contemplen ajuts addicionals pels jo-
ves menors de 35 anys de 3.000 euros, per a les famí-
lies nombroses fins a 4.200 euros i de 900 euros per
aquells que es troben en alguna situació de discapaci-
tat, així com, per a unitats familiars amb gen gran al seu
càrrec i famílies monoparentals.

Es necessari, pel compliment d’aquest acord i la seva
plena efectivitat, subscriure convenis amb les correspo-
nents Comunitats Autònomes i les diferents entitats de
crèdits.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
subscriure, a través del Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques, un conveni amb el Ministeri de
Foment per tal de desenvolupar i donar efectivitat al
contingut del «Plan de Vivienda 2002-2005 ».

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, portaveu, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Àn-
gels Esteller i Ruedas i Rafael Luna i Vivas, diputades
i diputats del Grup Popular al Parlament de Catalunya

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SIN-
DICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe sobre
el Compte general de la Generalitat de
Catalunya corresponent a l’any 1999
Tram. 257-00003/06

Propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 21.02.2002

PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR

(REG. 38128)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

El Grup Popular al Parlament de Catalunya, d’acord
amb allò que preveu l’article 145 del Reglament de la
Cambra, presenta les següents propostes de resolució
subsegüents a l’Informe sobre el Compte General de la
Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 1999
(tram. 257-00003/06).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe elabo-
rat per la Sindicatura de Comptes sobre el Compte
General de la Generalitat de Catalunya corresponent a
l’any 1999.

2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
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tes i a informar al Parlament del seu compliment en el
termini màxim d’un any.

3. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a presentar les memòries que legalment té l’obligació
de formular per tots els serveis dels òrgans autònoms
administratius, comercials o financers i empreses públi-
ques, per tal de verificar la relació cost-resultats dels
esmentats serveis en funció dels compliments dels prin-
cipis d’eficàcia, eficiència i economia.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

M. Dolors Nadal i Aymerich

PROPOSTES PRESENTADES PEL DEL G. P. DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 38141)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del G. P. de Conver-
gència i Unió , d’acord amb el que disposa l’article 145
del Reglament del Parlament, i criteri interpretatiu del
Reglament de 17 de novembre de 1992, presenta pel
seu Debat i Votació, la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova el Compte General
de la Generalitat de Catalunya de l’any 1999, així com
l’ Informe elaborat per la Sindicatura de Comptes rela-
tiu a l’esmentat Compte General.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

Ramon Camp i Batalla

PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 38147)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Martí Carnicer i Vidal, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb el que
disposa l’article 145 i concordants del Reglament de la
Cambra, presenta les propostes de resolució subse-
güents al debat de l’informe del Compte General de la
Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici de
1999 (tram. 257-00003/06).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’informe 1/2000 de la Sindicatura de Comp-
tes, sobre el Compte General de la Generalitat de l’any
1999.

2. Insta al govern a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes i a informar al Parlament dels re-
sultats en el termini d’un any.

3. Considera que les dades del Compte General, corres-
ponent a 1999, elaborades pel Govern i trameses a la
Sindicatura de Comptes, no reflecteixen de forma su-
ficientment correcta l’activitat i la situació econòmica
de la Generalitat de Catalunya.

4. Insta el Govern i les empreses i entitats autònomes
que formen el sector públic de la Generalitat de Cata-

lunya a trametre al Parlament un exemplar, a ser possi-
ble en suport informàtic, de la documentació que envi-
en a la Sindicatura de Comptes per a la confecció del
Compte General.

5. Insta el Govern a presentar les memòries justificati-
ves dels costos en relació als resultats o rendiments de
tots els serveis públics.

6. Encomana a la Sindicatura de Comptes l’ampliació
de l’informe en els següents aspectes:

– Avaluació del conjunt del deute de la Generalitat, i de
totes les seves empreses i organismes autònoms, inclo-
ent-hi tant el bancari com el no bancari, analitzant les
seves diferències amb el publicat pel Banc d’Espanya.

– Recalcular l’evolució de les ddespeses sanitàries
d’acord amb el criteri de la meritació temporal de les
mateixes.

7. Insta el Govern a ordenar a totes les empreses i en-
titats autònomes de la Generalitat a entregar a la Sindi-
catura de Comptes tota la documentació prevista per la
llei, i en tot cas, a prendre les mesures necessàries per
garantir el compliment d’aquesta ordre.

Parlament de Catalunya, 20 de febrer de 2002

Martí Carnicer i Vidal

PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P. D’INICIATIVA

PER CATALUNYA - VERDS (REG. 38151)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 145 i concordants
del Reglament de la Cambra, presenta les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Procediment relatiu
a l’Informe sobre el Compte General de la Generalitat
de Catalunya (tram. 257-00003/06)

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’informe de la Sindicatura de comptes sobre
el Compte General de la Generalitat de Catalunya cor-
responent a l’any 1999 presentat en la sessió referida.

2. En relació a l’Informe sobre el Compte general, insta
a la Sindicatura a lliurar alParlament de Catalunya l’in-
forme sobre els comptes generals dins de l’any següent
al tancament de l’exercici auditat tal com s’estableix en
la normativa corresponent.

3. En el darrer informe de la Sindicatura s’exposava
que Catalunya és la darrera comunitat en recursos des-
tinats a l’auditoria dels comptes públics en relació als
fons a analitzar. És del tot punt imprescindible redreçar
la situació i preparar un pla d’ampliació de recursos i
competències de la Sindicatura. A tal efecte, s’insta a la
Sindicatura a presentar a la comissió de la Sindicatura
una proposta per a incrementar els seus recursos hu-
mans i materials per a realitzat la seva labor amb la
correcció i promptitud necessàries, de manera que es
normalitzi la seva tasca a partir del darrer trimestre
d’enguany.

3.10.60.
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4. S’insta al govern a fer complir a les entitats i empre-
ses de la Generalitat a lliurar la documentació necessà-
ria per al seu correcte anàlisi en els terminis indicats per
la Sindicatura. En cas d’incompliment, el govern per-
drà les mesures coercitives i les exigències administra-
tives necessàries per al compliment.

5. S’insta al govern a presentar anualment al Parlament
de Catalunya les correccions i modificacions introduï-
des com a conseqüència de les conclusions i recomana-
cions que la Sindicatura fa sobre incompliments i man-
ca de criteris comptables o econòmics en la
documentació aportada.

6. Sovint l’informe de la Sindicatura apunta problemes
d’informació i documentació referides a la Intervenció
General de la Generalitat. S’insta al govern a definir un
sistema de coordinació entre els dos òrgans de fiscalit-
zació.

7. S’insta a la Sindicatura a fer una anàlisi més detalla-
da i precisa del deute i les inversions.

8. La presentació dels comptes, tot i ser l’habitual, no
facilita l’anàlisi. S’insta al govern a presentar a la co-
missió de la Sindicatura una proposta d’informe més
adaptada al seguiment i anàlisi.

9. L’anàlisi consolidat dels comptes de la Generalitat és
l’aspecte més rellevant del compte general. El «grup
públic de la Generalitat» abasta més d’un centenar
d’entitats, amb un pes de més del 50% de les no inte-
grades en el nucli administratiu central. S’insta a la
Sindicatura a donar una major rellevància als comptes
consolidats, on es reflecteix els resultats globals reals
dels paràmetres econòmics i comptables.

10. S’insta a la Sindicatura a una presentació dels
comptes consolidats en un format més adequat a un
seguiment racional. A tal efecte, presentarà a la comis-
sió de la Sindicatura una proposta abans del final del
semestre actual. En la consolidació es tindrà en comp-
te els flux entre grups d’organismes en aspectes no es-
pecíficament subjectes a Transferències, com és la
compra de béns i serveis.

11. L’estructura real de la Generalitat inclou organis-
mes consorciats o amb altres fórmules jurídiques, on la
seva presència és majoritària, tant pel que fa al paràme-
tre equivalent al capital o a altres com transferències a
l’explotació o a la inversió. S’insta a la Sindicatura de
comptes a incloure una consolidació complementària
d’aquestes entitats.

12. En la informació sobre els resultats anuals, s’insta
a la Sindicatura a incloure el concepte de romanent
afectat, amb la sistemàtica i detall necessaris, així com
la provisió d’impagats o de dubtós cobrament.

13. S’insta a la Sindicatura a introduir en les anotacions
del deute el que genera l’activitat inversora amb paga-
ment ajornat.

14. L’activitat concertada amb l’àmbit privat és de gran
importància qualitativa i quantitativa, afectant a diver-
sos departament i organismes. A tal efecte, s’insta a la
Sindicatura a dedicar específicament un anàlisi dels
sistema de contractacions i el compliment d’obligaci-
ons.

15. El sistema de transferència de l’activitat inversora
en òrgans autònoms o empreses, com Gisa per exem-
ple, afegeix una major complexitat d’anàlisi. A tal efec-
te, s’insta a la Sindicatura a incloure un apartat especí-
fic sobre la gestió d’inversions a traves d’entitats
públiques que reben transferències o encàrrecs de ca-
pital a tal efecte.

16. S’insta a la Sindicatura a incloure un anàlisi del
nivell d’activitat dels organismes o empreses, a l’efec-
te de valorar la seva necessitat objectiva

17. S’insta a la Sindicatura a incloure un apartat espe-
cífic sobre la gestió de personal pel que fa oferta públi-
ca, contractació, concurs, mobilitat, ascens.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

José Luis López Bulla Joan Boada i Masoliver
Diputat Portaveu

PROPOSTES PRESENTADES PEL DEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 38153)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Presentació de propostes de resolució subsegüents al
debat del Compte General de la Generalitat de Catalu-
nya corresponent a l’any 1997. part I de la Memòria de
la Sindicatura de Comptes al Parlament, corresponent
a l’exercici del 1998. (tram. 257-00002/06).

Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, Jaume Oliveras
i Maristany, Josep Huguet i Biosca, Portaveu del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova els informes relatius al Compte General de la
Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 1999.

2. Insta el govern a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes i a informar al Parlament de llurs
resultats en el termini d’un any.

3. Insta el govern a presentar les memòries sobre l’exe-
cució dels pressupostos corresponents a l’any 1999 per
programes per verificar el seu acompliment dels objec-
tius en el termini d’un any.

4. Insta el govern a presentar les memòries de les En-
titats Autònomes de caire administratiu per conèixer
l’acompliment dels seus objectius, les activitats desen-
rotllades i la justificació dels costos i rendiments de
llurs serveis públics en el termini d’un any.

5. Insta el govern que requereixi a les Empreses Públi-
ques que no han presentat la documentació comptable,
i a les que l’han presentat de forma incompleta, l’obli-
gació que tenen de fer-ho i a lliurar-ho en el termini de
dos mesos al Parlament, i en cas hipotètic de no acom-
pliment d’adoptar les mesures legals pertinents.

6. Insta el govern que el Compte Consolidat de la Ge-
neralitat aporti l’Inventari general que es refereix l’ar-
ticle 33 de la Llei de Patrimoni amb la seva deguda
valoració.
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7. Insta el govern a trametre al Parlament un exemplar,
en suport informàtic, de la documentació que s’envia a
la Sindicatura de Comptes per a la confecció del comp-
te general consolidat.

8. Insta el govern que al Servei Català de la Salut i a
l’Institut Català de la Salut, comptabilitzin les despeses
pel principi de la data del fet, i que en elaborar els pres-
supostos s’incloguin els crèdits necessaris per a cobrir
la totalitat de despesa certa previsible.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

Francesc Ferrer i Gironès Josep Huguet i Biosca
Portaveu

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la ràdio i la te-
levisió públiques a Catalunya
Tram. 302-00186/06

Esmenes presentades
Reg. 38405, 38425 i 38456 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 38405)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presento la següent esmena al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la ràdio i la televisió públiques a Catalunya (Tram. 302-
00186/06)

1
ESMENA ÚNICA

D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’UN NOU PUNT 6 AL TEXT DE LA MOCIÓ:

«6. El Parlament de Catalunya reconeix la vàlua de
l’estudi «La definició del model del servei públic el
sector de l’audiovisual» emès pel Consell de l’Audio-
visual de Catalunya en compliment de la resolució
3422/VI d’aquest Parlament i manifesta que conté els
fonaments de la definició de la missió del servei públic
de ràdio i televisió que ha de bastir la futura Llei de
l’Audiovisual encomanada per la Resolució 3/VI, sobre
els mitjans audiovisuals de Catalunya.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 38425)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta la següents esmenes
a la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la ràdio
i la televisió públiques a Catalunya (tram. 302-00186/
06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

AL FINAL DEL PUNT 1

«[…] de les administracions catalanes. En aquest sen-
tit, el Parlament de Catalunya considera del tot neces-
sari que la CCRTV sigui l’eix vertebrador d’aquest sis-
tema i impulsi línies de col·laboració i acords amb les
ràdios i televisions públiques locals que permetin ga-
rantir el seu desplegament harmònic tot respectant la
necessària autonomia dels respectius mitjans.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

NOU REDACTAT DEL PUNT 2

«2. El Parlament de Catalunya insta al govern a que en
la propera revisió del contracte-programa de la
CCRTV es modifiquin les clàusules actuals per aconse-
guir que, a partir de l’any 2003, no s’incrementi l’en-
deutament.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

DEL PUNT 3

«3. Manifesta la necessitat, després de l’aprovació del
contracte-programa entre la CCRTV i el Govern de la
Generalitat, que el Director General de la CCRTV no-
meni, en el termini màxim de dos mesos, un nou direc-
tor de Televisió de Catalunya, a partir del criteri de
professionalitat i amb el consens del Consell d’Admi-
nistració.»
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4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

AL PUNT 4

«[…] la dotació de material de les seves
corresponsalies, i que estudiï la possible integració de
les corresponsalies de Catalunya Ràdio i Televisió de
Catalunya allà on sigui adient.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 38456)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que preveu
l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presenten
l’esmena següent a la Moció subsegüent a la interpel·-
lació al Consell Executiu sobre la ràdio i la televisió
públiques (NT 302-00186/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ

«[…], en el qual s’hi incloguin les emissores de gestió
pública de totes i cadascuna de les administracions ca-
talanes.»

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. Popular

DEL PUNT 2 DE LA MOCIÓ

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Popular

AL PUNT 3 DE LA MOCIÓ

«[…] Director de Televisió de Catalunya amb el nome-
nament d’aquest darrer càrrec.»

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. Popular

DEL PUNT 4 DE LA MOCIÓ

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 5 DE LA MOCIÓ

«5. Manifesta la necessitat que les empreses filials de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió regularitzin
la situació contractual dels seus corresponsals a l’es-
tranger i la dotació material de les corresponsalies.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la seguretat
viària
Tram. 302-00187/06

Esmenes presentades
Reg. 38406, 38464 i 38467 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 38406)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presento la següent esmena al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat viària (Tram. 302-00187/06)

1
ESMENA ÚNICA

D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’UN NOU PUNT 11:

«11. Elaborar un pla de millora del traçat dels trams
de la xarxa viària que han estat qualificats com a punts
negres en el recent estudi elaborat pel RACC amb
col·laboració amb el Servei Català del Trànsit.»

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 38464)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la seguretat viària. (Tram. 302-00187/06).
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Presentació d’esmenes.

Presentació: Carles Bonet i Revés, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

NOU PUNT 1 BIS

«1. bis Negociar amb el Ministeri de Foment una inver-
sió en el desdoblament de l’Eix Transversal per import
de 21.000 milions de pessetes, xifra congruent amb el
resum d’actuacions publicat pel període 2000 a 2010
destinat a completar la xarxa de vies de gran capaci-
tat.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 4

«4. Senyalitzar adequadament els trams de l’Eix Trans-
versal que s’han demostrat de més alta sinistralitat, es-
pecialment aquells on es permès l’avançament malgrat
la manca de visibilitat, dins el primer semestre del
2002. En aquest mateix sentit impedir la possibilitat
d’avançament, en els dos sentits de la marxa, en tots els
trams que disposen d’un tercer carril. I impulsar una
política informativa de senyalització destinada a indi-
car als usuaris d’aquesta carretera la distància on es
troba el proper carril d’avançament.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Carles Bonet i Revés Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 38467)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la seguretat viària (Tram. 302-00187/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

AL PUNT 1

«[…] C-25 o Eix Transversal en el seu tram entre Vic
i Manresa i entre Santa Coloma i Girona i Les Olugues
i Cervera.»

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

AL PUNT 5

«Estudiar la instal·lació d’il·luminació en funció de
l’accidentalitat de totes les cruïlles, entrades i sortides
de l’Eix Transversal […]»

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

AL PUNT 3

«Procedir al desdoblament del tram entre Vic i Manre-
sa per reduir la seva alta sinistralitat, abans de 31 de
desembre del 2004.»

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

AL PUNT 7

«Instal·lar en aquells punts de l’eix transversal més
addients, atesa la sinistralitat enregistrada o el major
grau d’infracció dels límits de velocitats permesos,
radars de control de velocitat, per tal que actuïn com
a factors dissuasoris de conduccions excessivament
ràpides, i en possibilitin la sanció.»

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

AL PUNT 8

«Garantir la vigilància policial de l’eix transversal
mitjançant patrulles de trànsit del cos de mossos d’es-
quadra, i adequar el seu dimensionament als requeri-
ments dels diferents trams de l’eix tranversal.»
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6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 10

«Adequar les actuals empares de protecció per d’altres
que no produeixin la secció d’extremitats en cas d’ac-
cidents de motoristes o ciclistes, quan es vagin reno-
vant les barreres laterals.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre  la pobresa
Tram. 302-00188/06

Esmenes presentades
Reg. 38422, 38455, 38460 i 38468 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 38422)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta la següents esmenes
a la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la pobre-
sa (tram. 302-00188/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

DEL PUNT 2, APARTAT A)

«[…] i acompanyament per la inserció sociolaboral,
així com programes d’atenció en el carrer. Ha de con-
templar també la situació específica de les dones soles
sense sostre, ja que pateixen un elevat risc de
victimització i determinats trastorns de la salut, amb
majors dificultats per sortir de la situació de pobresa.»

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 38455)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,

presenta les esmenes següents a la moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre la pobresa,
(NT. 302-00188/06)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

DE LA LLETRA A) DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ

«a) Donar suport als ens locals, per a què potenciïn
una línia e treball, dins l’àmbit dels serveis socials
d’atenció primària, que tingui com objectiu la preven-
ció de l’exclusió, especialment, per a les famílies joves
amb fills, a fi d’ajudar-les a un procés d’inclusió a la
societat i prevenir els internaments dels infants. Analit-
zar la necessitat de potenciar la figura de l’educador.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

DE LA LLETRA B) DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ

«b) Incrementar el nombre de places de caràcter for-
matiu, tan les que corresponen a la formació professi-
onal reglada, com a l’ocupacional, adreçades a les
persones amb risc d’exclusió social, per tal de millorar
les condicions de la seva inserció socio-laboral. Rea-
litzar, amb caràcter anual, un seguiment i avaluació de
les esmentades accions formatives.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Popular

D’UNA NOVA LLETRA ENTRE LES LLETRES B) I C) DEL PUNT

1 DE LA MOCIÓ

«Establir una programació plurianual d’accions i pro-
grames d’orientació i formació per a la profes-
sionalització per aquells joves que deixin l’escola, do-
nat que molts d’ells no superen l’ESO, mitjançant una
major informació i millora de la qualitat dels progra-
mes de garantia social establerts a l’efecte, tot incre-
mentant les accions pràctica en aules-taller.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

DE LA LLETRA C) DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ

«c) Intensificar els cursos de capacitació per al treball
per a les dones caps de família monoparentals. Així
com adequar la seva formació mitjançant recursos for-
matius adreçats a la orientació d’inserció laboral en
els nous filons d’ocupació i activitats professionals de
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proximitat, que permetin a l’hora una millor de la vida
laboral i familiar de les dones caps de famílies mono-
parentals. Garantir a totes les dones…»

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Popular

DE LA LLETRA A) DEL PUNT 2 DE LA MOCIÓ

«2. Establir, dins el marc del Pla Integral de lluita con-
tra la pobresa, i atenent a les conclusions de l’estudi
sobre les persones sense sostre que s’està portant a
terme, la realització d’una programació anual especí-
fica per a la millora de l’atenció d’aquestes persones.
L’esmentat Pla haurà de tenir un caràcter transversal,
atenent especialment als aspectes sanitaris i d’acompa-
nyament per a la inserció socio-laboral.»

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. Popular

DE LA LLETRA B) DEL PUNT 2 DE LA MOCIÓ

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. Popular

DE LA LLETRA C) DEL PUNT 2 DE LA MOCIÓ

«Potenciar la realització de convenis o contractes marc
programa pluriannuals per part de les Administracions
amb els ens locals, per tal de continuar subvencionant
a les entitats del sector que si dediquen.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

M. Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 38460)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació al
Consell Executiu sobre la pobresa (Tram. 302-00188/
06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Carme Porta i Abad, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 1.A.

«[…] especialment per les famílies joves amb fills i
famílies monoparentals, a fi d’ajudar-les a […]»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

NOU PUNT 1. A. BIS

«a.1) Estudiar el grau d’absentisme escolar en els zo-
nes on es concentra un major nombre de persones po-
bres.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 1.C.

«[…] adequar l’import de l’ajuda (beca) i els horaris
dels cursos a les necessitats […]»

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

NOU PUNT D)

«d) Creació i territorialització comarcal de l’Enques-
ta de Pressupostos Familiars a Catalunya.»

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

NOU PUNT

«e) Estudiar les causes de la feminització i l’envelli-
ment de la pobresa tot elaborant estratègies de preven-
ció transversal que permetin frenar la mateixa.»

6
ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 2.B.

«[…] i Assumptes Socials a càrrec de l’IRPF.

Donar compliment a la resolució 554/V del Parlament
de Catalunya que insta el Govern de la Generalitat a
reclamar, al Govern de l’Estat, la gestió directa del
0,53% de la quota íntegra de l’IRPF dedicat a entitats
sense afany de lucre, a quantificar l’aportació dels ciu-
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tadans i ciutadanes de Catalunya a través del 0,53%
destinat a finalitats socials i a avaluar l’aportació que
han rebut les diferents entitats catalanes, procedent del
0,53%, en els darrers cinc anys.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Carme Porta i Abad Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 38468)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la pobresa (Tram. 302-00188/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

AL PUNT 1 B)

«b) Intensificar l’oferta de places en els cursos forma-
tius, de formació ocupacional i programes de transició
al treball per a joves en situació de risc social. Avaluar
els resultats cada any.»

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

AL PUNT 1 C)

«c) Intensificar els cursos de capacitació per al treball
per les dones caps de família monoparentals. La forma-
ció i el temps de durada s’ha d’adequar a les possibili-
tats d’aprenentatge de les persones beneficiàries. Ga-
rantir a totes les dones, beneficiàries de la renda
mínima d’inserció i responsables de familia, se’ls hi
ofereixi la possibilitat d’aquesta formació per accedir al
treball.»

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

AL PUNT 2 A)

«D’acord amb les conclusions de l’estudi sobre les
persones sense sostre que s’està portant a terme, rea-
litzar, conjuntament amb els ens locals i amb la col·la-
boració de les entitats que es dediquen especialment a
aquest sector de la població, un pla de treball per a
l’atenció a les persones «soles i sense sostre». Un pla

que determini responsables, objectius, temps d’execu-
ció i recursos.»

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

AL PUNT 2 B)

«Continuar reclamant al govern central el traspàs del
0’52% de l’IRPF, amb la finalitat que sigui la Genera-
litat la institució que distribueixi la recaptació entre els
programes socials que es realitzen en el territori cata-
là.»

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

AL PUNT 2 C)

«Valorant com necessari i positiu el treball fet per les
entitats que es dediquen a aquest sector de població,
continuar subvencionant a les entitats que s’hi dedi-
quen.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre  la viabilitat de
la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió com a servei públic
Tram. 302-00189/06

Esmenes presentades
Reg. 38423, 38457 i 38459 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 38423)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta la següents esmenes
a la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la viabi-
litat de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió com
a servei públic (tram. 302-00189/06).
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1
ESMENA ÚNICA

De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

NOU REDACTAT DEL PUNT 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al govern a que en
la propera revisió del contracte-programa de la
CCRTV es modifiquin les clàusules actuals per aconse-
guir que, a partir de l’any 2003, no s’incrementi l’en-
deutament.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 38457)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que preveu
l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presenten
l’esmena següent a la Moció subsegüent a la interpel·-
lació al Consell Executiu sobre la viabilitat de la Cor-
poració Catalana de la Ràdio i Televisió com a servei
públic (NT 302-00189/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. Popular

DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 2 DE LA MOCIÓ

«2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat
que tots els mitjans de comunicació de gestió pública
aprofundeixin en els valors del pluralisme, la imparci-
alitat i l’objectivitat essencials en un servei de ràdio i
televisió públics.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 38459)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la viabilitat de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió com a servei públic. (Tram. 302-00189/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

NOU PUNT 3

«3. El Parlament de Catalunya reconeix la vàlua de
l’estudi «La definició del model del servei públic el
sector de l’audiovisual» emès pel Consell de l’Audio-
visual de Catalunya en compliment de la resolució 342/
VI d’aquest Parlament i manifesta que conté els fona-
ments de la definició de la missió del servei públic de
ràdio i televisió que ha de bastir la futura Llei de l’Au-
diovisual encomanada per la Resolució 3/VI, sobre els
mitjans audiovisuals de Catalunya.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la conservació
del patrimoni natural, especialment pel
que fa a la diversitat biològica a Cata-
lunya
Tram. 302-00191/06

Esmenes presentades
Reg. 38403 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 38403)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presento les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la conservació del patrimoni natural, especialment pel
que fa a la diversitat biològica de Catalunya (Tram:
302- 00191/06).

1
ESMENA ÚNICA

De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE TOT EL TEXT DE LA MOCIÓ:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Crear el Servei Nacional de recursos genètics vege-
tals, vinculat a la xarxa mundial de bancs genètics, que
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salvaguardin el conjunt d’espècies vegetals presents
avui en el territori català.

2. Establir (en els propers anys) un programa de con-
trol i eliminació –si escau– de les espècies invasores de
la nostra flora i fauna natives i que constitueixen un
problema greu a l’hora de gestionar la biodiversitat en
els paisatges o espais alterats

3. Presentar, en el termini d’un any, un programa de
reintroducció d’espècies autòctones adequades quan la
seva presència i continuïtat estiguin en perill.

4. Fer un informe anual sobre diversitat biològica, en
què hi figuri de manera especial el ritme d’extinció
natural o històric amb detall de les espècies extingides,
així com un informe dels científics sobre l’existència o
no d’acceleració en l’extinció d’espècies vives i el risc
d’extinció en massa.

5. Establir dins l’Agenda local 21 per Catalunya un
indicador d’evolució de la biodiversitat amb anàlisis
de la tendència del conjunt d’espècies de flora i fauna
presents a Catalunya, incloses les aquàtiques.

6. Fer la connexió, mitjançant corredors biològics, de
tots els espais d’interès natural o agrari (parcs nacio-
nals, parcs naturals, PEIN, parcs comarcals o de con-
sorcis, espais de protecció local, reserves de fauna,
reserves naturals, parcs agraris i superfícies de conreu,
ZEPAS, etc.) per tal d’evitar l’aïllament i empobriment
del patrimoni natural d’aquests espais i permetre el
moviment i la regeneració de les espècies biològiques.

7. Establir l’estratègia de conservació del patrimoni
natural amb la participació de les entitats amb finali-
tats de defensa mediambientals (proteccionistes, ecolo-
gistes, naturalistes, etc).»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
de salut pública
Tram. 302-00192/06

Esmenes presentades
Reg. 38426, 38461, 38465 i 38469 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 38426)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta la següents esmenes
a la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre les po-
lítiques de salut pública (tram. 302-00192/06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

AL PUNT 1

«[…] accessibles els preservatius als i les adolescents
i joves, […]».

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

DEL PUNT 1

«[…] i joves, un cop escoltats el Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya i la comunitat educativa,
[…]».

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

DEL PUNT 2

«2) Millorar l’educació per la salut en seves vessants
sexual, afectiva i reproductiva que s’imparteix […]».

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

DEL PUNT 2

«[…] sana i segura, i a l’hora, educar per la salut: in-
formar dels […]».

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

AL FINAL DEL PUNT 3

«[…] una bona educació sexual, afectiva i reproducti-
va.»

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 38461)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques de salut pública
(Tram. 302-00192/06) Presentació d’esmenes
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Presentació: Ernest Benach i Pascual, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 1

«1. Intensificar les actuacions de la Direcció General de
Drogodependència i Sida del Departament de Sanitat i
Seguretat Social per tal de crear mecanismes que per-
metin fer molt més accessibles els preservatius als ado-
lescents i joves, un cop escoltada la comunitat educa-
tiva, i establir mesures per fomentar-ne el seu ús tot
contemplant-ne el repartiment generalitzat i gratuït als
joves i adolescents així com mesures per tal d’abaratir-
ne el preu.”

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Ernest Benach i Pascual Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 38465)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presenta les esmenes següents a la moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre les polítiques
de salut pública, (NT. 302-00192/06)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Popular

D’UN NOU PUNT A LA MOCIÓ

«Revisar els continguts del projecte educatiu sobre la
prevenció de la Sida a les escoles de Catalunya, amb
l’objectiu de reconduir la campanya cap a una forma-
ció continua integral de la persona tot garantint el dret
de les famílies d’educar segons els seus principis i va-
lors els seus fills i coordinant aquests criteris amb el
centre educatiu.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ

«1. fer més accessibles els preservatius als adolescents
i els joves, d’acord amb la Moció 108/V d’aquest Par-
lament.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 2 DE LA MOCIÓ

«2. Incrementar l’actuació pedagògica preventiva a les
escoles, incidint especialment en l’educació per a la
salut, tot elaborant recursos didàctics adreçats als
alumnes i centrant aquesta activitat dins els programes
d’acció tutorial de cada centre, que haurà de ser apro-
vat i supervisat pel consell escolar.»

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Popular

D’UN NOU PUNT AL FINAL DE LA MOCIÓ

«Elaborar un pla de formació per al personal encarre-
gat d’impartir formació o educació sexual als centres
educatius.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

M. Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 38469)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació sobre
les polítiques de salut pública (Tram. 302-00192/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

AL PUNT 1

Suprimir el següent paràgraf:

«[…] i amb el foment del repartiment generalitzat i
gratuït de preservatius als joves i adolescents a partir
dels 14 anys.»
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2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 2

«Impulsar l’educació afectiva, sexual i sanitària que
s’imparteix als centres educatius, de tal manera que es
transmeti una bona informació dins l’àmbit de l’educa-
ció per a la salut sobre la sexualitat i les conseqüències
de no utilitzar preservatius (Sida i altres malalties de
transmissió sexual i embarassos no desitjats).»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 3

«[…] una bona educació sexual i afectiva.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el projecte de
les televisions digitals
Tram. 302-00193/06

Esmenes presentades
Reg. 38424 i 38458 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 38424)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta la següents esmenes
a la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre el projec-
te de les televisions digitals (tram. 302-00193/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

AL PUNT 2

On diu: «[…] elaborat per la Generalitat de Catalunya
[…]»

Ha de dir: «[…] elaborat pel Govern de la Generalitat
de Catalunya […]»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

NOU REDACTAT DEL PUNT 3

«3. Encomana al Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya que elabori, en el termini d’un mes, un document
marc sobre la situació de la televisió a Catalunya en el
pas al sistema digital, en col·laboració amb el sector de
ràdios i televisions locals, entitats municipalistes, orga-
nitzacions de consumidors, sindicats més representa-
tius i sector de les indústries cultural, i insta al Consell
Executiu a que, en base a aquest document marc, ela-
bori un pla tècnic de la televisió digital terrestre en el
termini més breu possible.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 38458)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que preveu
l’article 130.2 del Reglament de la Cambra, presenten
l’esmena següent a la Moció subsegüent a la interpel·-
lació al Consell Executiu sobre el projecte de televisi-
ons digitals (NT 302-00193/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. Popular

DEL PUNT 2 DE LA MOCIÓ

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 3 DE LA MOCIÓ

«3. Proposa que el Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya elabori, d’acord amb tots els sectors implicats, una
proposta de planificació del servei de ràdio i televisió
digital a Catalunya, que faci possible que les televisi-
ons i les ràdios locals puguin participar amb garantia
en la migració vers el sistema digital.»

3.15.
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3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Popular

DEL PUNT 4 DE LA MOCIÓ

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 5 DE LA MOCIÓ

«5. Manifesta la seva preocupació per la precària situ-
ació legal de les ràdios i televisions locals i demana,
amb la màxima urgència, la seva regulació.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteni-
ment pel que fa a l’estat dels rius
Tram. 302-00194/06

Esmenes presentades
Reg. 38404, 38462, 38463 i 38470 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 38404)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presento les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment pel que fa a l’estat dels rius (Tram.
302-00194/06)

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

D’UN NOU PUNT 3 BIS:

«3 bis. Establir un programa per a la fixació, aplicació
i seguiment dels cabals ecològics o de manteniment, en
funció de cada tram de riu, com fixa la reforma de la
llei d’Aigües (Decret 1/2001 de text refós), i d’acord
amb uns criteris mínims de cabals i de biodiversitat
prèviament determinats.»

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

DEL PUNT 4, APARTAT C) DE LA MOCIÓ. NOVA REDACCIÓ:

«c) L’establiment de nous mecanismes de gestió i coor-
dinació entre les diverses administracions i organismes
encarregats de vetllar per la qualitat de les aigües al
tram català del riu Ebre i a tota la part catalana de la
conca de l’Ebre, per tal de poder actuar amb una ma-
jor eficàcia i amb un major coneixement i intercanvi de
dades en temps real.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

AL PUNT 4 D’UN NOU APARTAT E):

«e) Incrementar i reforçar els mitjans tècnics i humans
de les unitats d’inspecció i control del domini públic
hidràulic a les delegacions territorials de l’Agència
Catalana de l’Aigua a les Terres de l’Ebre i a Lleida.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DEL PUNT 5, APARTAT D) DE LA MOCIÓ. NOVA REDACCIÓ:

«d) Aplicar les mesures restrictives previstes a la Llei
d’Aigües i als diversos decrets de protecció de les ai-
gües subterrànies i limitar les noves concessions en
funció dels riscos de sobreexplotació de cada aqüífer.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 38462)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment pel que fa a
l’estat dels rius (Tram. 302-00194/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.
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1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 3.A

«[…] aconseguir un consum màxim de 250 litres d’ai-
gua per persona i dia (un màxim de 150 litres per usos
domèstics, i 100 litres per les activitats industrials
[…].»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 3.B

«[…] que tinguin objectius quantificables, especial-
ment per part de la població que té un consum més ele-
vat.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

NOU PUNT D)

«d) Obertura d’ una línia d’ajuts a la pagesia per tal de
modernitzar els regadius, instal·lació de contadors per
usos agrícoles i potenciació de l’aprofitament dels eflu-
ents de les depuradores per a ús agrícola.»

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

NOU PUNT E)

«e) Afavorir que a les noves construccions s’hi incor-
pori la doble xarxa així com l’aprofitament de pluvials
per la neteja de carrers i el regat de jardins.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Xavier Vendrell i Segura Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 38463)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presenta les esmenes següents a la moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre el control dels
rius, (NT. 302-00194/06)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

DEL TEXT DE LA MOCIÓ

«Impulsar el compliment de les previsions contingudes
en l’anomenada «Carta de l’Aigua», elaborada en el
marc dels treballs de la comissió de recursos hídrics,
que va ser signada pels Grups Parlamentaris de Con-
vergència i Unió, PSC-CpC i Popular en data 25 de
juliol de 20002.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

M. Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 38470)

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre el seu capteniment pel que fa a l’estat dels rius
(Tram. 302-00194/06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

1
ESMENA ÚNICA

De modificació
G. P. de Convergència i Unió

SUBSTITUIR EL TEXT DE LA MOCIÓ PEL SEGÜENT

REDACTAT:

«El Parlament de Catalunya constata la necessitat de
refermar el compromís assumit pel Govern mitjançant
l’apartat VII.II Recursos hídrics de la Resolució 241/
VI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació po-
lítica general del Consell Executiu, a través del qual es
ratifica el pacte de l’aigua signat el 25 de juliol de
2000 pels grups parlamentaris de Convergència i Unió,
Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel
Canvi i Partit Popular, d’acord amb el tenor del qual:

a) Catalunya presenta, en una primera aproximació,
un dèficit hídric estimat de l’ordre de 300-350 Hm3,
com a conseqüència del balanç negatiu de les seves
conques internes. A curt termini, el dèficit pot avaluar-
se en 100 hm3.

b) El dèficit hídric de les conques internes pot millorar
substancialment amb polítiques de gestió integrada de
l’aigua: mesures d’estalvi, processos de reutilització de
les aigües depurades i aplicació de noves tecnologies
com la dessalació.

c) Tanmateix, per tal d’assolir els nivells necessaris de
qualitat i quantitat en les conques internes es fa pale-
sa la necessitat d’una aportació externa. Per això, cal
considerar, i estudiar amb el mateix grau de deteni-
ment, totes les possibles alternatives de font de trans-
vasament.
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d) El Plan Hidrológico Nacional (PHN) és l’instrument
de planificació i el marc legal en què ha de donar-se
resposta al dèficit de les Conques Internes, i establir-
ne l’origen del necessari transvasament.

e) El PHN ha de contemplar que les obres per al trans-
vasament així com totes les actuacions complementà-
ries per atendre la garantia de subministrament en
quantitat i qualitat, han de ser declarades d’interès
general.

Referent a la gestió interna dels recursos:

a) Cal promoure les mesures d’estalvi tant tècniques
com educatives però cal analitzar la seva incidència de
forma realista a l’hora d’avaluar la demanda existent
i futura.

b) Cal arbitrar totes les mesures administratives que
permetin una gestió sostenible del domini públic espe-
cialment pel que fa als aqüífers sobreex-plotats.

c) Cal introduir mesures per tal de reduir les pèrdues
a les xarxes d’abastament.

d) Cal promoure el desenvolupament d’aquells projec-
tes que a través de processos innovadors, en concret la
reutilització d’aigües depurades o la dessalació, pal·-
liïn el dèficit de les conques internes.

e) Les noves disponibilitats d’aquests recursos alterna-
tius així com una aportació externa ha de permetre una
millora en la sostenibilitat de l’explotació dels recursos
propis:

– El retorn d’una part del cabal del transvasament del
Ter cap a la seva pròpia conca

– La protecció dels aqüífers contra la sobreexplotació
i la recuperació d’aquells que puguin trobar-se en di-
fícil situació per raons de qualitat i/o quantitat.

– L’establiment d’uns adequats cabals de manteniment
dels nostres rius.

f) La problemàtica de l’abastament d’aigua, tot i que
centrada en l’àmbit de Barcelona, s’estén a tot Cata-
lunya. L’abastament d’aigua amb garantia i qualitat a
tot el país, tant en el present com en el futur, requereix
l’establiment de xarxes regionals d’abastament, com-
plementant o sent complementades, segons els casos,
amb l’explotació de recursos locals.

g) La interconnexió de les xarxes ha de facilitar la ges-
tió dels recursos, optimitzant la seva disponibilitat en
èpoques de mancança.

h) Les xarxes de distribució d’aigua són infraestructu-
res que han de col·laborar a la vertebració del territo-
ri.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política soci-
al a Catalunya, especialment pel que fa
a l’atenció a les persones amb disca-
pacitats
Tram. 302-00195/06

Esmenes presentades
Reg. 38451 i 38466 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 27.02.2002

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

I D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 38451)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenten les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política social a Catalunya, especialment pel que fa a
l’atenció a les persones amb discapacitats (Tram: 302-
00195/06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
GSOC-CPC, GP d’ERC i GP d’ICV

D’UN NOU PARÀGRAF AL PUNT 1 DE LA MOCIÓ:

«[…] al llarg del temps.

Presentar, en el termini de sis mesos, una avaluació de
l’aplicació de la LISMI a Catalunya.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
GSOC-CPC, GP d’ERC i GP d’ICV

DEL PUNT 3 DE LA MOCIÓ. NOVA REDACCIÓ:

«3. Presentar un projecte d’avaluació, en el període de
sis mesos, de com ha anat la integració de persones
discapacitades a l’escola ordinària i a les escoles
d’educació especial, tant a l’etapa obligatòria com a
l’etapa postobligatòria –batxillerat i cicles formatius-
i la inserció laboral aconseguida tot presentant crite-
ris d’actuació en base a les conclusions obtingudes.»
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3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
GSOC-CPC, GP d’ERC i GP d’ICV

AL PUNT 6 DE LA MOCIÓ, FINAL DEL PARÀGRAF:

«[…] amb discapacitats, tot establint concerts pluria-
nuals i garanties d’inversió.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
GSOC-CPC, GP d’ERC i GP d’ICV

DEL PUNT 7 DE LA MOCIÓ. NOVA REDACCIÓ:

«7. Garantir que la prestació econòmica PUA sigui
una prestació de dret, amb independència de l’edat i
que disposi d’una partida finalista ampliable.

Reduir el termini entre la sol·licitud inicial de l’ajut i la
percepció de la prestació al màxim tot garantint que no
serà superior als tres mesos.»

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
GSOC-CPC, GP d’ERC i GP d’ICV

DEL PUNT 9 DE LA MOCIÓ. NOVA REDACCIÓ:

«9. En el proper pla d’actuació social, 2002-2005, pla-
nificar els recursos i programes per les persones amb
discapacitats físiques, psíquiques i sensorials (estimu-
lació precoç, educació, inserció sociolaboral, sanitat,
serveis socials i habitatge) en una sectorialització ter-
ritorial i garantir la concertació tant amb el món local
com amb la iniciativa social proveïdora de serveis.»

6
ESMENA NÚM. 6
D’addició
GSOC-CPC, GP d’ERC i GP d’ICV

D’UN NOU PUNT 10 A LA MOCIÓ:

«10. Aquest pla d’actuació social, 2002-2005, aporta-
rà els criteris de finançament tant pel que respecte als
criteris de finançament de serveis i programes com pel
que fa referència a la inversió.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

GSOC-CPC, GP d’ERC i GP d’ICV

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 38466)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre política social a Catalunya, especialment pel que fa

a l’atenció a les persones amb discapacitats (Tram. 302-
00195/06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

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

AL PUNT 1

«Reforçar els criteris destinats a garantir […]»

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

AL PUNT 3

«Adequar les polítiques d’integració escolar […]»

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

AL PUNT 5

«[…] de la línia d’ajuts de subvencions de les despeses
d’atenció fisioteràpia, psicomotricitat i logopèdia, amb
independència del nivell educatiu del beneficiari. Estu-
diar les possibles modificacions que se’n derivin en la
normativa vigent per l’aplicació d’aquests criteris

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

AL PUNT 7

«[…] prestació corresponent no sigui superior a sis
mesos.»

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

AL PUNT 8

«[…] PUAS s’efectuï en un termini màxim de tres
mesos.»
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6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 9

«Continuar avançant en l’establiment de circuits […]»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la conservació del patrimoni natural,
especialment pel que fa a la diversitat
biològica a Catalunya
Tram. 300-00871/06

Presentació: Sr. Xavier Vendrell i Segura,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 38020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la conservació
del patrimoni natural, especialment pel que fa a la di-
versitat biològica a Catalunya.

– Quin és el capteniment del govern respecte el patri-
moni natural, especialment pel que fa a la conservació
de la diversitat biològica de Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

Xavier Vendrell i Segura

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la indústria farmacèutica i les inversi-
ons en aquest sector
Tram. 300-00872/06

Presentació: Sra. Caterina Mieras i Barce-
ló, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 38040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Caterina Mieras i Barceló, diputada del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 128 i següents del Reglament de
la Cambra, formula la interpel·lació que segueix al Con-
sell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a la indústria farmacèutica catala-
na i a la inversió en aquest sector?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

Caterina Mieras i Barceló

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ús racional dels medicaments
Tram. 300-00873/06

Presentació: Sra. Caterina Mieras i Barce-
ló, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 38040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Caterina Mieras i Barceló, diputada del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 128 i següents del Reglament de
la Cambra, formula la interpel·lació que segueix al Con-
sell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a l’ús racional dels medicaments?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

Caterina Mieras i Barceló
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les situacions d’emergència
Tram. 300-00874/06

Presentació: Sra. Bet Font i Montanyà, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (IC-V)
Reg. 38132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà, portaveu adjunta del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
pel que fa a les situacions d’emergència?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

Bet Font i Montanyà
Portaveu adjunta

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la gestió forestal
Tram. 300-00875/06

Presentació: Sra. Bet Font i Montanyà, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (IC-V)
Reg. 38133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà, portaveu adjunta del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
pel que fa a la gestió forestal?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

Bet Font i Montanyà
Portaveu adjunta

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat viària
Tram. 300-00876/06

Presentació: Sra. Bet Font i Montanyà, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (IC-V)
Reg. 38134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà, portaveu adjunta del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
pel que fa a la seguretat viària?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

Bet Font i Montanyà
Portaveu adjunta

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de benestar social
Tram. 300-00877/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 38135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la política de benestar social?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’acció cívica
Tram. 300-00878/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 38136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la política d’acció cívica?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària
Tram. 300-00879/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 38217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al
Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la política sanitària?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la reestructuració del sector de la vi-
nya
Tram. 300-00881/06

Presentació: Sr. Ramon Vilalta i Oliva, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 38219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Vilalta i Oliva, diputat del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formula la interpel·lació que segueix al Con-
sell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a la reestructuració del sector de la
vinya?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2002

Ramon Vilalta i Oliva
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Declaració institucional amb motiu del
Dia internacional de la dona
Tram. 401-00008/06

El Parlament de Catalunya reitera les declaracions ins-
titucionals sobre el Dia internacional de la Dona que se
celebra anualment el dia 8 de març, i assumeix el com-
promís de lluitar sense ambigüitats contra la violència,
contra la pobresa i contra tot tipus de discriminacions
que pateixen les dones arreu del món.

Especialment, enguany el Parlament s’adhereix a la
resolució adoptada el dia 7 de febrer pel Parlament
Europeu de rebuig a la condemna a mort per lapidació,
dictada per un tribunal islàmic de l’Estat de Sokoto
(Nigèria), de la senyora Safiya Hussaini Tungar-Tudu,
acusada d’adulteri.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2002

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/06

Accés al ple exercici de la condició de
parlamentària

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 26 de fe-
brer de 2002, atès que la diputada Sra. Neus Munté i
Fernàndez ha complert els requisits que estableix l’ar-
ticle 4.1 del Reglament (credencial –reg. 38260–; aca-
tament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya –reg. 38313–; declaració d’incompatibilitats
–reg. 38315–), ha constatat i manifestat que ha accedit
al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

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

Composició del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió
Tram. 399-00001/06

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió
Reg. 38314 / Coneixement: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

La diputada Sra. Neus Munté i Fernàndez a l’efecte del
que disposa l’article 21.2 del Reglament del Parlament
de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

I, perquè consti, ho signa al Palau del Parlament, el dia
25 de febrer de 2002.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2002

Neus Munté i Fernàndez
Vist i plau

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció 72/
VI del Parlament de Catalunya, sobre el
capteniment del Govern en matèria de
peatges
Tram. 340-00262/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 37990 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00072/06

Sobre: sobre el capteniment del Govern en matèria de
peatges

Òrgan competent: Ple del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar
compliment a la Moció 72/VI, sobre el capteniment del
Govern en matèria de peatges, em plau fer-vos avinents
les següents consideracions:

Tot i les actuacions que està duent a terme el Govern de
la Generalitat, cal indicar i deixar constància, amb ca-
ràcter previ, que els treballs del Grup de Treball per a
la Reordenació dels Peatges, a hores d’ara no han fina-
litzat, per la qual cosa no s’han pogut, encara, concre-
tar les conclusions, pressupost bàsic que s’indica en la
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present Moció i que hauria de determinar les posteriors
actuacions que es duguin a terme en matèria de políti-
ca de peatges i d’infraestructures d’altes prestacions,
d’acord amb els punts i objectius especificats.

En aquest sentit, el passat dia 10 de gener d’enguany,
es va arribar a uns principis d’acords, ratificats en el
Plenari del Grup de Treball, que han possibilitat donar
un impuls en l’acord i consens que es requereix per
assolir els corresponents objectius.

Els punts bàsics d’aquest acord són els següents:

a) Reclamar al Govern de l’Estat la no repercussió ini-
cial en els peatges de l’increment de l’IVA, d’aplicació
l’1 de gener de 2002.

b) Reclamar al Govern de l’Estat la creació d’un Fons
de Transició del nou Model i de Millora de la Mobili-
tat i Homogeneïtzació dels peatges, constituït per la
reversió de la recaptació d’impostos sobre els usuaris i
societats concessionàries. Aquest Fons es veuria com-
plementat amb aportacions de la Generalitat a càrrec
dels seus Pressupostos.

c) Estudiar, en el si del Grup de Treball per a la Reor-
denació dels Peatges, un nou Model de gestió d’infra-
estructures d’alta capacitat, homogeni i harmònic en el
conjunt de l’Estat i de Catalunya.

d) Compromís per a què les societats concessionàries,
un cop definit el model amb ampli consens, posin en
marxa, al seu càrrec, actuacions directes en benefici
dels usuaris habituals i en millores en la xarxa viària.

Pel que fa més específicament al punt segon, el Govern
de la Generalitat, mitjançant Decret 351/2001, de 24 de
desembre, va aprovar un conjunt de mesures que ha
possibilitat la bonificació en les tarifes perquè almenys
de forma temporal per raons pressupostàries, els usua-
ris no vegin repercutit en els peatges l’efecte produït
per l’increment de l’IVA del 7% al 16% com a conse-
qüència i en execució de la Unió Europea, de 18 de
gener de 2001.

Malauradament, tot i els requeriments del Govern de la
Generalitat, l’Administració de l’Estat no ha aprovat
una mesura similar en les autopistes de la seva titulari-
tat, amb la greu incidència que això suposa pels usua-
ris de Catalunya. Malgrat aquesta circumstància, el
Govern de la Generalitat ha reiterat les seves peticions
que s’han vist corroborades i ratificades per l’inicial del
Grup de Treball, amb aquest mateix objectiu i requeri-
ment en coherència amb el compromís adoptat per
l’Estat en la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Me-
sures Fiscals Administratives d’Ordre Social (Disposi-
ció Addicional 20).

Pel que fa a l’àmbit nacional de Catalunya, i en matè-
ria d’infraestructures de transport públic, el PDI 2001-
2010 i el Pla de Transports de Viatgers 2001-2005 plas-
men el model que el Govern de la Generalitat vol
assolir a mitjà termini. Una part substancial de les ac-
tuacions previstes a aquests dos plans ha ser assumida
per l’Aministració General de l’Estat (AGE), en uns
casos com a inversions executades directament per
l’Estat a la xarxa explotada actualment per RENFE, i en
uns altres cofinançant actuacions de la Generalitat de
Catalunya a les xarxes operades per FGC i FMB en el

marc d’un nou conveni d’Infraestructures. El Govern
de la Generalitat està mantenint negociacions amb el
Govern de l’Estat per tal de materialitzar acords que
permetin el desplegament del PDI i del PTV.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Moció 74/
VI del Parlament de Catalunya, sobre
la situació sociolaboral de les dones i
les polítiques d’igualtat
Tram. 340-00264/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 38294 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00074/06

Sobre: sobre la situació sociolaboral de les dones i les
polítiques d’igualtat

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Moció 74/VI del Parlament de
Catalunya sobre la situació sociolaboral de les dones i
les polítiques d’igualtat, em correspon d’informar que
el Govern fomenta la participació de les dones en cur-
sos de formació ocupacional de contingut tècnic i in-
dustrial corresponents a ocupacions on les dones es tro-
ben subrepresentades. Per posar un exemple, s’han fet
cursos que preparen les dones en les tasques d’oficial
de motllos i matrius, dins el sector metal·lúrgic. També
estem impulsant la participació de la dona en cursos de
construcció i l’electrònica industrial.

El Govern promou i defensa el caràcter emprenedor de
la dona i facilita que creï la seva pròpia empresa. Les
dones a Catalunya creen tantes microempreses com els
homes. El percentatge d’empreses creades per dones és
del 47%. A Catalunya hi ha un nombre similar d’em-
prenedors i emprenedores atesos pel Servei Autoem-
presa: 53,3% d’homes i 46,7% de dones.

També s’impulsa la creació de nous filons d’ocupació,
com ara un pla pilot de persones mainaderes. Es tracta
de persones que atenen tres o quatre infants a casa seva
durant algunes hores mentre els pares estan treballant.

Hi ha programes específics per a dones, per la seva for-
mació i la inserció laboral. Aproximadament un 10%
dels cursos de formació són exclusius per a dones. Cal
tenir en compte que també poden participar en la resta
de cursos. La participació de dones en els cursos de
formació ocupacional per a aturats ha estat del 55%.

El Govern fa campanyes de sensibilització per a garan-
tir la igualtat de drets i deures entre les dones i els ho-
mes.
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En el marc del respecte a l’autonomia de les voluntats
de les parts, el Departament de Treball plantejà als in-
tegrants del Consell de Treball el tractament prioritari
de les diverses propostes que inclou aquesta Moció.

Comptant amb el vist i plau del Consell de Treball, el
Departament de Treball es compromet a presentar pro-
postes concretes sobre tot i cadascun d’aquests aspec-
tes, per tal de consensuar-ne el contingut i la seva pos-
sible inclusió en els convenis col·lectius.

A més, el Govern està realitzant un estudi sobre els
horaris laborals i la vida familiar amb l’objectiu de
conèixer les necessitats de les famílies catalanes en
matèria de conciliació de la vida familiar i laboral, i, en
conseqüència, poder adequar els serveis públics per tal
de facilitar una major conciliació entre les responsabi-
litats familiars i laborals.

Finalment, en l’àmbit de la funció pública, el Govern
també ha adoptat diverses mesures per tal de possibili-
tar al seu personal l’atenció a familiars, especialment
fills menors de 6 anys. També, en aquests moments, es
troba pendent de aprovació un projecte de llei que con-
templa la possibilitat que els treballadors i treballado-
res de l’Administració puguin acollir-se a la reducció
d’un terç de la seva jornada sense reducció de sou du-
rant el primer any del fill, entre d’altres mesures. Es
pretén que aquest tipus de mesures siguin un exemple
per al sector privat i que potenciïn la igualtat entre els
homes i les dones a l’hora de sol·licitar reduccions de la
jornada laboral per a la cura de fills i filles.

Barcelona, 12 de febrer de 2002

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

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. 37987 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00798/06

Sobre: sobre el projecte d’urbanització del sector 22b
del Pla general d’ordenació urbana de l’Ametlla de Mar
(Baix Ebre)

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 798/VI punts a) i b),
sobre el projecte d’urbanització del sector 22b del Pla
general d’ordenació urbana de l’Ametlla de Mar, hem
de fer-vos avinent que el calendari d’execució, concre-

tat en el compliment del passat mes de novembre, duu
un retard de 2 mesos, pel que fa a l’elaboració de la
base cartogràfica 1:500, ja que els vols aeris per a la
restitució topogràfica tan sols es poden fer a partir del
mes de març (llum solar, etc.).

Barcelona, 18 de febrer de 2001

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 802/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la Carta europea dels drets dels
vianants
Tram. 340-00835/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37989 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00802/06

Sobre: sobre la Carta europea dels drets dels vianants

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de
donar compliment a la Resolució 802/VI, sobre la Carta
europea dels drets dels vianants, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

El Govern de la Generalitat duu a terme les seves acci-
ons de concienciació cívica i divulgació sobre temes de
mobilitat sostenible en estreta cooperació amb diverses
organitzacions ciutadanes com ara l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic, Prevenció d’Accidents
de Trànsit, etc. Aquesta relació de cooperació s’instru-
menta, a hores d’ara, a través de la Comissió Instituci-
onal del Dia sense Cotxes, encapçalada pel Departa-
ment de Medi Ambient i a la qual hi són integrades les
esmentades organitzacions, i en el futur ho estarà a tra-
vés del Consell Català de la Mobilitat que es preveu a
l’avantprojecte de llei de la Mobilitat.

En la línia de la Resolució aprovada pel Parlament de
Catalunya, i sota els auspicis de la Generalitat, l’Asso-
ciació pels Drets del Vianant i l’organització Barcelo-
na Camina han dut a terme una campanya de xerrades
divulgatives sobre els continguts de la Carta Europea
dels Drets dels Vianants a diversos ajuntaments de Ca-
talunya, proposant-los l’adhesió a l’esmentada declara-
ció. A hores d’ara ho han fet 12 municipis.

És criteri de la Direcció General de Ports i Transports
d’aquest Departament donar compliment als preceptes
de la Carta europea dels drets dels vianants en tots els
seus àmbits de competència. Així, hom vetlla perquè
els principis de la Carta impregnin les solucions funci-
onals i constructives per a l’accés a les terminals de
transport públic per carretera, a les estacions de metro
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i ferrocarril i als intercanviadors de transport. També la
Direcció General de Carreteres ha aplicat els esmentats
preceptes en tots els projectes urbanístics i de condici-
onament de vies de comunicació que s’han executat
amb el patrocini total o parcial d’aquest Departament.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 801/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el traçat del tren de gran veloci-
tat en el tram central del Vallès Orien-
tal
Tram. 340-00911/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37988 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00801/06

Sobre: sobre el traçat del tren de gran velocitat en el
tram central del Vallès Oriental

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 801/VI, sobre el su-
port als traçats alternatius i a les millores de traçat sol·-
licitades pels ajuntaments i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental al tram Montmeló-la Roca, al tram la
Llagosta-Mollet i el tram Llinars-Gualba, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

a) Respecte al tram Montmeló-la Roca del Vallès, el
Ministeri de Foment té previst, a molt curt termini, treu-
re a informació pública un nou Estudi Informatiu que
inclourà, a més de la solució base millorada, l’alterna-
tiva presentada pel Consell Comarcal consensuada amb
els ajuntaments afectats. Aquest nou estudi serà el marc
adequat per dur a terme una valoració en profunditat
amb l’objectiu d’aconseguir el millor equilibri possible
entre els rígids requeriments del projecte i la correcta
inserció en el territori, minimitzant els impactes nega-
tius al medi i a les poblacions.

b) Pel que fa a la part sud de la comarca, termes muni-
cipals de la Llagosta i Mollet del Vallès, l’Estudi Infor-
matiu del Corredor Vallès amb les condicions establer-
tes a la Declaració d’Impacte Ambiental aprovada pel
Ministeri de Medi Ambient el 31 de maig del 2000, és
objecte de desenvolupament mitjançant la redacció del
projecte constructiu del tram Montcada-la Llagosta-
Mollet, projecte que va ser adjudicat pel GIF a la unió
temporal d’empreses CPO/Inglotec el 4 de maig del
2001. El projecte haurà de complir les indicacions fixa-

des a la Declaració d’Impacte Ambiental, que entenem
que recull els aspectes substancials de les al·legacions
presentades, al seu dia, pels ajuntaments de la Llagos-
ta i Mollet.

c) Quant al traçat en l’àrea de Llinars del Vallès, Santa
Maria de Palautordera, Sant Celoni i Gualba, cal tenir
present que amb data 25 de setembre de 2001 el Minis-
teri de Medi Ambient va aprovar la Declaració d’Im-
pacte Ambiental del tram de la línia de gran velocitat
que afecta aquests quatre termes municipals.

La Declaració opta per la variant de Santa Maria de
Palautordera i Sant Celoni, tal com van demanar els
ajuntaments, i assenyala una sèrie de mesures de dife-
rent tipus al llarg dels quatre termes municipals esmen-
tats tendents, totes elles, a reduir l’impacte ambiental.

Tanmateix, no s’ha dut a terme encara l’aprovació de-
finitiva de l’Estudi Informatiu per part del Ministeri de
Foment incorporant les condicions de la Declaració
d’Impacte Ambiental, aprovació a partir de la qual es
podrà encarregar la redacció del projecte constructiu
corresponent.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 800/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la protecció de les rieres de
Rafamans i de Corbera, a Corbera de
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 340-00912/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37991 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00800/06

Sobre: sobre la protecció de les rieres de Rafamans i de
Corbera, a Corbera de Llobregat (Baix Llobregat)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 800/VI, sobre la pro-
tecció de les rieres de Rafamans i de Corbera, a Corbera
de Llobregat, em plau fer-vos avinents les següents
consideracions:

A la vista de la regulació que el Pla General d’Ordena-
ció vigent fa de l’àmbit, resulta que les esmentades ri-
eres transcorren per terrenys qualificats de sistemes
d’espais lliures, protecció de sistemes, o classificats de
Sòl no urbanitzable, tal com es pot comprovar en les
còpies dels plànols d’estructura general i orgànica del
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territori núms. 1, 2, 3 i 4 a escala 1/5000 i als plànols de
zonificació núms. 15-25 i 17-23 escala 1/500 correspo-
nents a les franges on la riera confronta amb sòls ur-
bans.

Per tant, des del punt de vista urbanístic no es preveuen
aprofitaments sobre els sòls ocupats per les esmentades
rieres.

L’Ajuntament de Corbera no ha presentat cap propos-
ta de campanya d’educació ambiental i sensibilització
ciutadana, ni ha sol·licitat cap ajut per desenvolupar
qualsevol altre tipus d’actuació dins d’àmbit de l’edu-
cació ambiental.

No obstant això, el Departament de Medi Ambient, a
través de la Direcció general de Planificació Ambien-
tal, resta obert a qualsevol iniciativa d’aquest tipus que
li sigui presentada des del municipi de Corbera.

Els serveis territorials d’urbanisme d’aquest Departa-
ment verifiquen sistemàticament que en tots els expe-
dients en tràmit s’hagin sol·licitat tots els informes pre-
ceptius. Per tant, en el supòsit que arribés algun
expedient que afectés algun tram de les esmentades ri-
eres es verificaria que entre els informes necessaris
s’hagués sol·licitat el de l’ACA del departament de
Medi Ambient.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1042/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment dels ajuts i del
suport als alumnes en edat escolar
que no poden assistir regularment als
centres d’ensenyament obligatori
Tram. 340-00913/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38113 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01042/06

Sobre: sobre l’increment dels ajuts i del suport als
alumnes en edat escolar que no poden assistir regular-
ment als centres d’ensenyament obligatori

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Resolució 1042/VI del Parlament
de Catalunya, sobre l’increment dels ajuts i del suport
als alumnes en edat escolar que no poden assistir regu-
larment als centres d’ensenyament obligatori, em cor-
respon informar la Comissió de Política Social del se-
güent:

En relació amb la situació dels alumnes d’ensenyament
obligatori escolaritzats en centres docents sostinguts
amb fons públics i que no assisteixen regularment als
centres a causa d’adversitats familiars, malaltia prolon-
gada o accident, el Departament d’Ensenyament duu a
terme les actuacions següents:

a) Aquest Departament estableix progressivament con-
venis amb les gerències d’aquells hospitals que tenen
llits pediàtrics. A més, actualment s’està formalitzant
un conveni de col·laboració entre el Departament d’En-
senyament i del Departament de Sanitat i Seguretat
Social amb aquest objectiu.

b) En el supòsit d’alumnes que tenen una malaltia pro-
longada, es convoquen ajuts especials als quals fan re-
ferència els apartats a i b del text de la Resolució.

Quant a aquests ajuts, el Departament d’Ensenyament
ha doblat la partida pressupostària que es destinà durant
l’exercici 2001 per aquest concepte (de 60.101 a
120.202 euros), tal com preveu la Llei 20/2001, de 28
de desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per a l’any 2002. Aquest increment permetrà
que la propera convocatòria d’aquest ajuts, que s’ha de
publicar enguany al DOGC, inclogui un augment subs-
tancial de la quantia de l’ajut, per alumne i dia.

Finalment, pel que fa a la coordinació de les tasques de
suport complementari a la formació dels alumnes, cal
informar que són els consells escolars dels propis cen-
tres docents sostinguts amb fons públics els òrgans que
s’encarreguen de nomenar un professor tutor de l’alum-
ne, el qual professor tutor fa d’intermediari entre el
centre docent i el professor que efectua el suport domi-
ciliari de l’alumne, per tal d’intentar –en la mesura que
la malaltia ho permeti– que aquest no perdi el contac-
te amb l’activitat escolar.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 407/VI del Parlament de Catalunya
sobre l’elaboració d’un pla de priori-
tats comarcals per a la restauració de
monuments històrics de titularitat pú-
blica
Tram. 340-00914/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38119 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00407/06

Sobre: sobre l’elaboració d’un pla de prioritats comar-
cals per a la restauració de monuments històrics de ti-
tularitat públicaEn relació a la Resolució 407/VI, sobre
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l’elaboració d’un pla de prioritats comarcals per a la
restauració de monuments històrics de titularitat públi-
ca, cal destacar que el Departament de Cultura, a través
del seus Serveis Territorials, va trametre un escrit a les
administracions locals per tal que elaboressin un llistat
de prioritats en l’àmbit del patrimoni arquitectònic i
arqueològic.

De la relació de béns prioritzats que ha estat tramesa
fins al mes de gener passat, un total de vint-i-vuit figu-
ren en la programació del Departament de Cultura:

Col·legiata de Castellbò

Can Trinxeria de Cassà de la Selva

Casc antic de Vilaller

Església de Santa Maria de Cardet de la Vall de Boí

Vila Romana d’Amposta

Castell de la Floresta Fortalesa dels Vilars d’Arbeca

Castell d’Os de Balaguer

Canònica de Mur (Castell de Mur)

Castell Llodrà (Isona i Conca Dellà)

Ciutat Romana d’Aeso (Isona i Conca Dellà)

Ermita de Sant Joan de Trívia

Casa de la Vila (Ca l’apotecari) de Vilanova de Bellpuig

Xemeneia Molí d’oli de Miralcamp

Cal Borràs de Biosca

Universitat de Cervera

El Calvari de Batea

Castell d’Estaràs

Torre de guaita de Vallferosa de Torà

Seu Vella de Lleida

Muralles de Lleida

Església d’Almenar Castell de Verdú

Església de Santa Maria d’Agramunt

Col·legiata de Sant Pere d’Àger

Església de la Baronia de Rialb

Monestir de Sant Quirze de Colera

Castell de Cardona

El procés d’elaboració dels llistats de prioritats conti-
nua a hores d’ara en marxa. Un cop estigui finalitzat, el
Departament de Cultura continuarà analitzant les prio-
ritats per tal d’incloure-les en la programació de les
seves actuacions en funció de llur viabilitat tècnica i de
la disponibilitat de recursos pressupostaris.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 408/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment d’un programa de
prioritats d’actuació en matèria de res-
tauració i gestió de béns culturals d’in-
terès nacional
Tram. 340-00915/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38120 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00408/06

Sobre: sobre l’establiment d’un programa de prioritats
d’actuació en matèria de restauració i gestió de béns
culturals d’interès nacional

Aquesta Resolució ha estat informada conjuntament amb la
Resolució 407/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elabo-
ració d’un pla de prioritats comarcals per a la restauració de
monuments històrics de titularitat pública.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució
1030/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la restauració del claustre de
Sant Domènec, de Balaguer (Noguera)
Tram. 340-00916/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38121 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01030/06

Sobre: sobre la restauració del claustre de Sant
Domènec, de Balaguer (Noguera)

El Protocol de col·laboració entre el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de
Cultura en relació a l’aplicació de l’1% Cultural per al
període 2002-2004, signat el 3 de maig de 2001, inclou
un programa d’actuació al claustre del convent de Sant
Domènec de Balaguer per un import de 90.151,82 euros.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolu-
ció 829/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’atenció a les persones amb
disminucions neuromusculars
Tram. 340-00917/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38161 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00829/06

Sobre: l’atenció a les persones amb disminucions
neuromusculars

Comissió competent: Comissió de Política Social

Informe de compliment de la Resolució 829/VI sobre
l’atenció a les persones amb disminucions neuro-
musculars

En compliment de la Resolució 829 sobre l’atenció a
les persones amb disminucions neuromusculars, us in-
formo que el Pla de desplegament de serveis sociosa-
nitaris 2000-2005 ha incorporat, com un dels eixos
d’actuació, l’atenció a les persones amb malaties crò-
niques evolutives amb discapacitat. Els internaments
temporals de respir familiar ofereixen un període de
descans als familiars cuidadors de persones amb malal-
ties cròniques i dependència funcional. L’ingrés tempo-
ral de les persones malaltes o dependents i, en aquest
cas, amb disminucions neuromusculars es realitzen,
generalment, en places de llarga estada del programa
«Vida als anys».

Aquesta tipologia de serveis ha tingut un increment,
l’any 2001, d’un total de 352 places. A desembre de
l’any 2000, existien 4.715 places i a desembre de 2001,
un total de 5.067 places.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 920/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’adequació de les instal·lacions
del Centre d’Atenció Primària de San-
ta Perpètua de Mogoda (Vallès Occi-
dental)
Tram. 340-00918/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38194 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00920/06

Sobre: l’adequació de les instal·lacions del Centre
d’Atenció Primària de Santa Perpètua de Mogoda (Va-
llès Occidental)

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 920/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

Segons l’últim padró facilitat per l’Ajuntament de San-
ta Perpètua de Mogoda el mes de gener de 2000, aques-
ta població té un total de 20.355 habitants.

Pel que fa a la plantilla del Centre d’Atenció Primària
(CAP), al llarg de l’any 2001 s’ha incrementat en 1
metge general, 1 infermera i 1 auxiliar administratiu.
En aquest sentit, la plantilla actual és de 9 metges ge-
nerals, 3 pediatres, 1 odontòleg, 11 infermeres i 10
auxiliars administratius.

Quant a les ràtios, els metges generals tenen assignades,
de mitjana, 1.910 persones de més de 15 anys, mentre
que els pediatres tenen assignats 1.053 nens de menys
de 14 anys. Cal tenir en compte, però, que aquestes
ràtios no són iguals per a tots els metges generals, ja
que els usuaris són en molts casos reticents a canviar de
metge i passar a ser atesos pels nous professionals que
es van incorporant. Podem dir, tanmateix, que en
aquests moments els recursos humans són adequats i
que s’aniran incrementant a mesura que sigui necessari,
sempre tenint en compte l’augment de població.

Pel que fa als recursos materials i d’infraestructura, cal
assenyalar que l’any 2000 es van fer obres per ampli-
ar els espais en tres consultes (una d’elles per a cures),
així com també la sala d’extraccions que ha doblat la
seva superfície. Tots aquests nous espais es van equipar
de nou, així com també la consulta d’odontologia. Es
pot considerar, doncs, que en aquests moments els es-
pais són adequats a la població actual.

D’altra banda, la previsió de creixement de la població
del municipi (que es situarà al voltant dels 23.000 ha-
bitants l’any 2007, segons informació facilitada per
l’Ajuntament) i les característiques estructurals de
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l’edifici, fan que sigui viable una ampliació de les ac-
tuals instal·lacions que, segons el Pla funcional, s’ha
calculat per tal que pugui donar cobertura a una pobla-
ció de 25.000 habitants.

Pel que fa a la realització de les obres d’ampliació, cal
assenyalar que aquestes es prioritzaran a partir de la
finalització de la Reforma de l’Atenció Primària aquest
any 2002, atès que en aquest període les prioritats es
centren en acabar aquest procés de reforma.

Barcelona, 14 de febrer de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 926/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les empreses adjudicatàries del
servei de transport sanitari, especial-
ment les de la zona de Barcelona i el
Baix Llobregat
Tram. 340-00919/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38195 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00926/06

Sobre: sobre les empreses adjudicatàries del servei de
transport sanitari, especialment les de la zona de Bar-
celona i el Baix Llobregat

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 926/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

El trasllat de persones disminuïdes en el context del
transport sanitari només es dóna per prescripció facul-
tativa quan pacients amb discapacitats són traslladats
per efectuar visites programades, exploracions comple-
mentàries, tractaments…

Les clàusules del concurs per a la gestió del transport
sanitari a Catalunya obliguen a les empreses a tenir un
nombre indeterminat de vehicles adaptats, no ambulàn-
cies, per a transport especial de persones amb disminu-
cions físiques.

La flota d’ambulàncies la formen unitats de tipus I in-
dividual, I convencional, II, III i IV, que reuneixen les
especificacions tècniques i sanitàries tipificades en el
Decret 182/1990, de 3 juliol, i han assolit els estàndards
de qualitat a què es refereix el Decret 169/1996, de 23
de maig, que són preceptius per concursar. Els estàn-
dards s’han renovat a mida que s’ha incrementat la flo-
ta.

Cal assenyalar que tots els vehicles tenen la documen-
tació en vigor, inclosa l’assegurança, i a les targetes
d’inspecció tècnica hi consten les reformes realitzades
i adaptacions. Així mateix, presenten les certificacions
dels fabricants i instal·ladors dels elements utilitzats per
a l’adaptació els quals han de complir la normativa
«CEE».

L’estat higiènico-sanitari d’aquests vehicles és correc-
te, superant la inspecció sanitària tipificada al Decret
182/1990 de 3 juliol i compleixen les especificacions
establertes al Reial Decret 619/1998 de 17 d’abril.

Pel que fa al seguiment de les queixes, cal dir que en
l’àmbit de la Regió Sanitària Costa de Ponent, quan es
rep una queixa d’un ciutadà, s’inicia immediatament un
expedient que consisteix en la sol·licitud d’informació
a l’empresa adjudicatària, al centre sanitari prescriptor
i/o receptor del pacient i, si es tracta d’un servei urgent,
al Centre Coordinador d’Urgències i Emergències Sa-
nitàries/061 de Catalunya. Un cop finalitzada aquesta
recollida d’informació es contesta per escrit a la perso-
na que ha formulat la reclamació i es prioritza la solu-
ció immediata de la incidència detectada de servei.
Posteriorment, la informació s’inclou en una base de
dades, amb finalitat estadística, i amb les degudes pro-
teccions de les dades confidencials.

Cal dir que les empreses adjudicatàries realitzen més de
400.000 trasllats l’any i el nombre de reclamacions
escrites se situa al voltant del 0,04%.

Cal ressaltar que les clàusules del concurs per a la ges-
tió del transport sanitari a Catalunya, incorporen al
pressupost del lot adjudicat un percentatge variable
condicionat al compliment dels objectius de qualitat
descrits en les bases del concurs. Aquests objectius de
qualitat disposen d’un apartat específic per valorar la
prestació dels serveis. La quantitat i també el tipus de
reclamacions afecten al pagament de la part variable
contemplada en els contractes amb l’empresa adjudica-
tària.

Barcelona, 18 de febrer de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Control del compliment de la Resolu-
ció 919/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’ampliació de l’horari d’atenció
continuada al Centre d’Atenció Primà-
ria Sant Salvador, de Tarragona
Tram. 340-00920/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38196 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00919/06

Sobre: l’horari d’atenció continuada al Centre d’Aten-
ció Primària Sant Salvador, de Tarragona

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 919/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

La Regió Sanitària Tarragona del Servei Català de la
Salut ha analitzat les característiques de l’ABS Tarrago-
na-7 (Sant Salvador), les dades poblacionals i la de-
manda d’atenció continuada d’aquesta zona i ha esta-
blert una estratègia de millora.

Tenint en compte els criteris de planificació sanitària de
l’atenció primària a Catalunya, la disponibilitat de re-
cursos i les dades de freqüentació del centre pel que fa
a demanda urgent, la Regió ha establert les següents
mesures de reforç de l’horari d’atenció continuada del
CAP.

– Els mesos de juliol, agost i setembre el centre obre els
dissabtes, diumenges i festius de les 8 hores del matí a
les 24 hores del vespre i s’atenen les urgències al ma-
teix centre i a domicili.

– La resta dels mesos de l’any el centre roman obert per
atendre les urgències i els serveis a domicili els dissab-
tes i els diumenges des de les 8 del matí fins a les 15
hores. La resta d’hores d’atenció són cobertes pel Ser-
vei d’Atenció Continuada de l’Avinguda Catalunya,
que també ha guanyat un metge de la plantilla habitu-
al.

– En determinades situacions punta (Setmana Santa o
altres), es podrà reforçar l’atenció continuada del CAP
Sant Salvador com a l’estiu.

Barcelona, 15 de febrer de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1038/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dotació dels recursos
humans i assistencials del consultori
mèdic municipal del barri del Poble-
nou, de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 340-00921/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38197 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01038/06

Sobre: la dotació dels recursos humans i assistencials
del consultori mèdic municipal del barri del Poblenou,
de Pineda de Mar (Maresme)

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1038/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

El municipi de Pineda de Mar té una població de
19.209 habitants i està dotat d’un Centre d’Atenció
Primària en el nucli central de la població i d’un con-
sultori per atendre la població del barri del Poble Nou.

Actualment, aquest consultori té problemes d’espai i,
per aquest motiu, l’Ajuntament té previst construir un
edifici polivalent que albergarà el nou consultori local.

En el moment en què es disposi d’aquests espais es
procedirà a revisar la dotació de recursos humans ne-
cessaris per atendre les necessitats d’atenció primària
sanitària del conjunt de la població de Pineda de Mar,
considerant, tal com es fa habitualment, els criteris de
població a atendre, característiques demogràfiques,
existència de col·lectius amb especials necessitats sani-
tàries, aspectes de morbiditat destacables, dispersió
geogràfica, estacionalitat, etc.

Barcelona, 15 de febrer de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Control del compliment de la Resolu-
ció 396/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’acreditació del compliment de
la Llei de l’Estat 13/1982, del 7 d’abril,
pel que fa a la contractació de perso-
nes amb disminució a les empreses
que gestionen serveis públics
Tram. 340-00922/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38929 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00396/06

Sobre: sobre l’acreditació del compliment de la Llei de
l’Estat 13/1982, del 7 d’abril, pel que fa a la contracta-
ció de persones amb disminució a les empreses que
gestionen serveis públics

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local

En relació al compliment de la Resolució 396/VI del
Parlament de Catalunya, cal informar que el Govern
defensa que totes les lleis siguin observades i compler-
tes íntegrament i, per tant, també la llei 13/1982, de 7
d’abril, en relació a la contractació de persones amb
disminució, de manera que quan hi ha incompliment de
qualsevol tipus, l’Administració actua d’ofici o a ins-
tància de part, en el supòsit que no tingués coneixement
directe i li fos notificada la infracció. A més a més el
Govern de la Generalitat té aprovat un acord pel qual
els Departaments de l’Administració de la Generalitat,
les seves entitats autònomes, entitats gestores i el Ser-
vei Català de la Salut, incorporin en els plecs de clàu-
sules administratives un criteri de preferència en l’ad-
judicació per concurs dels contractes d’obres i serveis
públics per aquells licitadors que es comprometin a
col·laborar en donar ocupació a treballadors amb difi-
cultats d’inserció laboral.

Barcelona, 12 de febrer de 2002

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

Control del compliment de la Resolu-
ció 729/VI del Parlament de Catalunya,
sobre política d’ocupació i d’immigra-
ció
Tram. 340-00923/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió com-
petent: Mesa del Parlament, 26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. d’expedient: 290-00729/06

Títol: sobre política d’ocupació i d’immigració Grup
Parlamentari: Proponents:

En compliment de la Resolució 729/VI del Parlament
de Catalunya sobre política d’ocupació i immigració
cal informar del següent:

En relació al punt primer, instant al Govern a realitzar
un estudi per avaluar la necessitat de mà d’obra per a
cadascun dels sectors productius i per territoris, en re-
unions monogràfiques i extraordinàries de la Comissió
Permanent del Consell de Treball, la representació del
Govern de la Generalitat de Catalunya va avaluar la
necessitat de mà d’obra per a cadascun dels sectors
productius, per territori i per tipus de qualificació pro-
fessional.

En referència al punt A també s’insta al Govern a fer un
estudi de la classificació dels treballadors catalans per
sectors, informació que s’adjunta amb un quadre de
dades.

Pel que fa al segon punt de la resolució, el Conseller de
Treball va fer arribar al Ministre de Treball i Assump-
tes Socials la proposta de mà d’obra.

Un acord del consell de Ministres de 21 de desembre de
2001 va aprovar el contingent de treballadors estran-
gers per a l’any 2002. En conjunt es xifra un total de
10.135 llocs de treball susceptibles de ser ocupats per
a treballadors estrangers.

Cal afegir que aquestes xifres són susceptibles de ser
ampliades, en virtut del que disposa l’article 70.1.1.3
del Reglament de la Llei d’Estrangeria, a proposta dels
Serveis Públics d’Ocupació gestionats pel Departament
de Treball.

I pel que fa a l’apartat tercer, instant al Govern a faci-
litar als immigrants la informació necessària per a que
coneguin els seus drets més bàsics, notificar que actu-
alment està en estudi per part de la Secretaria per a la
Immigració i el Departament de Treball, la imple-
mentació d’una Xarxa d’Intermediació i selecció labo-
ral en origen.

Es tracta d’una xarxa de centres que estarien situats en
els països d’on ve majoritàriament la immigració.
Aquests centres, entre altres activitats tenen prevista la
de facilitar als treballadors immigrants informació i
formació prèvies suficients per tal que coneguin llurs
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drets i deures i l’entorn sòciolaboral del país d’acolli-
da, així com nocions d’idioma.

Barcelona, 12 de febrer de 2002

Lluís Franco i Sala
Conseller de Treball

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 916/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’aplicació completa de la Llei
d’ordenació sanitària de Catalunya
(LOSC) a Lleida (Segrià) i les obres de
tres centres d’atenció primària en
aquesta ciutat
Tram. 340-00924/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38318 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00916/06

Sobre: sobre l’aplicació completa de la Llei d’Ordena-
ció Sanitària de Catalunya (LOSC) a Lleida (Segrià) i
les obres de dos centres d’atenció primària en aquesta
ciutat

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 916/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

En relació amb el punt a) de la Resolució, relatiu a
completar a la ciutat de Lleida (Segrià), i a tot el terri-
tori, l’aplicació de la Llei d’ordenació sanitària de Ca-
talunya (LOSC) i entenent que es refereix a completar
la reforma de l’atenció primària (RAP), cal dir que,
actualment, a la Regió Sanitària de Lleida, la implanta-
ció de la RAP es situa en un 93,10% (27 de 29 ABS) i
un 88,93% de cobertura poblacional (303.219 de
340.960 persones) i que es finalitzarà aquest any 2002.

Quant al punt b), relatiu a la finalització de les obres del
Centre d’Atenció Primària de Cappont de Lleida, cal
assenyalar que aquestes obres es van acabar el mes
d’octubre de 2001 i des de finals de 2001 ja funciona
com a Equip d’Atenció Primària (EAP) reformat.

Pel que fa al punt c), el passat dia 11 de febrer es van
adjudicar les obres de construcció del CAP Casc Antic
(ABS Lleida-1) per un import de 2.318.201,21 euros.
Quant al nou centre d’atenció primària que ha de
substituir l’anomenat Centre d’Atenció Primària de
Ronda, cal dir que atesa la impossibilitat, fins ara, de
disposar d’un solar per a la construcció d’un nou cen-
tre, s’ha optat per ampliar de manera provisional el
CAP actual de 550 m2 amb un altre local de lloguer de

250 m2 ubicat prop de l’actual, que disposarà de 5 con-
sultes addicionals, zona d’atenció a l’usuari i de direc-
ció de l’EAP de l’ABS Lleida 2 que es preveu endegar
aquest any 2002.

Barcelona, 21 de febrer de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1037/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el transport sanitari de la
zona del Maresme sud i centre
Tram. 340-00925/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38319 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01037/06

Sobre: sobre el transport sanitari de la zona del Mares-
me sud i centre

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de
donar compliment a la Resolució 1037/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

La Regió Sanitària Barcelonès Nord i Maresme, con-
juntament amb SEMSA, han dut a terme un conjunt
d’actuacions per tal de reforçar els recursos del trans-
port sanitari de la zona sud-centre del Maresme (Lot de
transport sanitari núm. 26) d’acord amb la variabilitat
de les necessitats assistencials de la població d’aques-
ta zona. Entre aquestes actuacions, cal esmentar:

– Recursos addicionals temporada estiu 2001:

• Vehicle 12 hores zona Maresme

• Vehicle 12 hores zona Premià – Vilassar

• Vehicle 12 hores zona Mataró

Aquests vehicles realitzen actuacions específiques per
serveis urgents en zones costaneres i han estat actius
durant els mesos de juny a setembre.

– Reforç addicional Pla Integral d’Urgències de Cata-
lunya (PIUC)

• Vehicle 12 hores hospitalització durant els mesos de-
sembre 2001 - març 2002

– Actuacions previstes a curt termini:

• Dotació d’una base SEM, ubicada a l’Hospital de
Mataró, que reduirà sensiblement les isocrones actuals
en sol·licituds de serveis catalogats d’emergències / ur-
gències.
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Val a dir que totes aquestes actuacions s’entenen com
a complementàries del conjunt de recursos que estan
operatius de manera habitual a la zona Maresme centre-
sud, gestionats pel Consorci del Transport Sanitari de
Catalunya i han permès donar resposta a les necessitats
de la població en aquesta zona, tenint en compte les
variabilitats en la demanda que es produeixen en deter-
minades èpoques de l’any.

Barcelona, 21 de febrer de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1048/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el reforçament de la dotació
de transport sanitari en la zona costa-
nera del nord de la comarca del Mares-
me
Tram. 340-00926/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38320 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01048/06

Sobre: sobre el reforçament de la dotació de transport
sanitari en la zona costanera del nord de la comarca del
Maresme

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1048/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

Des de la Regió Sanitària Barcelonès Nord i Maresme,
conjuntament amb SEMSA, s’han establert un seguit
d’actuacions per tal de reforçar els serveis de transport
sanitari a les zones costaneres del Maresme i, de mane-
ra específica, a la zona de l’Alt Maresme.

Per dur a terme aquest reforç de serveis, s’han realitzat
les actuacions següents:

– Contractació addicional de vehicles durant el perío-
de estival (juny – setembre), concretament:

• 1 vehicle de 24 hores a la zona de Calella – Pineda de
Mar (12 hores platges + 12 hores nocturnes Hospital de
Calella)

• 1 vehicle de 24 hores a la zona de Sta. Susanna –
Malgrat (12 hores platges + 12 hores nocturnes Hospi-
tal Comarcal de la Selva).

– Contractació addicional de vehicles de transport Sa-
nitari en el marc del Pla Integral d’Urgències de Cata-
lunya (PIUC) (desembre – març):

• 1 vehicle de reforç 12 hores a l’Hospital de Calella

Tota aquesta dotació addicional s’entén com a comple-
ment del conjunt de recursos que estan operatius de
manera habitual a la zona Maresme Nord (Lot de trans-
port sanitari núm. 27) i que gestiona Transport Sanita-
ri de Catalunya, SLU.

Barcelona, 21 de febrer de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1054/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un decret que
reguli l’establiment de convenis i con-
tractes de gestió de serveis sanitaris
amb el Servei Català de la Salut
Tram. 340-00927/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 38321 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.02.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01054/06

Sobre: sobre l’elaboració d’un decret que reguli l’esta-
bliment de convenis i contractes de gestió de serveis
sanitaris amb el Servei Català de la Salut

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1054/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

El dia 28 de desembre de 2001 va publicar-se al DOGC
(núm. 3542) el Decret 345/2001, de 24 de desembre,
pel qual es regula l’establiment dels convenis i contrac-
tes de gestió de serveis sanitaris en l’àmbit del Servei
Català de la Salut.

En la tramitació de l’esmentat Decret s’han complert
els requisits exigits per la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, i s’han emès els corresponents informes jurí-
dics favorables.

Barcelona, 21 de febrer de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de les
entitats municipalistes davant la Co-
missió d’Organització i Administració
de la Generalitat perquè informin so-
bre l’impacte en els municipis catalans
de l’entrada en vigor de la Llei de l’Es-
tat d’estabilitat pressupostària
Tram. 356-00394/06

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Administra-
ció de la Generalitat i Govern Local, en la sessió núm.
22, tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de l’Associació Ciutadana pels
Drets de les Dones davant la Comissió
Permanent de Legislatura sobre el Pro-
cés d’Equiparació Dona-Home perquè
informi sobre les pensions de viduïtat
Tram. 356-00418/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home, en la sessió núm. 13, tin-
guda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 289).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca perquè informi sobre
les actuacions en relació a l’aparició
de la pesta porcina clàssica a Osona
Tram. 356-00438/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la
sessió núm. 17, tinguda el dia 21.02.2002 (DSPC-C
291).

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de l’Associació de Dones per a
la Inserció Laboral davant la Comissió
de Seguiment del Procés d’Equipara-
ció Dona-Home perquè informi sobre
la situació de les dones en l’actual pro-
cés d’incorporació al món sociolaboral
Tram. 356-00440/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home, en la sessió núm. 13, tin-
guda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 289).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca perquè informi sobre
l’aparició de la pesta porcina clàssica
a Osona
Tram. 356-00442/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió
núm. 17, del 21.02.2002 (DSPC-C 291).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Interior davant la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i de Govern Local perquè
informi sobre les actuacions del seu
Departament davant els efectes de les
nevades i les baixes temperatures dels
dies 14 i 15 de desembre d’enguany
Tram. 356-00443/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 290).
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria davant la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i de Govern Local perquè
informi sobre els efectes de les neva-
des i les baixes temperatures dels dies
14 i 15 de desembre d’enguany
Tram. 356-00444/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de les concessionàries d’au-
topistes i túnels de Catalunya davant
la Comissió de Política Territorial per-
què informin del bloqueig de les carre-
teres durant els dies 14, 15 i 16 de de-
sembre de 2001
Tram. 356-00448/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 31 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C
287).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de sindicats de la Policia de
la Generalitat-Mossos d’Esquadra da-
vant la Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local perquè informin sobre el blo-
queig de les carreteres i les mesures
d’assistència durant els dies 14, 15 i 16
de desembre de 2001
Tram. 356-00450/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants dels sindicats de bombers
davant la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Go-
vern Local perquè informin sobre el
bloqueig de les carreteres i les mesu-
res d’assistència durant els dies 14, 15
i 16 de desembre de 2001
Tram. 356-00451/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Reial Automòbil Club de
Catalunya (RACC) davant la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local perquè in-
formin sobre el bloqueig de les carre-
teres i les mesures d’assistència du-
rant els dies 14, 15 i 16 de desembre
de 2001
Tram. 356-00452/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de sindicats d’agents rurals
davant la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Go-
vern Local perquè informin sobre el
bloqueig de les carreteres i les mesu-
res d’assistència durant els dies 14, 15
i 16 de desembre de 2001
Tram. 356-00453/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Orga-
nització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 290).
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca perquè informi sobre
les mesures que pensa prendre el Go-
vern per a pal·liar els efectes des les
gelades del desembre de 2001 que han
afectat el sector de les oliveres
Tram. 356-00467/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió
núm. 17, del 21.02.2002 (DSPC-C 291).

Sol·licitud de compareixença del rector
de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya davant la Comissió de Política
Cultural perquè informi sobre la seva
activitat al capdavant de la institució
Tram. 356-00470/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 31,
tinguda el dia 21.02.2002 (DSPC-C 292).

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del Servei Català de Trànsit davant
la Comissió de Política Territorial per-
què informi sobre les causes de la si-
nistralitat a l’Eix Transversal
Tram. 356-00471/06

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la
sessió núm. 31, tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C
287).

Sol·licitud de compareixença dels au-
tors de l’estudi de la sinistralitat de
l’Eix Transversal encarregat pel Depar-
tament de Política Territorial i Obres
Públiques davant la comissió corres-
ponent
Tram. 356-00472/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 31,
tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Carreteres davant la
Comissió de Política Territorial perquè
informi sobre les causes de la sinistra-
litat i les previsions del desdoblament
de l’Eix Transversal
Tram. 356-00473/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 31 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C
287).

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Eva Maria Val, representant de
l’Associació Cuques de Llum - Llar de
Mares Soles davant la Comissió Per-
manent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Home-Dona, perquè in-
formi sobre aquesta associació
Tram. 356-00477/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home, en la sessió núm. 13, tin-
guda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 289).
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Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants del Reial Automòbil Club
de Catalunya (RACC) davant la Comis-
sió de Política Territorial perquè infor-
min sobre l’estudi relatiu a la sinistra-
litat en la xarxa viària catalana
Tram. 356-00488/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup
Parlamentari Popular (reg. 37995).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 26.02.2002.

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del Servei Català de Trànsit davant
la Comissió de Política Territorial per-
què informin sobre les conclusions de
l’estudi elaborat conjuntament amb el
Reial Automòbil Club de Catalunya re-
latiu a la sinistralitat en la xarxa viària
catalana
Tram. 356-00489/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup
Parlamentari Popular (reg. 37996).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 26.02.2002.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local  amb el con-
seller en cap sobre la creació, en el si
del Govern de la Generalitat, de la Co-
missió de Govern per a Assumptes
Socials i Institucionals, la Comissió de
Govern per a Assumptes Econòmics i
la Comissió de Govern per a Assump-
tes Culturals i Educatiusg
Tram. 355-00169/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 22 de la Co-
missió d’Organització i Administració de la Generali-
tat i Govern Local, del 20.02.2002 (DSPC-C 290).

Sessió informativa de la Comissió
d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Au-
togovern amb un membre del Govern
sobre diversos aspectes relatius a
l’aprofundiment de l’autogovern
Tram. 355-00171/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals (reg.
38146).

Comissió competent: Comissió d’Estudi per a l’Apro-
fundiment de l’Autogovern.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 21.02.2002.

Sessió informativa del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca da-
vant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca perquè informi sobre les
actuacions en relació a l’aparició de la
pesta porcina clàssica a Osona
Tram. 355-00172/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió
núm. 17, del 21.02.2002 (DSPC-C 291).
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Sessió informativa  del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca da-
vant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca perquè informi sobre
l’aparició de la pesta porcina clàssica
a Osona
Tram. 355-00173/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió
núm. 17, del 21.02.2002 (DSPC-C 291).

Sessió informativa del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca da-
vant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca perquè informi sobre les
mesures que pensa prendre el Govern
per a pal·liar els efectes des les gela-
des del desembre de 2001 que han
afectat el sector de les oliveres
Tram. 355-00174/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió
núm. 17, del 21.02.2002 (DSPC-C 291).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de la Sra. Montserrat
Vilalta, secretària general de la Univer-
sitat de Vic, davant la Comissió sobre
el Procés d’Equiparació Dona-Home
Tram. 357-00059/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equipa-
ració Dona-Home, del 20.02.2002 (DSPC-C 289).

Compareixença de l’agrupació de fa-
miliars de desapareguts Inter Sos da-
vant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè informi
dels propòsits que mouen aquesta as-
sociació i la problemàtica que presen-
ta la recerca de persones que desapa-
reixen sense motius evidents
Tram. 357-00204/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del
21.02.2002 (DSPC-C 295).

Compareixença de representants de
Provedella (centre de promoció de la
carn de vedella de Catalunya) davant
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca perquè informin sobre les activi-
tats d’aquesta entitat
Tram. 357-00218/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 21.02.2002
(DSPC-C 291).

Compareixença del rector de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya davant
la Comissió de Política Cultural perquè
informi sobre la seva activitat al cap-
davant de la institució
Tram. 357-00248/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 31,
tinguda el dia 21.02.2002 (DSPC-C 292).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 31 de la Comis-
sió de Política Cultural, del 21.02.2002 (DSPC-C 292).
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Compareixença dels autors de l’estudi
de la sinistralitat de l’Eix Transversal
encarregat pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques davant la
comissió corresponent
Tram. 357-00249/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 31,
tinguda el dia 20.02.2002 (DSPC-C 287).

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Canvi de logotip del Grup Parlamenta-
ri d’iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
Reg. 38216

A LA MESA DEL PARLAMENT

La necessitat d’ordenar i modernitzar l’ús de la l’ana-
grama de la nostra formació política en totes les aplica-
cions gràfiques ha portat a la direcció d’Iniciativa per
Catalunya - Verds a aprovar un seguit de canvis en el
seu logotip. Aquests canvis són de caràcter estètic per
donar al logotip una imatge més seriosa i institucional.
El canvi fonamental, però, és que desapareix el guió
que fins ara utilitzàvem en la denominació (Iniciativa
per Catalunya - Verds) i s’utilitzen les sigles al costat
del logotip.

Així, doncs, el grup parlamentari Iniciativa per Catalu-
nya - Verds comunica a la Mesa del Parlament que a
partir d’ara passarà a denominar-se Iniciativa per Cata-
lunya Verds. A aquest efecte, adjuntem el nou anagra-
ma.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

ANNEX

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN-
TERPOSATS PEL PARLAMENT

Qüestions d’inconstitucionalitat acu-
mulades núm. 71/1994 i 243/1995, plan-
tejades pel Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en relació a diversos
preceptes de la Llei Estatal 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim Local i de la Llei del Parlament
de Catalunya 17/1985, de 23 de juliol,
de la Funció Pública de l’administració
de Catalunya

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 38157 / Coneixement: Mesa del Parlament,
sessió del 26.02.2002

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por
don Manuel Jiménez de Parga, Presidente, don Tomás
S. Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo
Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla, don
Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez
Sánchez, doña María Emilia Casas Baamonde, don
Javier Delgado Barrio, don Roberto García-Calvo y
Montiel, doña Elisa Pérez Vera y don Eugeni Gay
Montalvo, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas
núms. 71/94 y 243/95, promovidas por la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación
con los arts. 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local y 74.4, 93 n),
97.1 d) y 99 de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de
julio, de la Función Pública de la Administración de la
Generalidad. Han comparecido y formulado alegacio-
nes el Fiscal General del Estado, el Gobierno de la
Nación, representado por el Abogado del Estado, el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña,
representado por el Letrado don Xavier Castrillo i
Gutiérrez, y el Parlamento de Cataluña, representado
por el Letrado don Pere Sol i Ordis. Ha actuado como
Ponente el Magistrado don Tomás S. Vives Antón,
quien expresa el parecer del Tribunal.

I. ANTECEDENTES

1. El día 10 de enero de 1994 tuvo entrada en el Regis-
tro General de este Tribunal un escrito del Presidente de
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña al que se acompañaba, junto al testimonio del
correspondiente procedimiento, el Auto de la referida
Sección, de 26 de noviembre de 1993, en el que se
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acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad en
relación con los arts. 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(L.R.B.R.L.) y 74.4, 93 n), 97.1 d) y 99 de la Ley de
Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la Función Públi-
ca de la Administración de la Generalidad.

A) La cuestión de inconstitucionalidad trae causa del
recurso contencioso-administrativo núm. 752/91 pro-
movido por la Confederación Sindical de la Comissio
Obrera Nacional Catalana (C.O.N.C.-CC.OO.) contra
el Decreto de la Generalidad 214/1990, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento del personal al
servicio de las Entidades Locales.

B) Concluso el procedimiento, y dentro del plazo para
dictar Sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, por providencia de 14 de octubre
de 1993, acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal,
por plazo común e improrrogable de diez días, para que
formulasen alegaciones sobre la pertinencia de plantear
cuestión de inconstitucionalidad respecto al art. 92.2 de
la L.R.B.R.L., por supuesta infracción de los arts. 103
y 149.1.18 de la C.E., en relación con la interpretación
dada por el Tribunal Constitucional en la STC 99/1987,
de 11 de junio, al alcance de la reserva de Ley y
régimen estatutario de los funcionarios públicos, así
como también respecto a los arts. 74.4, 93 n), 97.1 d)
y 99.1 y 2 de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de
julio, de la Función Pública de la Administración de la
Generalidad, por supuesta vulneración del art. 149.1.18
de la C.E.

La representación procesal de la demandante y el Mi-
nisterio Fiscal estimaron procedente el planteamiento
de la cuestión de inconstitucionalidad, si bien este
último únicamente respecto a los arts.  93 n) y 97.1 d)
de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la
Función Pública de la Administración de la Generali-
dad, por vulneración del art. 149.1.1 de la C.E. Por su
parte, la Generalidad de Cataluña y la Federación de
Municipios de Cataluña, comparecida en el proceso
como coadyuvante, se opusieron al planteamiento de la
cuestión de inconstitucionalidad.

C) En el Auto de planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad el órgano proponente realiza, en
síntesis, las siguientes consideraciones:

a) Comienza por referirse al denominado juicio de
aplicabilidad y relevancia, señalando al respecto que
determinados preceptos del Decreto de la Generalidad
214/1990, de 30 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Personal al servicio de las Entidades
Locales, impugnado en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, son reproducción de los artículos legales
cuya constitucionalidad se pone en tela de juicio. En
efecto,  los arts. 33.1, 240 m), 243 d), 245 b) 267 y
304.1 y 2 del citado Decreto son fiel copia, respecti-
vamente, de los arts. 92.2 de la L.R.B.R.L. y 74.4, 93
n), 97.1 d) y 99 de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23
de julio, de la Función Pública de la Administración de
la Generalidad.

La jurisprudencia viene rechazando sistemáticamente
la impugnación de aquellos preceptos reglamentarios

que son fiel trasunto de un precepto legal, dado que su
impugnación conlleva necesariamente la de este último,
para cuyo conocimiento no son competentes los
Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. La única forma de combatir dichos preceptos
reglamentarios es cuestionando al propio tiempo la
constitucionalidad del precepto legal que los ampara.
En este caso la Sala proponente duda de la constitucio-
nalidad de los preceptos legales que han quedado
reseñados y de los concordantes preceptos reglamen-
tarios que los reproducen, no pudiendo anular estos
últimos porque cuentan con la cobertura de aquéllos.
De ahí la evidente trascendencia que para la decisión
del proceso a quo presenta la validez o no de tales pre-
ceptos legales, respecto a los cuales la única posibilidad
que tiene la Sala es la de elevar la cuestión de inconsti-
tucionalidad al Tribunal Constitucional, dado el mono-
polio del que éste goza en la materia y de que se suscita
un problema de validez de normas legales, lo que
impide, por otra parte, resolver el problema acudiendo
a normas conflictuales como las cláusulas de preva-
lencia o supletoriedad previstas en la Constitución.

b) El art. 92.2 de la L.R.B.R.L. puede ser contrario al
art. 103.3 de la C.E., a la luz de la interpretación que
ha hecho el Tribunal Constitucional de tal precepto en
la STC 99/1987, de 11 de junio, en la que se declaró
la inconstitucionalidad del último inciso del art. 15.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
reforma de la Función Pública, lo que motivó que se le
diera nueva redacción por la Ley 23/1988, de 28 de
julio.

Tras reproducir el FJ tercero de la mencionada Senten-
cia, la Sala destaca que el art. 92.2 de la L.R.B.R.L.,
después de enumerar unas pocas funciones públicas
que expresamente reserva a los funcionarios públicos,
añade, en su último inciso, «y, en general, aquellas que,
en desarrollo de la presente ley, se reserven a los
funcionarios para la mejor garantía de la objetividad,
imparcialidad e independencia en el ejercicio de la
función». El problema que suscita el inciso transcrito se
contrae a determinar si recoge las «condiciones y
límites materiales sobre las determinaciones concretas
que puedan ser adoptadas por los órganos de la
Administración», o, por el contrario, constituye una
«imprecisa referencia que no vincula efectivamente a la
decisión administrativa» (en expresiones del Tribunal
Constitucional). En su opinión aquel inciso sería in-
constitucional por vulnerar el art. 103.3 de la C.E.,
pues, al actuar el legislador del modo como lo ha
hecho, ha incumplido la función que le venía impuesta
de forma irrenunciable por la reserva constitucional de
Ley, efectuando en la materia un apoderamiento a la
potestad reglamentaria que excede de los límites
permitidos por aquella reserva, por cuanto los vocablos
«objetividad, imparcialidad e independencia en el
ejercicio de la función» no pasan de ser conceptos
jurídicos indeterminados, cuya abstracción difícilmente
puede representar una vinculación efectiva para la
Administración. En cualquier caso no cumple la
exigencia señalada por el Tribunal Constitucional de
«una determinación material suficiente» en el ámbito
respectivo, sin que ni siquiera pueda mantenerse que
son verdaderas «condiciones y límites materiales» en
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relación con la decisión administrativa a adoptar en
particular, sino todo lo más meras indicaciones forma-
les que no satisfacen las exigencias constitucionales.

En apoyo de su argumentación la Sala compara la
nueva redacción que al inciso final del art. 15.1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, le dio la Ley 23/1988, de
28 de julio, con el cuestionado art. 92.2 de la L.R.B.
R.L. En aquel precepto se establece un sistema
justamente inverso al que se recoge en éste, pues
mientras que en el art. 92.2 de la L.R.B.R.L. se tasan
unas pocas funciones que quedan reservadas a los
funcionarios públicos, abriéndose la posibilidad de
cubrir todos los demás puestos de trabajo con personal
laboral, en la nueva redacción del art. 15.1 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, se tasan precisamente los puestos
que pueden ser ocupados por personal laboral,
reservándose expresamente todos los demás a los
funcionarios públicos.

c) Los arts. 74.4, 93 n), 97.1 d) y 99 de la Ley de
Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la Función Públi-
ca de la Administración de la Generalidad, referidos a
diferentes aspectos del régimen disciplinario de los
funcionarios públicos, vendrían a infringir los arts.
149.1.1 y 18 de la C.E., que atribuye al Estado la
competencia para regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los
deberes constitucionales y las bases del régimen
estatutario de los funcionarios públicos, de acuerdo con
la doctrina constitucional recogida en las SSTC 25/
1983, de 7 de junio, 76/1983, de 5 de agosto, 87/1985,
de 16 de julio, y 69/88, de 19 de junio, que la Sala da
por reproducida.

c.1) El art. 93 de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de
julio, reproduce el elenco de faltas muy graves que
contiene el art. 31.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, pero en su apartado n) añade un nuevo tipo no
contemplado en la legislación estatal («causar por ne-
gligencia o mala fe daños muy graves en el patrimonio
y bienes de la Generalidad»). El art. 31.1 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, aparece definido como básico,
siendo aplicable al personal de todas las Adminis-
traciones Públicas (art. 1.3 Ley 30/1984, de 2 de agos-
to). Sabido es que en la estructuración de la normación
básica la doctrina viene distinguiendo entre un círculo
interno o material de interés general, un círculo de
encuadramiento y, por último, un círculo de suplencia,
diferenciándose, en otro orden de ideas, concretamente
en lo que hace a las bases-desarrollo, entre el efecto de
preclusión o cierre, el efecto de desplazamiento y, en
fin, el que representa la condición de integración como
condición de validez de la norma autonómica.

Pues bien, el art. 31.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, es básico en cuanto que encarna el círculo interno o
material representativo del interés general, y en esta
medida su materia está cerrada a la normación
autonómica, de forma que el art. 93 de la Ley de Cata-
luña 17/1985, de 23 de julio, al añadir en su apartado
n) un nuevo tipo al catálogo de faltas muy graves ha
incurrido en incompetencia, invadiendo la que al
Estado reserva el art. 149.1.18 de la C.E.

c.2) El art. 97.1 d) de la Ley de Cataluña 17/1985, de
23 de julio, introduce en el listado de sanciones para las
faltas graves la pérdida de uno a tres grados personales,
desconocida en la legislación estatal.

En el ámbito de la Administración local hay fundamen-
to suficiente (Disposición Final séptima b] del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local –T.R.
R.L.–, en relación con la Disposición Transitoria prime-
ra y la Disposición Final primera de la L.R.B.R.L.) para
considerar preceptos básicos los arts. 147 y 148 del
T.R.R.L. El primero de los citados preceptos distingue
entre las faltas muy graves –cuya tipificación remite a
la legislación básica de la función pública– y las faltas
graves y leves –para cuya tipificación efectúa una
remisión diversa–, en tanto que el segundo de los
artículos mencionados, al ocuparse de las sanciones,
parece contener un catálogo cerrado de las medidas
sancionadoras y su aplicación a las faltas según su
gravedad, sin prever remisiones a otra legislación o
hacer salvedad alguna, por lo que bien puede enten-
derse que tiene carácter básico. Por su parte el Decre-
to 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Texto Articulado  de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado (L.F.C.E.), que por evidentes razones de tempo-
ralidad no puede cumplir con la exigencia de definir
cuáles de sus preceptos tienen carácter básico, regula en
su art. 91 las sanciones a los funcionarios públicos, no
resultando en modo alguno forzado entender que, al
igual que el art. 148 del T.R.R.L., también tiene carácter
básico. Ello así, el art. 97.1 d) de la Ley de Cataluña 17/
1985, de 23 de julio, resultaría inconstitucional al haber
entrado el legislador autonómico en un ámbito compe-
tencial que le era ajeno, vulnerando el art. 149.1.18 de
la C.E.

Aunque no se estimara que el art. 91 de la L.F.C.E. es
un precepto de carácter básico, el art. 97.1 d) de la Ley
de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, conculcaría tam-
bién el art. 149.1.1, en relación con el art. 14, ambos de
la C.E. Es necesario recordar al respecto que el Tribu-
nal Constitucional tiene declarado que las Comuni-
dades Autónomas pueden adoptar normas sanciona-
doras cuando tengan competencia sobre la materia
sustantiva de que se trate, si bien no pueden introducir
divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin
perseguido respecto al régimen jurídico aplicable en
otras partes del territorio, debiendo la norma
autonómica sancionadora atenerse a lo dispuesto en el
art. 149.1.1 de la C.E., de modo que no podrá introdu-
cir tipos ni prever sanciones que difieran, sin funda-
mento razonable, de los ya recogidos en la normación
válida para todo el territorio. Dentro de estos límites y
condiciones los Entes Autonómicos pueden, no obs-
tante, desarrollar los principios básicos del ordena-
miento sancionador estatal, llegando a modular tipos y
sanciones (STC 87/1985, de 16 de agosto).

Pues bien, el art. 97.1 d) de la Ley de Cataluña 17/
1985, de 23 de julio, representa un salto cualitativo en
relación con el régimen sancionador de la legislación
estatal o, en otras palabras, una fractura del modelo
general aplicable en otras partes del territorio, sin que
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se trate de la modulación de una determinada sanción,
sino de la creación ex novo de una medida sancionado-
ra absolutamente desconocida en la legislación estatal,
de modo que con ella se introduce una divergencia
sustancial que viene a afectar al derecho fundamental
a la igualdad, no alcanzándose a descubrir la razonabi-
lidad de aquella singularidad sancionatoria en relación
con el régimen general o común.

c.3) El art. 74.4 de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23
de julio, establece como medida cautelar, al iniciarse
contra un funcionario un expediente disciplinario por
hechos directamente relacionados con las funciones
que tenga encomendadas, el traslado de su puesto de
trabajo a otro dentro de la misma localidad, medida que
no aparece contemplada expresamente en la legislación
estatal.

Aunque la Sala proponente de la cuestión de inconstitu-
cionalidad afirma que de los preceptos cuestionados el
citado art. 74.4 es el que le parece «menos inconstitu-
cional», considera que las medidas cautelares forman
parte del régimen disciplinario de los funcionarios
públicos, el cual constituye, a su vez, uno de los
contenidos de su estatuto, correspondiendo al Estado la
regulación de sus bases. El problema fundamental que
se plantea en relación con el mencionado precepto le-
gal es el de determinar si las medidas cautelares forman
parte de ese círculo interior de lo básico que repre-
sentan los intereses generales. Ni el T.R.R.L. –art.
150.2)– ni la L.F.C.E. –arts. 47, 48 y 49– contemplan
explícitamente la medida cautelar cuestionada, limitán-
dose la legislación estatal a prever la suspensión provi-
sional de funciones. Aunque el art. 33.1 del Real Decre-
to 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funciona-
rios de la Administración del Estado parece posibilitar
la adopción de medidas provisionales innominadas o
atípicas, siempre que las mismas respeten los límites de
su apartado 3, lo que podría ser un motivo para abonar
la legitimidad constitucional del precepto legal cuestio-
nado, no puede ignorarse, por otra parte, que el art. 33
es un precepto meramente reglamentario. En definitiva,
se trata una vez más de la delicada relación entre nor-
ma básica y norma de desarrollo, que en el caso de la
medida cautelar que recoge el art. 47.1 d) de la Ley de
Cataluña 17/1985, de 23 de julio, reviste sutiles
matices, que hacen dudar a la Sala de su constituciona-
lidad. De un lado, entiende que la misma puede entrar
dentro de lo razonable y no alterar sustancialmente el
modelo general estatal, en tanto que, de otro lado, es-
tima que pudiera tratarse de una materia ajena a la
innovación autonómica, viéndose acrecentadas sus
dudas de constitucionalidad desde la óptica del derecho
a la igualdad que brindan los arts. 14 y 149.1.1 de la
C.E.

c.4) Por último, el art. 99 de la Ley de Cataluña 17/
1985, de 23 de julio, devendría inconstitucional en
aquellos de sus cuatro apartados que establecen para las
faltas leves y sus correspondientes sanciones un plazo
de prescripción diverso al previsto en los arts. 146.2 del
T.R.R.L. y 87.2 de la L.F.C.E., preceptos estos últimos
de carácter básico. Es obvio que el art. 99 forma parte
del estatuto funcionarial, respecto del cual el Estado

tiene competencia exclusiva para regular las bases,
ofreciendo en este caso pocas dudas que la materia
prescriptiva forma parte de las mismas y, en concreto,
de su círculo afectante al interés general, estando
además implicado otro valor constitucional, cual es el
de la seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.), así como tam-
bién el derecho a la igualdad. En este caso resulta vul-
nerado el art. 149.1.1 y 18 de la C.E. por no apreciarse
ningún fundamento razonable capaz de justificar la di-
ferencia que en los plazos de prescripción introduce el
cuestionado art. 99.

2. La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por
providencia de 18 de enero de 1994, acordó admitir a
trámite la cuestión de inconstitucionalidad turnada con
el núm. 71/94; dar traslado de las actuaciones, de acuer-
do con lo establecido en el art. 37.2 de la LOTC, al
Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto
de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Mi-
nisterio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al
objeto de que, en el improrrogable plazo de quince
días, pudieran personarse en el procedimiento y formu-
lar las alegaciones que estimaren pertinentes; y, final-
mente, publicar la incoación de la cuestión en el
«Boletín Oficial del Estado».

3. El Presidente del Senado, por escrito registrado el día
3 de febrero de 1994, interesó se tuviera por persona-
da a dicha Cámara y por ofrecida su colaboración a los
efectos del art. 88.1 de la LOTC. Mediante escrito
registrado el día 4 de febrero de 1994, el Presidente del
Congreso comunicó el Acuerdo de la Mesa de la
Cámara de no personarse en el procedimiento y de
poner a disposición del Tribunal la documentación que
pudiera precisar.

4. El Abogado del Estado evacuó el trámite de alega-
ciones conferido mediante escrito registrado el 4 de
febrero de 1994, en el que expuso la argumentación
que a continuación se resume:

En relación con el art. 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (L.R.
B.R.L.), único precepto al que, siguiendo instrucciones,
se contraen sus alegaciones, entiende que no incurre en
la genérica imprecisión imputable al art. 15 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de
la Función Pública y que fue declarado inconstitucio-
nal en la STC 99/1987, de 11 de junio. El precepto
cuestionado establece que en el desarrollo de la L.R.B.
R.L. se reservarán «a los funcionarios, para la mejor
garantía de la objetividad, imparcialidad e indepen-
dencia en el ejercicio de su función, determinadas fun-
ciones públicas». Locución ésta que no cabe conside-
rar como una pura reserva a los funcionarios públicos
de funciones residuales, sino de la que, por el contrario,
deriva que los parámetros de objetividad, imparcialidad
e independencia son los que han de regir las decisiones
de la Administración. De alguna manera se viene a
recoger como criterio que los contratados laborales que
presten sus servicios en la Administración no podrán
desarrollar funciones de especial responsabilidad en
garantía de la objetividad, imparcialidad e indepen-
dencia. Es decir, aquéllos sólo podrán ocupar puestos
que no requieran la adopción de decisiones de especi-
al trascendencia, los cuales exclusivamente podrán ser
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cubiertos por quienes tengan la condición de fun-
cionario.

Cierto es que el precepto no fija por sí solo las condi-
ciones exigibles para ocupar puestos como funcionario
o contratado laboral en el seno de la Administración
Pública, pero sí establece criterios suficientemente
definidos que, junto con otros previstos en la propia
Ley, contienen las condiciones y limites materiales so-
bre las determinaciones concretas que puedan ser
adoptadas por la Administración. Así, el propio pre-
cepto, en su primera parte, complementa su expresión
final con la referencia a una serie de funciones públicas
«cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente
a personal sujeto al estatuto funcionarial» («las que
impliquen ejercicio de autoridad, de fe pública y ase-
soramiento legal preceptivo, las de control y fiscali-
zación interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, las de contabilidad y tesorería»). Inter-
pretadas conjuntamente las previsiones de su primera
parte con su inciso final,  todas ellas expresan clara-
mente que sólo se reserva al personal laboral dentro de
la Administración Local el ejercicio de aquellas funci-
ones no decisorias o que no impliquen una especial
responsabilidad. Como criterio básico éste resulta
suficientemente definido y contiene los límites mate-
riales precisos a la actuación de la Administración.

Es posible que en el desarrollo reglamentario del art.
92.2 de la L.R.B.R.L. se sobrepasen los límites que en
él se establecen, pero, desde luego, no sirve para argu-
mentar la «inconstitucionalidad de una norma» el que
en su aplicación y desarrollo puedan producirse
extralimitaciones. Tal circunstancia puede producirse
en la aplicación y desarrollo de cualquier norma legal,
y frente a ello el art. 23.2 de la C.E. permite impugnar
ante la jurisdicción ordinaria y, en último término, ante
este Tribunal Constitucional en vía de amparo, las
normas reglamentarias o las aplicaciones de las mismas
que quiebren la igualdad (STC 46/1991, de 28 de
febrero, FJ 4).

En la nueva redacción que al art. 15.1 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, le dio la Ley 23/1988, de 28 de
julio, se recogen, a través de cinco apartados, los
puestos que podrán ser desempeñados por el personal
laboral al servicio de la Administración, siendo el rasgo
común de todos ellos su condición instrumental: pues-
tos de carácter no permanente, actividades propias de
oficios, puestos que requieran conocimientos técnicos
especializados cuando no existan funcionarios con esa
preparación, funciones administrativas o de trámite. El
contenido de las funciones cuyo ejercicio podrá ser
desempeñado por el personal funcionario al servicio de
la Administración Pública del Estado viene así a ser
coincidente con el determinado en el art. 92.2 de la
L.R.B.R.L. respecto a los funcionarios locales. Este
último precepto, en contra de lo que se afirma en el
Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucio-
nalidad, contiene una determinación material suficiente
de las funciones que no pueden ser desempeñadas por
el personal laboral y, de esta manera, a contrario sensu,
viene a expresarse cuáles son los puestos que sí pueden
ser ocupados por dicho personal: los que no entrañen el
ejercicio de las responsabilidades que el propio pre-

cepto enumera y los que no exijan especiales garantías
de objetividad, imparcialidad e independencia en el
ejercicio de la función pública.

No hay, pues, una remisión incondicionada a disposi-
ciones reglamentarias sin límites ciertos y estrictos. La
colaboración reglamentaria, que, en términos de prác-
tica legislativa, habrá que resultar pertinente en muchos
casos, deberá producirse desarrollando y completando
la previa determinación legislativa. No es por tanto
imposible, sino que resulta necesaria, una intervención
auxiliar complementaria del Reglamento, respetando
siempre que esas remisiones «sean tales que restrinjan
efectivamente el ejercicio de la potestad reglamentaria
o signifiquen un complemento de la regulación legal
que sea indispensable por motivos técnicos o por
optimizar el cumplimiento de sus finalidades impuestas
por la Constitución o por la propia Ley», de tal modo
que no se llegue a «una total abdicación por parte del
legislador de su facultad de establecer reglas limita-
tivas, transfiriendo esta facultad al titular de la potestad
reglamentaria sin fijar ni siquiera cuáles son los fines y
objetivos que la reglamentación ha de perseguir» (STC
83/1984, de 24 de julio, FJ 4). En este sentido el art.
92.2 de la L.R.B.R.L., al determinar el deslinde de las
funciones a desempeñar por funcionarios locales y per-
sonal laboral, no hace abdicación en beneficio del Re-
glamento de la determinación de los criterios materiales
de deslinde. Al contrario, prevé unos criterios que, si
bien permiten su desarrollo reglamentario, son claros,
estrictos y definidos.

En consecuencia concluye su escrito de alegaciones
interesando del Tribunal Constitucional que dicte Sen-
tencia por la que se desestime la cuestión de inconsti-
tucionalidad respecto del art. 92.2 de la L.R.B.R.L.

5. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite de
alegaciones conferido mediante escrito registrado el día
8 de febrero de 1994, en el que expuso la argumen-
tación que a continuación se resume:

a) Tras destacar el cumplimiento de los requisitos pro-
cesales para el planteamiento de la cuestión de incons-
titucionalidad, en concreto, en lo que se refiere al
posible óbice que pudiera derivarse de la impugnación
directa ante la Sala proponente de un Reglamento y no
de una norma con rango de ley, lo que ha sido resuelto
en la STC 183/1992 (FJ 2), examina cada uno de los
preceptos cuestionados, comenzando por el art. 92.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (L.R.B.R.L.).

De la doctrina recogida en la STC 99/1987, de 11 de
junio, (FJ 3), en relación con el alcance de la reserva de
Ley del art. 103.3 de la C.E., infiere que el modo de
provisión de los puestos de trabajo al servicio de las
Administraciones Públicas forma parte del régimen
estatutario de los funcionarios y como tal debe
encontrarse regulado en una norma con rango de Ley
que contenga la determinación material suficiente de
los ámbitos en él incluidos. Si en la Ley no puede
reconocerse una concreción bastante de qué puestos de
trabajo deben ser servidos por funcionarios de carrera,
se habrá producido una «deslegalización» contraria a lo
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dispuesto en el art. 103.3 de la C.E. por una remisión
indebida al Reglamento.

Pues bien, el Fiscal General del Estado coincide con la
Sala proponente en el sentido de que los términos
«objetividad, imparcialidad e independencia» del art.
92.2 de la L.R.B.R.L. no pasan de ser meros conceptos
jurídicos indeterminados, insuficientes para determinar
qué concretos puestos quedan reservados a los funcio-
narios de la Administración local y cuáles pueden ser
encargados al personal contratado o laboral por dispo-
sición reglamentaria. No cabe duda de que las funcio-
nes enumeradas en primer lugar en el citado precepto
quedan reservadas al personal funcionario, pero quedan
fuera de la concreción legal muchos puestos al servicio
de la Administración local, cuya adscripción a personal
estatutario o no queda a merced del Reglamento y, en
lo que en el proceso a quo interesa, del Decreto de la
Generalidad 214/1990, de 30 de julio, que desarrolla la
Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la Función
Pública de la Administración de la Generalidad.

El art. 15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la Función Pública, enco-
mendaba directamente al Ministerio de la Presidencia
la determinación de los requisitos para el desempeño de
cada puesto de trabajo, «debiendo especificarse aque-
llos puestos de trabajo que, en atención a la naturaleza
de su contenido, se reservan a funcionarios públicos».
El Tribunal Constitucional reputó inconstitucional tal
criterio en la STC 99/1987, de 11 de junio, al entender
que la imprecisa referencia a «la naturaleza de su
contenido» no vinculaba efectivamente la decisión ad-
ministrativa. Lo mismo acontece, en opinión del Fiscal
General del Estado, con el precepto legal cuya constitu-
cionalidad ahora se cuestiona, pues las referencias a los
principios garantizadores de la objetividad, imparcia-
lidad e independencia de la función otorgan un margen
excesivamente amplio al desarrollo legal. En conse-
cuencia entiende que el art. 92.2 de la L.R.B.R.L. no
respeta suficientemente la reserva legal establecida en
el art. 103.3 de la C.E. para el estatuto de los funciona-
rios y debe considerarse inconstitucional. En este
sentido estima preferible la nueva redacción dada al art.
15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, por la Ley 23/
1988, de 28 de julio, en la que se establece el principio
general de la cobertura funcionarial de los puestos de
trabajo de la Administración y, excepcionalmente, un
numerus clausus de los puestos de trabajo que pueden
ser desempeñados por personal no funcionario.

b) La innovación que al elenco de infracciones muy
graves de la legislación estatal añade el art. 93 n) de la
Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, es contraria,
a su juicio, al art. 149.1.18 de la C.E., que reserva al
Estado «las bases del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del régimen estatutario de sus
funcionarios». En virtud del citado título competen-
cialla regulación de las infracciones muy graves, a di-
ferencia de lo que ocurre con las graves o las leves,
queda en principio extramuros de la competencia de las
Comunidades Autónomas (art. 147.1 Real Decreto
Legislativo 781/1996, de 18 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local –T.R.R.L.–).

Sería suficiente la apuntada extralimitación competen-
cial para declarar la inconstitucionalidad del precepto
legal cuestionado. Pero es que, además, resulta necesa-
rio tener en cuenta que sólo las infracciones muy gra-
ves pueden acarrear como sanción la separación del
servicio, lo que, unido a la descripción de la conducta
tipificada, que permite su comisión culposa, viene a
suponer una quiebra del principio de igualdad de los
funcionarios sea cual sea la parte del territorio nacional
en la que desempeñen sus funciones.

c) El art. 97.1 d) de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23
de julio, introduce en el catálogo de sanciones que
pueden imponerse a los funcionarios la «pérdida de
uno a tres grados personales». También en este caso se
innova el sistema general de sanciones, pero, a diferen-
cia de lo que ocurre respecto del artículo anterior, el
carácter de norma básica de la previsión estatal no
aparece con tanta claridad, dado que la Ley 30/1984, de
2 de agosto, no contiene una enumeración de las san-
ciones anudables a las infracciones administrativas de
los funcionarios. Tal elenco se recoge en el art. 148 del
T.R.R.L., precepto que la Sala proponente considera de
carácter básico en aplicación de su Disposición Final
séptima b]).

El Tribunal Constitucional tuvo ocasión de examinar en
la STC 87/1985, de 16 de julio, un supuesto similar al
ahora considerado, al estudiar la impugnación del art.
23.1 de la Ley de Cataluña 15/1983, de 14 de julio,
sobre higiene y control alimentario. En la citada Sen-
tencia se declaró que las Comunidades Autónomas
pueden adoptar normas administrativas sancionadoras
cuando, teniendo competencia sobre la materia sustan-
tiva de que se trate, tales disposiciones se acomoden a
las garantías constitucionales (art. 25.1 C.E.) «y no
introduzcan divergencias irrazonables y desproporcio-
nadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico
aplicable a otras partes del territorio nacional (artículo
149.1.1 de la Constitución)». La falta de razonabilidad
de la sanción de cierre definitivo del establecimiento o
industria infractor llevó en aquella ocasión al Tribunal
Constitucional a declarar la inconstitucionalidad del
mencionado art. 23.1.

Al Fiscal General del Estado no se le alcanzan los
motivos que pueden llevar a que un funcionario pueda
ser sancionado con la pérdida de uno a tres grados
exclusivamente por desempeñar funciones en la Co-
munidad Autónoma de Cataluña, en contra de lo que
sucede en el resto del territorio nacional. En consec-
uencia estima que el art. 97.1 d) debe reputarse contra-
rio a lo dispuesto en el art. 149.1.1 de la C.E., a lo que
no empece la doctrina de la STC 136/1991, de 20 de
junio, ya que la razón aducida en esta Sentencia por el
Tribunal Constitucional fue la inexistencia de un «es-
quema sancionatorio» estatal en la materia, lo que no
ocurre en el presente supuesto.

d) El art. 74.4 de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de
julio, contempla la posibilidad de imponer al funcio-
nario como medida cautelar al iniciarse un expediente
disciplinario el traslado de su puesto de trabajo a otro
dentro de la misma localidad.

El Fiscal General del Estado coincide con la Sala
proponente en que las medidas cautelares forman parte
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del régimen disciplinario de los funcionarios públicos.
No obstante la legislación estatal, que no prevé esta
concreta medida, sí que contempla la posibilidad de
suspender cautelarmente al funcionario expedientado,
por lo que podría pensarse que «quien puede lo más,
puede lo menos» y que, en consecuencia, nos encon-
tramos ante una mera modulación del régimen sancio-
natorio, que permite la doctrina de las SSTC 87/1985,
de 16 de julio, y 136/1991, de 20 de junio.

También en este caso la quiebra del principio de
igualdad en el régimen funcionarial debe aparecer do-
tada de un fundamento razonable. Así sucedería si el
precepto cuestionado previniera la medida cautelar dis-
cutida exclusivamente para aquellos casos en que el
tipo de infracción lo hiciera aconsejable. Pero al apo-
derar a la Administración para imponer el traslado
cautelar a otro puesto de trabajo sin explicitar las
razones, abriendo de este modo el cauce para su
imposición indiscriminada, ha de reputarse contraria a
lo dispuesto en el art. 149.1.1 de la C.E.

e) Finalmente, el art. 99 de la Ley de Cataluña 17/1985,
de 23 de julio, establece unos plazos de prescripción
para las faltas leves y sus sanciones distintos a los pre-
vistos en la legislación estatal, esto es, tres meses en
lugar de uno.

Independientemente de los argumentos que se utilizan
en el Auto de planteamiento, pues la seguridad jurídi-
ca depende de la previsión legal, que efectivamente
existe, lo cierto es que de nuevo se viene a romper el
principio de igualdad en el régimen jurídico de los
funcionarios públicos rationi loci. Si éstos deben de
regirse por idénticas condiciones básicas en el ejercicio
de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes
constitucionales (art. 149.1.1 C.E.), tampoco se expli-
citan, ni llegan a intuirse, por qué razones un funcio-
nario que desempeñe sus servicios en Cataluña debe
gozar de un plazo de prescripción para sus faltas leves
y para las sanciones a ellas anudadas menos favorable
que si trabajara en cualquier otro punto de la geografía
nacional.

Por tanto el inciso relativo a los plazos de prescripción
de tres meses para las faltas leves (art. 99.1), así como
el referente a idéntico plazo para la prescripción de las
sanciones de igual naturaleza (art. 99.2), debe reputarse
contrario al art. 149.1.1 de la C.E.

Concluye su escrito solicitando de este Tribunal Consti-
tucional dicte Sentencia en la que se declare la incons-
titucionalidad de todos los preceptos legales cuestio-
nados.

6. El Abogado del Consejo Ejecutivo de la Generalidad
de Cataluña evacuó el trámite de alegaciones conferido
mediante escrito registrado en fecha 21 de febrero de
1994, en el que expuso la argumentación que a conti-
nuación se resume:

a) Para enjuiciar debidamente el art. 92.2 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (L.R.B.R.L.) no puede olvidarse que el
precepto está incluido en una norma que, como su
propio título indica, pretende establecer las bases del
Régimen Local. Ello así, es plenamente lógico y
coherente con este calificativo de norma básica que la

regulación en ella establecida no agote la totalidad de
la materia y que llame a su desarrollo y comple-
mentación a través de otros instrumentos normativos,
que puedan ser tanto legales, como reglamentarios,
según corresponda.

El análisis del contenido del precepto legal cuestionado
pone de manifiesto que se limita a una doble afirma-
ción. Por un lado establece que determinadas funcio-
nes, que se detallan expresamente y son calificadas de
públicas, quedan reservadas al personal funcionario;
por otro, que además también habrán de ser realizadas
por funcionarios aquellas funciones que les sean
reservadas por la normativa que desarrolle la Ley de
bases, con vistas a mejor garantizar la objetividad,
imparcialidad e independencia con que deben ser
ejercidas las funciones públicas. De este modo el pre-
cepto preserva y asegura la realización de determinadas
funciones públicas en el ámbito de la Administración
Local por personas sujetas a la relación funcionarial, y
añade la previsión de que otras funciones, en ese
momento aún no determinadas, también deberán que-
dar reservadas al personal funcionario en atención a las
condiciones en que deben ejercerse. En consecuencia
no se puede afirmar que el precepto abra las puertas a
que una indeterminada cantidad de funciones públicas
puedan ser atendidas por personal laboral, puesto que,
precisamente, lo único que asegura es todo lo contrario,
esto es, que una serie de funciones expresamente
citadas, así como otras varias que se les podrán añadir,
sólo cabe que sean realizadas por personal funcionario
y, por tanto, ni siquiera por vía de excepción cabe
atribuirlas a personal laboral. De cuáles sean las funci-
ones a realizar en los entes locales por personal vincu-
lado con contrato laboral nada se dice.

En cuanto al hecho innegable de que no se concretan
todas las funciones a realizar por el personal funciona-
rio hay que señalar que ello bien puede responder a la
naturaleza de norma básica del precepto contemplado.
En la norma se designan expresamente y en términos
suficientemente amplios hasta seis tipos de funciones
propias del servicio público que realizan los entes
locales y que deben ser atendidas, en todo caso, por
funcionarios. A éstas hay que añadir otras que podrán
ser establecidas posteriormente. Esta remisión a una
norma posterior de desarrollo debe entenderse hecha en
primer lugar a las Leyes dictadas por las Comunidades
Autónomas competentes en materia de régimen local,
de manera que no cabe interpretar aquí que exista una
remisión directa a normas reglamentarias, ya que
entenderlo de otro modo significaría vaciar de
contenido tales competencias autonómicas.

Por consiguiente el art. 92.2 de la L.R.B.R.L. no vulne-
ra la reserva legal que establece el art. 103.3 de la C.E.
en relación con el estatuto de los funcionarios públicos
y el acceso a la función pública. No puede pretenderse,
ya que resultaría ilógico y desproporcionado, que por
Ley se definan todos y cada uno de los puestos de
trabajo reservados a funcionarios, siendo suficiente,
como declaró el Tribunal Constitucional en la STC 99/
1997, de 11 de junio, que «el legislador establezca las
condiciones y límites materiales sobre las determina-
ciones concretas que puedan ser adoptadas por los
órganos de la Administración a tal efecto». Dicho legis-
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lador no debe ser necesariamente el estatal, y no tiene
forzosamente que hacerlo a través de una norma básica,
sino que bien puede actuar el legislador autonómico al
que la Constitución reconoce competencias y al que la
Ley de bases remite la normativa de desarrollo. No
cabe, pues, entender que la norma básica resulta in-
constitucional por omisión.

Además cabe perfectamente interpretar el art. 92.2 de
la L.R.B.R.L. ajustándose a los criterios favorables a la
aplicación del régimen funcionarial como régimen
ordinario de las Administraciones Públicas, reconocido
en la STC 99/1987, de 11 de junio, con carácter gene-
ral. En la referida Sentencia el Tribunal Constitucional
interpretó que la opción contenida en el art. 103 de la
C.E. es una opción netamente favorable al modelo fun-
cionarial, de forma que, en consecuencia, la mayoría
del personal al servicio de la Administración debe es-
tar vinculado a ella por una relación funcionarial, y las
funciones que puedan ser desarrolladas con vinculación
laboral han de ser de menor transcendencia que las que
la Ley enumera. Pero, respetando este criterio, cabe
añadir que debe ser cada Administración concreta la
que, en su caso, determine el espacio de su plantilla que
convenga ser cubierto por personal laboral, el cual no
tendrá por qué coincidir necesariamente con el espacio
a su vez definido por otras Administraciones públicas.

Asimismo conviene recordar que la nueva redacción
que al art. 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la Función Pública, dio la
Ley 23/1988, de 28 de julio, conduce a resultados
fundamentalmente semejantes a los del art. 92.2 de la
L.R.B.R.L. En éste se definen unos conjuntos de fun-
ciones que, en cualquier caso, quedan reservadas al
personal funcionario, y se admite, sin concretarlas, que
otras funciones puedan ser desarrolladas por el perso-
nal bajo el régimen jurídico que la propia Adminis-
tración interesada haya preestablecido, sea el funciona-
rio, sea el laboral. Tal regulación no puede equipararse,
ni de lejos, al tenor del anterior art. 15 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, que no incluía ningún criterio de
reserva en el ejercicio de tareas en las Administraciones
Públicas y remitía para su determinación al Reglamento
y a las decisiones ministeriales. Si bien es cierto que las
funciones explícitamente reservadas al personal funcio-
nario en el citado art. 92.2 de la L.R.B.R.L. no son
tantas y tan detalladas como las que se contienen en la
nueva redacción del art. 15 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, también lo es que aquellas funciones, inter-
pretadas en un sentido amplio, de hecho afectan a la
mayor parte del personal habitual al servicio de los
entes locales, que es el personal afectado por la
L.R.B.R.L.

De todo ello se deduce que, en su ajustada redacción,
el art. 92.2 de la L.R.B.R.L. resulta acorde con el orden
constitucional, y que no ha lugar a reprocharle una
eventual inconstitucionalidad a causa de que no se
establezcan aquellos extremos que bien pueden ser
establecidos en normas legales posteriores por los
legisladores autonómicos competentes, los cuales
deberán tener presente a tal efecto la reiterada inter-
pretación que del art. 103.3 de la C.E. ha elaborado el
Tribunal Constitucional.

b) El art. 93 de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de
julio, tipifica en su apartado n) como falta muy grave
un hecho que no aparece expresamente recogido en el
elenco de faltas muy graves contenido en el art. 31.1 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, precepto que, según
dispone el art. 1.3 de la misma Ley, merece la consi-
deración de norma básica en la materia. El problema a
resolver queda ceñido, pues, a dirimir si el legislador
catalán puede ampliar, razonablemente, dicha lista de
faltas muy graves o bien limitarse a repetirla.

En el Auto de planteamiento se niega toda posibilidad
de desarrollo y complementación de la normativa que
haya sido dictada por el Estado como básica por parte
del legislador autonómico. Tal entendimiento, en
opinión del Letrado del Consejo Ejecutivo de la Gene-
ralidad, vacía de contenido la competencia que el art.
10.1.1 del EAC atribuye a la Comunidad Autónoma
para desarrollar la legislación estatal sobre funcionarios
y, en consecuencia, debe resultar inaceptable por con-
trario a lo dispuesto en el bloque de la constituciona-
lidad.

La Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, resulta
totalmente respetuosa con la normativa básica estatal,
ya que recoge íntegramente los supuestos señalados en
el art. 31.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, como
faltas muy graves, si bien añade a este elenco la que se
tipifica en el apartado n) de su art. 93. La legislación
básica estatal constituye en este caso un marco
normativo que ha de ser seguido en sus principios y
respetado en su contenido, pero el referido marco no
puede entenderse como el establecimiento de un
numerus clausus intocable, pues ello vaciaría de
contenido la competencia autonómica de desarrollo
legislativo reconocida en el art. 10.1.1 del EAC. Es
más, en el supuesto del apartado n) el análisis de su
contenido y situación en relación con el conjunto del
régimen disciplinario de los funcionarios públicos
conduce a mostrar, tanto su buena lógica jurídica, como
que guarda el debido respeto al principio de
proporcionalidad. En efecto, si en el art. 94 e) de la Ley
de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, se recoge como
falta grave «el hecho de causar por negligencia o por
mala fe daños graves en la conservación de los locales,
del material o de los documentos del servicio», es
lógico que en el art. 93 se incluya un párrafo referido
a los daños causados cuando sean más graves. En otras
palabras, resulta totalmente coherente y proporcionado
que si el causar daños graves es considerado como falta
grave, el causar daños muy graves sea considerado
como falta muy grave. Esto es lo que establece el
precepto legal cuestionado.

Finalmente no puede dejar de advertirse que diversas
Leyes sobre la función pública autonómica han recogi-
do como falta muy grave el hecho de causar daños muy
graves al patrimonio público (art. 86 n] de la Ley de la
Región de Murcia 3/1986, de 19 de marzo, de la Fun-
ción Pública; art. 83 n] de la Ley de la Comunidad de
Madrid 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública;
art. 58 n] de la Ley de Canarias 2/1987, de 30 de mar-
zo, de la Función Pública; art. 74 de la Ley de
Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Públi-
ca). Lo que pone de manifiesto el entendimiento común
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por parte de las Asambleas Legislativas de dichas Co-
munidades Autónomas, al igual que en su día lo fue por
parte del Parlamento Catalán, de que la introducción de
dicha falta en el elenco de faltas muy graves responde
a su competencia propia en la materia, a la vez que re-
sulta respetuosa con la competencia básica estatal.

c) En relación con el art. 97.1 d) de la Ley de Catalu-
ña 17/1985, de 23 de julio, y la posible vulneración por
este precepto de la normativa básica estatal, es preciso
partir del hecho fácilmente constatable, de que la Ley
30/1984, de 2 de agosto, que contiene la normativa le-
gal básica sobre función pública, actualmente nada re-
gula sobre las sanciones disciplinarias. De ello se des-
prende la voluntad del legislador estatal de vaciar de
toda posible connotación básica las sanciones discipli-
narias, las cuales, en consecuencia, pueden ser libre-
mente reguladas por las respectivas normas autonómi-
cas al determinar el régimen estatutario de sus propios
funcionarios públicos. Por tal razón no cabe entender
que haya de acudirse al Decreto 315/1964, de 7 de fe-
brero, por el que se aprueba el Texto Articulado de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado (L.R.B.R.L.)
con la intención de inferir una posible normativa bási-
ca al efecto, lo que resultaría, además, paradójico, ya
que si el legislador postconstitucional ha regulado la
materia sin definir sus normas como básicas, es que ha
querido que no lo fueran ni ellas ni las anteriores. Igual-
mente la búsqueda de normativa básica en materia de
sanciones en el Real Decreto Legislativo 781/1996, de
18 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local (T.R.R.L.), resulta forzada, a tenor de
su Disposición Final séptima, apartado b), de la que se
infiere que, al no haberse regulado el tema de las san-
ciones con carácter básico en la legislación estatal, tam-
poco tienen este carácter los preceptos equivalentes del
T.R.R.L. y, más concretamente, su art. 148, precepto
que tiene un evidente carácter supletorio respecto de la
normativa propia de la Generalidad sobre esta materia.

La consecuencia lógica es, en definitiva, que en mate-
ria de sanciones el legislador autonómico dispone de un
margen de actuación superior al que le es acotado en
otros temas funcionariales por la normativa básica es-
tatal sobre la función pública.

En cuanto a la consideración del art. 91 de la L.F.C.E.
como base del régimen estatutario de los funcionarios
públicos, el Letrado del Consejo Ejecutivo de la Gene-
ralidad entiende que no le es aplicable el concepto
material de norma básica y que resulta forzado consi-
derar que lo que dispone responde al interés general y
tiene carácter preclusivo. En efecto, el grado personal,
tal y como se incardina y regula en la normativa vigente
sobre función pública, es consecuencia del
establecimiento de un nuevo sistema de clasificación y
de una nueva interpretación y visión de la carrera admi-
nistrativa y de la retribución de los puestos de trabajo.
Por tanto, sólo desde la nueva praxis aplicada a partir
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en todas las Admi-
nistraciones Públicas, por su calificación de básica,
cabe entender la sanción de pérdida de uno a tres gra-
dos personales contenida en el precepto legal cuestio-
nado. Evidentemente en la L.F.C.E. era imposible que
se pensase en una sanción de este tipo, y, por lo mismo,

tampoco ahora se podrán encontrar en ella parámetros
interpretativos al respecto.

En relación con el segundo motivo de duda sobre la
constitucionalidad de este precepto legal –infracción
del art. 149.1.1, en relación con el art. 14, ambos de la
C.E.–, afirma , ante todo, se puede conceptuar como
una medida razonable y proporcional en relación con la
finalidad que persigue. En efecto, es conocida la gran
importancia que tiene el grado personal en la carrera
funcionarial, existiendo una amplia normativa básica al
respecto. Si bien será habitual que los funcionarios
vayan avanzando  niveles en el transcurso de su carre-
ra administrativa, no tiene por qué descartarse a priori
que puedan perderlos como consecuencia de una san-
ción por falta grave. Así, la pérdida de uno, dos o tres
grados personales, prevista en el precepto legal
cuestionado, se podría equiparar a esos efectos a la san-
ción de destitución del cargo, pues el contenido en
ambos casos afecta al puesto de trabajo que se pasará
a ocupar y a las retribuciones que se tendrá derecho a
recibir.

La lógica de la sanción de degradación debe hallarse en
que la carrera administrativa de aquellos funcionarios
que cometan faltas graves ha de verse, no sólo frenada,
sino incluso retrasada, como consecuencia de su mala
actuación y resulta especialmente adecuada en el caso
del funcionario sancionado que posee un grado conso-
lidado superior al nivel del puesto de trabajo que ocu-
pa, de manera que su grado personal, pese a estar con-
solidado, se reduce y equipara al nivel asignado al
puesto de trabajo. En este sentido debe recordarse que,
en principio, el fundamento de la sanción guarda rela-
ción directa con el contenido originario de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, donde se consideraba que los
funcionarios no podían ser designados para ocupar
puestos de trabajo de un nivel superior o inferior, en
más de dos, al correspondiente a su grado personal
consolidado como funcionario. En esta configuración
de la carrera administrativa, la sanción de pérdida de
algún grado personal significaba paralizar de modo,
cuanto menos temporal, la carrera funcionarial del san-
cionado. En la actualidad, después de las modificacio-
nes que ha introducido la Ley 23/1988, de 28 de julio,
los funcionarios pueden pasar a ocupar cualquier lugar
de trabajo atribuido al grupo al que pertenecen, sin que
se vean limitados inicialmente por el grado personal
que hayan consolidado. En esta situación se observa
aún mejor el carácter natural de la sanción referida, la
cual puede resultar mucho más equitativa con la falta
cometida que la simple suspensión de funciones entre
quince días y un año, que es la otra sanción posible.

Por otra parte el grado personal consolidado es un dato
a tener presente en los procedimientos de provisión de
lugares de trabajo, a favor o en contra según se opte a
un puesto de nivel superior o inferior, respectivamen-
te, de tal manera que la posibilidad de su modificación
por parte de la Administración permita a ésta, en defi-
nitiva, modular la carrera administrativa de los funcio-
narios reflejando aquellos deméritos que hayan podido
cometer en el ejercicio de sus funciones. Cabe añadir
que la degradación en uno a tres grados personales no
inhabilita al funcionario para seguir posteriormente su
carrera administrativa, de manera que, si de nuevo pasa
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a ocupar lugares de mayor responsabilidad, verá, con el
paso de los años que fija la normativa básica estatal,
nuevamente consolidados los niveles perdidos.

Por último, en cuanto a la posible infracción del art.
149.1.1, en relación con el art. 14, ambos de la C.E., se
remite a la doctrina reiteradamente afirmada por este
Tribunal de que la igualdad no significa uniformidad,
y que el derecho a la igualdad no comporta la identidad
de trato en todas las partes del territorio, sino el que
todos los ciudadanos del mismo territorio y unas mis-
mas condiciones se les trate por igual. Entenderlo de
otro modo supondría que la igualdad anularía el conte-
nido del derecho a la autonomía política y a dictar una
normativa autonómica propia, de acuerdo con el nivel
competencial que cada Comunidad Autónoma posee
según su Estatuto en los respectivos sectores materiales.

En este sentido, de la doctrina recogida en la STC 87/
1985, de 16 de julio, se deduce la posibilidad de que
existan tipos y sanciones distintos en cada autonomía,
siempre que respondan a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad. Lo que ha reiterado el Tribunal
Constitucional en la STC 136/1991, de 20 de junio, en
la que se confirmó la constitucionalidad de la sanción
prevista en el art. 46.3 de la Ley de Cataluña 20/1985,
de 25 de julio, de prevención y asistencia en materia de
sustancias que pueden generar dependencia, al conside-
rar que la divergencia entre dicha norma y las sancio-
nes previstas en la normativa estatal al respecto no eran
incompatibles con el art. 149.1.1 de la C.E., puesto que
se partía de un fundamento razonable y susceptible de
eliminar la calificación de desproporcionada al fin per-
seguido, respecto del régimen jurídico sancionatorio
aplicable en el resto del Estado. La aplicación de dicha
doctrina al supuesto que nos ocupa ha de llevarnos a
afirmar que la sanción singular de pérdida de uno a tres
grados personales prevista en el precepto legal
cuestionado no vulnera lo establecido en el art. 149.1.1
de la C.E., pues se limita a sancionar, aunque de dife-
rente manera, que no resulta arbitraria o despro-
porcionada la sanción establecida para las conductas
que también son consideradas faltas graves por el régi-
men disciplinario de los funcionarios estatales.

d) El contenido del art. 74.4 de la Ley de Cataluña 17/
1985, de 23 de julio, pone de manifiesto que estamos
ante una medida cautelar, consistente en el traslado a
otro puesto de trabajo en la misma localidad, que podrá
aplicarse al iniciar un expediente disciplinario siempre
que lo sea por hechos directamente relacionados con
las funciones que el funcionario tenga encomendadas.
Es de destacar esta última frase del precepto, pues re-
sulta muy útil para comprender el sentido,
razonabilidad y proporcionalidad de la medida cautelar,
la cual sólo cuando la falta presuntamente cometida
guarde directa relación con el lugar de trabajo podrá ser
aplicada. En el resto de las ocasiones la única medida
cautelar posible será la misma que tradicionalmente
viene recogiendo la normativa estatal, esto es, la sus-
pensión de funciones con carácter provisional.

En cuanto a la búsqueda de la normativa básica sobre
las medidas cautelares en los expedientes disciplinarios
instruidos a funcionarios públicos cabe señalar que en
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, nada se indica al res-

pecto, y que el art. 33.1 del Real Decreto 33/1986, de
10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Estado, permite la adopción de medidas
con carácter cautelar, pero sin determinarlas suficien-
temente. Ello lleva a concluir que lo único que, en su
caso, podría tener carácter básico es la posibilidad de
establecer medidas cautelares, pero no el contenido
concreto de éstas. Por consiguiente, si el legislador es-
tatal de la función pública ha permitido que sea el eje-
cutivo, y, en último extremo, el órgano que acuerda la
incoación del expediente disciplinario, el que concre-
te las medidas cautelares, con mucho mayor fundamen-
to podrán hacerlo los legislativos autonómicos con base
en sus competencias de desarrollo legislativo en la
materia.

El sentido de la adopción de una medida cautelar es
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer
en el expediente disciplinario, y, por tanto, no debe
contemplarse como una sanción previa. Tratándose de
la presunta comisión de actos directamente relaciona-
dos con el lugar del trabajo del funcionario, parece ló-
gico que, en tanto no se resuelve el expediente discipli-
nario, se provea en orden a que el funcionario no pueda
alterar la situación, ni destruir posibles pruebas, adop-
tando al respecto la medida cautelar de traslado a otro
lugar de trabajo. Como el otro puesto de trabajo ha de
ser en la misma localidad, la medida no puede conside-
rarse exagerada e incluso cabe entenderla, en muchos
casos, como más proporcionada que la también posible
suspensión provisional de funciones, puesto que en
aquel caso el funcionario sigue prestando sus servicios.

Todo ello conduce al Letrado del Consejo Ejecutivo de
la Generalidad a afirmar la constitucionalidad del cita-
do art. 74.4, al introducir la posibilidad de adoptar en
determinados supuestos una medida cautelar que resul-
ta mucho menos perjudicial para el servicio público, e
incluso para el funcionario, que la simple suspensión
provisional de funciones.

e) En relación con el art. 99 de la Ley de Cataluña 17/
1985, de 23 de julio, constata que en la Ley 30/1984, de
2 de agosto, no se regula nada referente al instituto de
la prescripción aplicado al régimen disciplinario de los
funcionarios públicos. De modo que, en su opinión, no
se puede acudir e inferir de la L.F.C.E. normas de al-
cance básico al respecto que vinculen a las Comunida-
des Autónomas en el ejercicio de sus competencias de
índole legislativa, cuando la materia no está regulada en
la norma básica sobre la función pública, y en el pro-
pio Reglamento de Régimen Disciplinario de los Fun-
cionarios de la Administración del Estado, aprobado
por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, se atribuye
a este texto carácter supletorio para el resto del perso-
nal funcionario al servicio de las Administraciones
Públicas.

Pero aún puede resultar más definitivo comprobar el
tratamiento que al tema de la prescripción de las faltas
leves y de sus correspondientes sanciones concede la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. Esta norma contiene la nor-
mativa básica dictada por el Estado, en ejercicio de la
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competencia que le reserva el art. 149.1.18 de la C.E.,
referente a las actuaciones administrativas, cuyo art.
132 dispone que: «1. Las infracciones prescribirán se-
gún dispongan las Leyes que las establezcan. Si éstas
no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy
graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos
años y las leves a los seis meses; las sanciones impues-
tas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impues-
tas por faltas leves al año».

De esta norma cabe destacar, en primer lugar, la remi-
sión que contiene a las respectivas Leyes sectoriales. Es
una prueba más de que el legislador estatal no ha enten-
dido preciso establecer una regulación básica al respec-
to, sino que deja abierta la posibilidad de distintas re-
gulaciones. De otra parte es de señalar que los plazos
indicados, con carácter supletorio, son bastante supe-
riores a los que se contemplan en la L.F.C.E. y en el
T.R.R.L. Incluso es de notar que en el caso de las fal-
tas leves se establece un plazo de prescripción de la
sanción que dobla el de prescripción de la falta, lo que
manifiesta la necesidad de un plazo mayor para asegu-
rar la posibilidad de computar realmente las faltas an-
teriores a los efectos de apreciar la reincidencia si
procediere.

El plazo fijado en tres meses en el citado art. 99 respon-
de a un criterio lógico y perfectamente razonable, pues
el señalado con carácter general en la norma estatal
supletoria es, como acabamos de ver, de seis meses y
un año, respectivamente, para las faltas leves y sus co-
rrespondientes sanciones.

Finalmente el principio de seguridad jurídica (art. 9.3
C.E) exige que exista un plazo determinado de pres-
cripción referido tanto a la comisión de las faltas como
a la imposición de las correspondientes sanciones, pero
en nada obliga a la duración del mismo, salvo a que se
establezcan dentro de unos límites que pueden conside-
rarse como razonables y proporcionales. El precepto
legal cuestionado se mantiene en esta línea de
razonabilidad y proporcionalidad al precisar un plazo
de tres meses, por lo que en nada perjudica a la segu-
ridad jurídica y resulta plenamente constitucional.

Concluye su escrito solicitando de este Tribunal
Constitucional que dicte Sentencia en la que se deses-
time la cuestión de inconstitucionalidad.

7. El Letrado del Parlamento de Cataluña evacuó el trá-
mite de alegaciones conferido mediante escrito regis-
trado en fecha 22 de febrero de 1994, que, en lo sustan-
cial, a continuación se resume:

a) Comienza por referirse a la aplicación al caso de las
normas legales cuestionadas y que de su validez depen-
da el fallo a dictar en el proceso a quo, en tanto que
requisitos procesales para la admisión a trámite de la
cuestión de inconstitucionalidad (SSTC 17/1981, de 1
de junio, FFJJ 1 y 2). En este sentido señala que el
Decreto de la Generalidad de Cataluña 214/1990, de 30
de julio, por el que se aprueba el Reglamento del per-
sonal al servicio de las Entidades Locales, impugnado
en el proceso contencioso-administrativo, ha sido dic-
tado en desarrollo de la Ley de Cataluña 8/1987, de 15
de abril, Municipal y de Régimen Local (Disposición

Final segunda), pero en ningún caso desarrolla la Ley
de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la Función
Pública de la Administración de la Generalidad, cuyos
arts. 74.4, 93 n), 97.1 d) y 99 son objeto de la presente
cuestión de inconstitucionalidad. Ciertamente el tenor
de estos preceptos es prácticamente idéntico al de los
arts. 240 m), 243 d), 245 b), 267 y 304.1 y 2 del cita-
do Decreto, pero ello no conlleva necesariamente que
la validez de estos últimos dependa de la validez de los
primeros, ya que ambas normas operan en un ámbito
material distinto.

En efecto, la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio,
ha sido dictada en el ejercicio de la competencia que a
la Comunidad Autónoma atribuye el art. 10.1.1 del
EAC (desarrollo legislativo y ejecución en materia de
régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la
Administración de la Generalidad y de los entes públi-
cos que dependan de ella, así como el régimen
estatutario de sus funcionarios). Su art. 2.3 b) excluye
expresamente de su ámbito de aplicación al personal al
servicio de las Corporaciones Locales situadas en el
territorio de Cataluña, lo que significa, en principio,
que la coincidencia de lo dispuesto en el Decreto de la
Generalidad 214/1990, de 30 de julio, con los precep-
tos de la Ley cuestionada no implica la aplicabilidad de
ésta en el proceso a quo, ya que se trata de normas que
operan en ámbitos distintos. En este sentido la Sala
proponente, haciendo suyos los argumentos de la par-
te demandante, afirma la aplicabilidad de la Ley de
Cataluña 17/1985, de 23 de julio, en virtud de la expre-
sa remisión que a la misma efectúa el art. 307.1 de la
Ley de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, a cuyo tenor:
«El régimen de los funcionarios locales en cuanto a la
adquisición y pérdida de la condición de funcionarios,
las situaciones administrativas, los derechos sindicales
y de participación, las vacaciones, las licencias y los
permisos, los deberes y responsabilidades y el régimen
disciplinario serán idénticos a los de los funcionarios de
la Administración de la Generalidad. Todo ello sin per-
juicio de la aplicación por la autoridad local correspon-
diente del mencionado régimen o por la Administración
del Estado en el caso de separación del servicio de un
funcionario con habilitación nacional». Sin embargo lo
único que se desprende del precepto transcrito es una
identidad de régimen, es decir, una cláusula de igualdad
en las condiciones estatutarias que rigen para los fun-
cionarios públicos de distintas Administraciones, pero
en ningún caso implica que dichos funcionarios se ri-
jan por las mismas normas. De no ser así no se enten-
dería que el citado art. 307 se remita en bloque a la Ley
17/1985, de 23 de julio, en relación a las materias de las
que trata, y en algunos casos de forma prolija, en el
resto de su articulado.

Para algunos de los preceptos cuestionados podría
defenderse que la aplicabilidad en el proceso a quo de
la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, deriva de
los arts. 134.2, 140.2, 142, 144 y 147.2 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local (T.R.R.L.),
en la medida en que tales preceptos remiten a la legis-
lación sobre función pública de las Comunidades Au-
tónomas. Sin embargo debe reseñarse, de un lado, que
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dichos artículos no tienen la condición de básicos (Dis-
posición Final séptima del T.R.R.L.) y, de otro lado,
que la remisión a la legislación autonómica aparece en
el T.R.R.L. mediante la técnica de la regularización,
aclaración y armonización de los textos refundidos, la
mayoría de los cuales, por su carácter preconstitucio-
nal, no podían contener tal remisión. En todo caso di-
cha remisión no puede vincular al legislador autonómi-
co, ni substituir su expresa voluntad, que excluye del
ámbito de la Ley 17/1985, de 23 de julio, al personal de
las Corporaciones Locales. En otras palabras, la remi-
sión del T.R.R.L. sólo puede entenderse en relación a la
Ley de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, y a las normas
que la desarrollen, pero no a la Ley 17/1985, de 23 de
julio.

Si hay una norma que determina la aplicabilidad de la
Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, es el art. 1.2
del Decreto de la Generalidad 214/1990, de 30 de julio,
que reconduce dicha aplicabilidad, mediante la técnica
del reenvío, a los términos que establezca la legislación
sobre función pública local promulgada por la Genera-
lidad, la cual no contiene más que una cláusula de
igualdad entre los funcionarios públicos a través de la
identidad de regímenes estatutarios, con lo que, en rea-
lidad, lo que en dicho artículo se establece es la no apli-
cación de las remisiones previstas en el T.R.R.L. en
cuanto no es una norma emanada de la Generalidad,
sino una norma estatal que no tiene la condición de
básica.

b) A continuación el Letrado del Parlamento de Cata-
luña destaca que el Auto de planteamiento de la cues-
tión de inconstitucionalidad es anterior a la STC 385/
1993, de 23 de diciembre, en la que se declaró la
inconstitucionalidad del inciso «conforme su naturale-
za o» de la Disposición Final séptima del T.R.R.L., en
la que la Sala proponente ampara parte de su concep-
ción sobre los preceptos básicos en la materia. El Tri-
bunal Constitucional manifestó en la citada Sentencia
respecto al inciso transcrito que «la frase de la que nos
venimos ocupando no se ajusta al modelo formal de
bases desde el momento que defiere su determinación
a una actividad hermenéutica, la «inferencia natural»
desde el propio contenido de la norma, sin mayor
orientación, que resulta así incompatible no sólo con el
principio de seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.) en su
acepción genérica sino también en la más específica de
dotar de certeza y nitidez al esquema de las competen-
cias estatales y autonómicas, para lograr un claro des-
linde de unas y otras por medio de la reducción de la
indeterminación formal de las normas básicas».

También la Sala proponente considera básicos ciertos
preceptos del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Funcio-
narios Civiles del Estado (L.F.C.E.), argumentando que
«por evidentes razones de temporalidad, aquel texto
normativo (no) pudiera cumplir con la exigencia de
definir lo que de él era básico». Recuerda al respecto
que el Tribunal Constitucional ha ido perfilando una
doctrina sobre el concepto de norma básica que no se
corresponde en todos los casos con la que se refleja en
el Auto de planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad. La posición de la Sala mantenien-
do el carácter básico de la L.F.C.E., argumentando que

su condición de norma preconstitucional permite ob-
viar el requisito de la definición formal de la regulación
básica, podría defenderse desde la perspectiva estricta
del concepto material de bases recogido en algunas
Sentencias del Tribunal Constitucional (STC 1/1982, FJ
1), pero tal doctrina no es incompatible con la que es-
tablece que corresponde al legislador postconstitu-
cional establecer qué es lo que haya de entenderse por
básico (STC 31/1981, FJ 6). En este sentido resalta que
la reserva competencial recogida en el art. 149.1.18 de
la C.E. relativa a las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del régimen estatutario de
sus funcionarios configura una competencia normativa
(STC 23/1983, FJ 1), lo que implica que, si tal compe-
tencia ha sido ejercitada de manera aparentemente
completa por el legislador postconstitucional, no pue-
den seguir infiriéndose normas básicas de las normas
preconstitucionales, sino que el carácter básico de una
norma sólo será «reconocible en principio cuando las
Cortes Generales así lo hayan determinado» (SSTC 69/
1988, FJ 5; 385/1993, FJ 3). El legislador estatal
postconstitucional ha establecido una regulación com-
pleta e innovadora, en palabras de la STC 1/1982 (FJ
1), en materia de función pública, entendida genérica-
mente, a partir de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la Función Pública; de la
Ley  53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibi-
lidades del Personal al Servicio de las Administración
Públicas; y de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órga-
nos de Representación, Determinación de las Condicio-
nes de Trabajo y Participación del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas. De modo que si el
Estado ha regulado completamente y con posterioridad
a la Constitución las bases sobre la función pública en
sentido genérico no hay lugar para inferir más bases de
la legislación preconstitucional, en la medida en que el
mismo Estado no la ha declarado básica.

A mayor abundamiento la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, deroga expresamente determinados artículos de la
L.F.C.E., entre ellos el art. 91.1, precepto considerado
básico en el Auto de planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad. Desde un punto de vista racional
puede entenderse que tal derogación deriva de la regu-
lación en el art. 31.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, precepto de carácter básico, de la sanción de deter-
minadas faltas leves mediante la deducción
proporcional de retribuciones. A pesar de ello esta de-
rivación lógica no coincide con una derivación jurídi-
ca, es decir, no existe incompatibilidad entre los citados
arts. 31.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el art.
91.1 d) y e) de la L.F.C.E. Si tal derivación jurídica no
existe, la norma derogatoria del art. 91.1 d) y e) de la
L.F.C.E. es una norma autónoma dentro de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, y como tal norma autónoma
postconstitucional su carácter básico debe ser recono-
cido por el legislador estatal, el cual, evidentemente, no
lo hace. Ciertamente puede considerarse forzado exigir
que una norma derogatoria sea declarada formalmen-
te norma básica, porque tal carácter básico puede
inferirse directamente del hecho de si la norma deroga-
da era o no básica, pero lo que no puede admitirse,
porque es contrario al principio de seguridad jurídica
(art. 9.3 C.E.), es que el Estado pueda modificar o re-
formar la legislación preconstitucional sin proceder, al
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mismo tiempo, a determinar de forma completa el al-
cance que de dicha modificación o reforma comporta
en el contenido normativo básico de la norma modifi-
cada. En consecuencia el art. 91 de la L.F.C.E. no es
una norma básica, porque el legislador estatal no la
considera como tal.

Además la misma L.F.C.E. no permite su consideración
como regulación básica, entendida como aplicable al
genérico estatuto de la función pública, pues su art. 2.2
c) excluye expresamente de su ámbito a los «funciona-
rios que no perciban sueldo o asignaciones con cargo
a las consignaciones de personal de los Presupuestos
Generales del Estado», y su art. 2.3 declara su carácter
supletorio «respecto de todas las disposiciones legales
y reglamentarias relativas a los demás funcionarios,
cualquiera que sea la clase de éstos y la Entidad
administrativa a la que presten sus servicios». Lo que
constituye un argumento más en contra de la califica-
ción de algunos de sus preceptos como básicos, pues
los términos «básico» y «supletorio» son ciertamente
contradictorios uno del otro, sin que el Estado, que ha
modificado ampliamente la L.F.C.E., haya considerado
necesario alterar el contenido de su art. 2. Asimismo,
cuando la función pública local se ha regulado con
posterioridad a la Constitución, como se ha hecho a
través de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local (L.R.B.R.L.) y del
T.R.R.L., ya no tiene sentido hablar de inferencia de
bases más allá de las que el legislador estatal en el
ámbito de su competencia ha establecido.

c) El art. 93 n) de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de
julio, tipifica como falta muy grave el hecho de causar
por negligencia o por mala fe daños muy graves al pa-
trimonio y a los bienes de la Generalidad, supuesto que
no aparece expresamente recogido en el elenco de fal-
tas muy graves del art. 31.1 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, precepto que tiene la condición de básico.

Pudiera interpretarse, como se sostiene en el Auto de
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad,
que el art. 31.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, re-
coge una lista cerrada, que impide al legislador autonó-
mico incidir en ella, de tal modo que las faltas muy
graves en materia de función pública constituyen un
ámbito acotado. Sucede, sin embargo, que el art. 31.1
n) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tipifica como falta
muy grave «haber sido sancionado por la comisión de
tres faltas graves en un período de un año», no siendo
reconocida la tipificación de faltas graves por el legis-
lador estatal como normativa básica, no sólo porque
falta una determinación formal en tal sentido, sino,
además, porque expresamente así lo prevé el art. 147.2
del T.R.R.L. De modo que la determinación de un ele-
mento esencial del tipo, cual es el determinar qué cons-
tituye falta grave, corresponde al legislador autonómi-
co, por lo que el ámbito teóricamente cerrado a éste no
es tan impenetrable como en una primera lectura pudie-
ra deducirse.

En un sistema sancionador en tres niveles, como el de
la función pública, en el que las faltas se tipifican en
muy graves, graves y leves, la determinación de los lí-
mites entre uno y otro es especialmente difícil, porque
existe una interrelación entre ellos, de manera que las

fórmulas de determinación de un tipo en muchos casos
se establecen mediante la referencia a otros tipos, de
forma que un concepto jurídico indeterminado, como
es el de «gravedad», califica al mismo tiempo el con-
tenido de la infracción administrativa y el nivel en el
que ésta se tipifica. Así, la determinación de las faltas
muy graves enumeradas en el art. 31.1 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, no se completa hasta tanto no se
determinen las faltas graves y leves. Por ejemplo, la
concreción de lo que significa «incumplimiento de las
normas sobre incompatibilidades» (art. 31.1 h] Ley 30/
1984, de 2 de agosto) se realiza, no sólo con la lectura
del precepto, sino también por la tipificación que en
relación a la materia de incompatibilidades se estable-
ce en las faltas graves y leves (arts. 94 g] y 95 g] de la
Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio; 7.1 k] del
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se
aprueba el Régimen Disciplinario de los Funcionarios
de la Administración del Estado). Si el art. 31.1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, constituyese un ámbito
cerrado al legislador autonómico, resultaría que cual-
quier precisión de lo que significa «incumplimiento de
las normas sobre incompatibilidades» no le sería posi-
ble, y, como la norma básica no distingue entre los di-
versos grados de incumplimiento y su resultado, cual-
quier incumplimiento de las normas sobre
incompatibilidades se hallaría dentro del tipo muy gra-
ve. Ello, evidentemente, conculcaría el principio de
proporcionalidad entre la conducta ilícita y la sanción
aplicable, puesto que ha de considerarse legítima la
acción del legislador autonómico para acotar el conte-
nido del art. 31.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Pues bien, el Parlamento de Cataluña incorporó, con el
mismo criterio, dentro de la tipificación de las faltas
muy graves el contenido del art. 93 n) de la Ley 17/
1985, de 23 de julio. En este sentido es necesario resal-
tar que el sistema sancionador del que forma parte
aquélla se inserta en una relación de sujeción especial
entre la Administración Pública y sus funcionarios, lo
que implica que las faltas tipificadas se enmarcan en
ese contexto. Desde este punto de vista debe entenderse
que la negligencia o la mala fe que exige el art. 93 n) de
la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, se refiere a
negligencia o mala fe en el desarrollo de las tareas pro-
pias del funcionario público, noción que, además, se
halla presente en todas las faltas muy graves tipificadas
en la legislación básica del Estado. El hecho de causar
daños muy graves al patrimonio y bienes de la Genera-
lidad es exclusivamente el resultado de la negligencia
o mala fe que se debe relacionar necesariamente con el
resto de los tipos muy graves previstos en la legislación
básica, de tal manera que, si dichos tipos de infracción
han sido acotados por la legislación de desarrollo me-
diante la definición de una falta grave o leve que inci-
de en su descripción genérica, tal acotamiento no puede
beneficiar al infractor cuando el resultado causa daños
muy graves al patrimonio y bienes de la Generalidad.

En definitiva, la norma cuestionada reúne los requisi-
tos de constitucionalidad, ya que no infringe la norma-
tiva básica, sino que la desarrolla, y lo hace en el ejer-
cicio de las competencias que corresponden a la
Comunidad Autónoma ex art. 10.1.1 del EAC, sin que,
por otra parte, pueda tacharse la incriminación de la in-
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fracción prevista de desproporcionada al fin persegui-
do por el régimen sancionador de la función pública,
pues justamente perfila en términos de gravedad del
resultado la gravedad de la falta.

d) En relación con el art. 97.1 d) de la Ley de Catalu-
ña 17/1985, de 23 de julio, descartado el carácter bási-
co de la L.F.C.E. y del T.R.R.L., la cuestión a resolver
consiste en determinar si el precepto autonómico esta-
blece un régimen sancionador irrazonablemente distin-
to.

La sanción de pérdida de uno a tres grados personales
responde objetivamente al nuevo modelo de función
pública diseñado por la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
Esta Ley ahondó en la imbricación del sistema tradicio-
nal de función pública con el llamado sistema de puesto
de trabajo, propiciando que este último elemento fue-
ra potenciado dentro de la concepción de la función
pública como carrera, constituyendo uno de sus
instrumentos la promoción profesional regulada en su
art. 21, que establece el sistema de grado personal y su
correspondencia con los puestos de trabajo. Si el mo-
delo de función pública ha sido modificado, es lógico
y razonable que su régimen sancionador se adecúe a la
modificación introducida, es decir, que el sistema de
sanciones no se relacione exclusivamente con la condi-
ción de funcionario (separación del servicio y suspen-
sión de funciones) y que el margen sancionador desde
la perspectiva del puesto de trabajo no quede reducido
al traslado con cambio de residencia. Por ello el legis-
lador catalán introdujo dos nuevas sanciones relaciona-
das con el puesto de trabajo (art. 97.1 d] y e] de la Ley
de Cataluña 17/1985, de 23 de julio). Además, para
atemperar los efectos del sistema de sanciones relacio-
nado exclusivamente con la condición de funcionario,
redujo el ámbito de la sanción de suspensión de funcio-
nes por período superior al año a las faltas muy graves,
a diferencia del régimen estatal, que permite dicha san-
ción para períodos de hasta tres años en el caso de las
faltas graves.

Por otro lado la sanción no es extraña al sistema esta-
tal. El art. 20.1 e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
prevé la remoción de un funcionario de un puesto de
trabajo obtenido por el procedimiento de concurso por
«falta de capacidad para su desempeño manifestada por
rendimiento insuficiente que no comporte inhibición y
que impida realizar con eficacia las funciones atribui-
das al puesto». La precisión «que no comporte inhibi-
ción« debe relacionarse directamente con la falta muy
grave tipificada en el art. 31.1 f), cuyo acotamiento en
el nivel inferior se produce por la tipificación como
falta muy grave de »la falta de rendimiento que afecte
al normal funcionamiento de los servicios y no consti-
tuya falta muy grave» (art. 7.1 i]) Reglamento del Ré-
gimen Disciplinario de los Funcionarios de la Adminis-
tración del Estado). Es decir, la falta de rendimiento
que no constituye inhibición constituye una falta gra-
ve, que puede comportar, adicionalmente, la remoción
del puesto de trabajo obtenido por concurso, que sitúa
al funcionario a disposición del Subsecretario o de la
autoridad que corresponda de conformidad con el art.
21.2 b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sin que ten-
ga el derecho transitorio, regulado en el segundo párra-
fo de dicho artículo, relativo a las retribuciones comple-

mentarias del puesto de trabajo del que ha sido remo-
vido. Existe, pues, en el sistema básico estatal un pro-
cedimiento, claramente relacionado con el sistema san-
cionador, que afecta al sistema de promoción
profesional por falta de rendimiento en el puesto de tra-
bajo.

El problema puede suscitarse cuando el puesto de tra-
bajo obtenido por concurso tenga un nivel inferior al
grado personal del funcionario. En tal caso la remoción
del puesto de trabajo pierde parte de su sentido y, frente
a ello, la opción sancionadora estatal no resuelve el
problema de la «falta de capacidad», con lo que se pri-
ma una situación específica del funcionario en perjui-
cio de uno de los principios constitucionales de la fun-
ción pública recogidos en el art. 103 de la C.E.
Evidentemente podría sostenerse que la sanción previs-
ta por el legislador catalán es aplicable, en abstracto, a
todas las faltas graves cometidas por los funcionarios
sometidos al régimen de la Ley 17/1985, de 23 de ju-
lio, pero ello conduciría a obviar que su art. 98 some-
te el sistema de graduación de las faltas y sanciones a
aquello que objetivamente se haya cometido u omitido
bajo el principio de proporcionalidad.

En definitiva, el art. 97.1 d) de la Ley de Cataluña 17/
1985, de 23 de julio, es constitucional en relación con
el art. 149.1.1 y 18 de la C.E., encontrando su amparo
en la competencia que a la Generalidad reserva el art.
10.1.1 del EAC, sin que se produzcan diferencias irra-
zonables que desvirtúen las condiciones de igualdad en
el ejercicio de los derechos de los funcionarios públi-
cos.

e) También en relación con el art. 74.4 de la Ley de
Cataluña 17/1985, de 23 de julio, descartado el carác-
ter básico de la L.F.C.E. y del T.R.R.L., la cuestión a
resolver estriba en determinar si el precepto autonómi-
co establece un régimen sancionador distinto de forma
irrazonable.

En primer lugar el Letrado del Parlamento de Catalu-
ña resalta que la medida cautelar prevista en el precepto
legal cuestionado se encuentra directamente vinculada
a la noción de puesto de trabajo, y por ello se
circunscribe a que la presunta infracción se correspon-
da con los hechos directamente relacionados con las
funciones que tenga encomendadas el funcionario en
cuestión. Sólo desde esta perspectiva es comprensible
dicha medida cautelar, la cual debe relacionarse con la
posibilidad de remoción prevista en el art. 20.1 e) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Además tal medida responde a dos elementos adiciona-
les contemplados en la Ley de Cataluña 17/1985, de 23
de julio: el establecimiento de las faltas graves y leves,
por un lado, y la regulación del régimen de sanciones,
por otro. La regulación de las faltas graves y leves co-
rresponde a la Comunidad Autónoma, de conformidad
con el EAC y la legislación básica del Estado. Lo mis-
mo ocurre con el régimen sustantivo de sanciones, sin
perjuicio de lo dispuesto en el art. 31.2 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto. Pues bien, en este marco la Ge-
neralidad de Cataluña ha optado por restringir la sus-
pensión de funciones por período superior al año a las
faltas muy graves y ha introducido una nueva modali-
dad de sanción, consistente en el traslado de puesto de
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trabajo dentro de la misma localidad. Evidentemente, si
se restringe la posibilidad de suspensión, y el traslado
de puesto de trabajo con cambio de residencia sólo
puede imponerse como sanción a las faltas muy graves
(art. 97.3 Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio),
difícilmente pueden adoptarse medidas cautelares pro-
porcionadas en relación a las faltas graves, incluso
cuando dichas medidas sean necesarias. De ahí que
deba de tenerse en cuenta la determinación del tipo de
falta que en cada caso se imputa, por ejemplo, porque
el hecho de que se trate puede ser «originar enfrenta-
mientos en el centro de trabajo o formar parte de ellos»
(art. 94.c]). En tales casos la suspensión provisional
puede adoptarse como medida cautelar, pero en el ré-
gimen catalán tal medida puede ser muy superior a la
sanción previsible si, de confirmarse los hechos en el
correspondiente expediente, tal sanción se hace efectiva.

Por ello entiende que el precepto legal cuestionado no
vulnera el art. 149.1.1 y 18 de la C.E., encontrando su
cobertura competencial en el art. 10.1.1 del EAC, sin
que se produzcan diferencias irrazonables que desvir-
túen las condiciones de igualdad en el ejercicio de los
derechos de los funcionarios públicos.

f) Finalmente, en relación con el art. 99.1 y 2 de la Ley
de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, la ampliación de
los plazos de prescripción no debe interpretarse como
un capricho irrazonable del legislador autonómico, sino
como una medida tendente a dar efectividad real al ré-
gimen disciplinario en materia de función pública y un
tratamiento igualitario al conjunto de los funcionarios,
posibilitando que todas las infracciones puedan ser
corregidas.

El art. 31.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, precep-
to de carácter básico, establece que «las faltas de pun-
tualidad y las de asistencia, cuando constituyan faltas
leves, se sancionarán con la deducción proporcional de
retribuciones». Tanto la Ley de Cataluña 17/1985, de
23 de julio, como el Real Decreto 33/1986, de 10 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régi-
men Disciplinario de los Funcionarios de la Adminis-
tración del Estado, recogen entre las faltas leves el in-
cumplimiento de la jornada de trabajo, las faltas de
puntualidad y las de asistencia. Ahora bien, para que
tales faltas leves sean sancionables debe habilitarse un
sistema que permita a la autoridad administrativa cono-
cerlas antes de su prescripción, y si la falta prescribe al
mes de haberse cometido se puede producir una zona
de opacidad para este tipo de infracciones.

Normalmente –argumenta el Letrado del Parlamento de
Cataluña– el sistema de control de puntualidad y asis-
tencia se realiza mediante la introducción de tarjetas o
fichas en relojes, que en algunos casos graban la infor-
mación en un sistema informático, pero que también
pueden ser mecánicos, al estampar la hora de entrada
directamente en la ficha. En otros casos el sistema de
control es manual, mediante libros de registro, en los
que el funcionario estampa su firma en el momento que
entra en su centro de trabajo. La opción entre uno y
otro medio de control depende de distintas variables,
por ejemplo, el número de funcionarios adscritos al
centro de trabajo en concreto, el carácter urbano o ru-
ral del mismo, etc. No parece exigible que la Adminis-

tración tenga como carga el establecimiento de siste-
mas de control a tiempo real del cumplimiento de los
horarios de su personal. Pues bien, dependiendo del
sistema de control empleado, el conocimiento por parte
del servicio que en cada caso gestiona al personal del
cumplimiento de horarios y de presencia se produce
una vez al mes, una vez concluso el mes natural ante-
rior. Si la infracción se produjo en los primeros días del
mes anterior, difícilmente podrá apreciarse en el caso
que se entienda que tales infracciones prescriben al mes
de haberse cometido, pero, además, incluso cuando tal
infracción sea conocida con tiempo suficiente, su san-
ción no podrá producirse al margen de la retribución
mensual, ya que justamente se trata de reducción pro-
porcionada de retribuciones, y la preparación de la nó-
mina no se realiza en el mismo día de su ingreso, sino
con algunos días de antelación, de modo, que impues-
ta la sanción y comunicada al servicio correspondien-
te si éste ya ha efectuado los trabajos de preparación de
las nóminas, o bien deberá rehacerlos, o bien esperar al
mes siguiente, y en este segundo caso la sanción en el
momento de hacerse efectiva habrá prescrito. De modo
que los plazos de prescripción previstos en el precep-
to legal cuestionado no son irrazonables ni despropor-
cionados al fin perseguido, y, en consecuencia, no son
contrarios a la Constitución.

Concluye su escrito solicitando de este Tribunal
Constitucional dicte Sentencia en la que se declare la
inadmisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad
en relación con los arts. 93 n), 97.1 d), 74.4  y 99 de la
Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, por no ser
aplicables dichos preceptos en el proceso a quo o,
subsidiariamente, se declare su plena constitucio-
nalidad.

8. El día 24 de enero de 1995 tuvo entrada en el Regis-
tro General de este Tribunal un escrito del Presidente de
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalu-
ña al que se acompañaba, junto al testimonio del co-
rrespondiente procedimiento, el Auto de la referida
Sección, de 15 de noviembre de 1994, en el que se
acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad en re-
lación con el art. 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (L.R.B. R.L.).

A) La cuestión trae causa del recurso contencioso-
administrativo núm. 207/91, interpuesto por don Héctor
García Morago contra, entre otros, los arts. 33.1 y 35.1
del Decreto de la Generalidad de Cataluña 214/1990,
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Personal al servicio de las  Entidades Locales.

B) Concluso el , y dentro del plazo para dictar Senten-
cia, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, por providencia  de 27 de septiembre de
1994, acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal, en
el plazo común e improrrogable de diez días, para que
formulasen alegaciones sobre la pertinencia de plantear
cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art.
92.2 de la L.R.B.R.L. «poder  vulnerar la reserva
estatutaria de ley del artículo 103.3 de la Constitución».

La representación procesal de la parte demandante y el
Ministerio Fiscal estimaron pertinente el planteamiento
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de la cuestión, mientras que el Letrado del Consejo
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, personado en
el proceso como parte demandada, se opuso al mismo.

C) En el Auto de planteamiento la Sala proponente re-
produce, en síntesis, las consideraciones efectuadas, y
recogidas en el Antecedente núm. 1 C) b) de esta Sen-
tencia, en su Auto de 26 de noviembre de 1993, por el
que se acordó plantear cuestión de inconstitucio-
nalidad, entre otros, en relación con el ya mencionado
art. 92.2 de la L.R.B.R.L., la cual fue turnada con el
núm. 71/94 y admitida a trámite por providencia de la
Sección Tercera de este Tribunal, de 18 de enero de
1994.

Se señala al respecto que el art. 33.1 del Decreto de la
Generalidad 214/1990, de 30 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Personal al servicio de las
Entidades Locales, cuya nulidad, entre otros preceptos,
se interesa en el recurso contencioso-administrativo, es
fiel copia del art. 92.2 de la L.R.B.R.L., así como que
el art. 35.1 del mencionado Decreto es consecuencia de
aquel art. 33.1. Ello así, la única forma posible de com-
batir tales normas reglamentarias es cuestionando al
propio tiempo la constitucionalidad del precepto legal
que las ampara.

La duda de constitucionalidad del referido art. 92.2 de
la L.R.B.R.L. la funda la Sala, como ya hiciera en su
anterior Auto de 26 de septiembre de 1993, en que el
mismo puede ser contrario a la reserva estatutaria de
Ley contenida en el art. 103.3 de la C.E., de acuerdo
con la doctrina recogida en la STC 99/1987, de 11 de
junio, que declaró inconstitucional, entre otros, el art.
15.1, último inciso, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de medidas para la reforma de la Función Pública.

Tras referirse a los términos del FJ 3 de dicha Senten-
cia, la Sala proponente considera que la cuestión a di-
lucidar es la de si el inciso final del art. 92.2 de la
L.R.B.R.L. («y, en general aquellas que, en desarrollo
de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para
la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad o in-
dependencia en el ejercicio de la función»), después de
enumerar unas pocas funciones públicas que expresa-
mente reserva a los funcionarios públicos, contiene
«condiciones materiales sobre las determinaciones con-
cretas que puedan ser adoptadas por los órganos de la
Administración» (en expresión del aludido FJ 3 de la
STC 99/1987), o si, por el contrario, constituye una
«imprecisa referencia que no vincula efectivamente a la
decisión administrativa» (en expresión, también, del
mencionado FJ).

A su juicio sólo cabe concluir que el último inciso del
art. 92.2 de la L.R.B.R.L. resulta inconstitucional por
desconocer la reserva estatutaria del art. 103.3 de la
C.E., pues la Ley ha incumplido la función que le ve-
nía impuesta de forma irrenunciable por tal reserva,
efectuando en la materia un apoderamiento a la potes-
tad reglamentaria que excede de los límites permitidos
por la misma. Conclusión a la que llega por cuanto los
vocablos «objetividad, imparcialidad e independencia
en el ejercicio de la función» no pasan de ser concep-
tos jurídicos indeterminados, cuya abstracción difícil-
mente puede representar una vinculación efectiva de la
Administración y que, en todo caso, no cumple la exi-

gencia aludida por el Tribunal Constitucional de «una
determinación material suficiente» en el ámbito respec-
tivo, sin que ni siquiera pueda mantenerse que son ver-
daderas «condiciones y límites materiales» en relación
con la decisión administrativa a adoptar sobre el particu-
lar, sino, todo lo más, meras indicaciones formales que
no satisfacen las aludidas exigencias constitucionales.

9. La Sección Tercera del Tribunal Constitucional, por
providencia de 31 de enero de 1995, acordó admitir a
trámite la cuestión de inconstitucionalidad, turnada con
el núm. 243/95; dar traslado de las actuaciones, de con-
formidad con lo establecido en el art. 37.3 de la LOTC,
al Congreso de los Diputados y al Senado, por conduc-
to de sus respectivos Presidentes, al Gobierno, por con-
ducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del
, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quin-
ce días, pudieran personarse en el procedimiento y for-
mular las alegaciones que estimaren pertinentes; oír a
las partes anteriormente indicadas para que, en el mis-
mo plazo del traslado, expusieran lo que consideraren
conveniente acerca de la acumulación de la cuestión de
inconstitucionalidad a la registrada con el núm. 71/94;
y, finalmente, publicar la incoación de la cuestión en el
«Boletín Oficial del Estado».

10. El Presidente del Congreso de los Diputados, me-
diante escrito registrado el día 8 de febrero de 1995,
comunicó el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de no
personarse en el procedimiento y de poner a disposi-
ción del Tribunal Constitucional la documentación que
pudiera precisar. Mediante escrito registrado el día 15
de febrero siguiente el Presidente del Senado interesó
se tuviera por personada a dicha Cámara y ofrecida su
colaboración a los efectos del art. 88.1 de la LOTC.

11. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de
alegaciones con fecha 20 de febrero de , en el que rei-
teró la argumentación ofrecida en igual trámite y res-
pecto al mismo precepto legal con ocasión de la cues-
tión de inconstitucionalidad núm. 71/94, recogida en el
Antecedente núm 5 a) de esta Sentencia.

En otrosí de su escrito de alegaciones solicitó, de acuer-
do con el art. 83 de la LOTC, la acumulación de ambas
cuestiones de inconstitucionalidad.

12. El Abogado del Estado evacuó el trámite de alegacio-
nes conferido mediante escrito registrado el 21 de febre-
ro de 1995, en el que reiteró la argumentación ofrecida
en igual trámite y respecto al mismo precepto legal en la
cuestión de inconstitucionalidad núm. 71/94, recogida en
el Antecedente núm 4 de esta Sentencia.

13. La Sección Tercera de este Tribunal, por nuevo pro-
veído de 14 de marzo de 1995, acordó, por ser partes en
la cuestión de inconstitucionalidad núm. 71/94 el Par-
lamento y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de
Cataluña, oír también a sus representaciones procesa-
les para que, en el plazo de diez días, expusieran lo que
consideraran conveniente acerca de la acumulación de
la cuestión de inconstitucionalidad núm. 243/95 a la
cuestión de inconstitucionalidad núm. 71/94.

Evacuado por las representaciones procesales del Par-
lamento y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad de
Cataluña el trámite de alegaciones conferido mediante
sendos escritos, registrados ambos el día 24 de marzo
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de 1995, el Pleno del Tribunal Constitucional, por ATC
156/1995, de 23 de mayo, acordó acumular la cuestión
de inconstitucionalidad núm. 243/95 a la cuestión de
inconstitucionalidad núm. 71/94.

14. Por providencia de 12 de febrero de 2002, se señaló
para deliberación y votación de la presente Sentencia el
día 14 del mismo mes y año.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Las presentes cuestiones de inconstitucionalidad
acumuladas han sido promovidas por la Sección Prime-
ra de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña en relación, la
primera, con el art. 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local
(L.R.B.R.L.), y con los arts. 74.4, 93 n), 97.1 d) y 99 de
la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la Fun-
ción Pública de la Administración de la Generalidad, y,
la segunda, con el ya citado precepto de la L.R.B.R.L.
La Sala proponente considera que el mencionado pre-
cepto de la Ley estatal podría infringir la reserva de Ley
que instituye el art. 103.3 de la C.E. para la regulación
de diversos ámbitos de la función pública, entre los que
se encuentra el estatuto de los funcionarios públicos, en
tanto que los preceptos cuestionados de la Ley autonó-
mica podrían vulnerar las competencias atribuidas al
Estado para regular las condiciones básicas que garan-
ticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales (art. 149.1.1 C.E.) y, por no respetar la
normativa básica estatal, en materia de bases del régi-
men estatutario de los funcionarios de las Administra-
ciones Públicas (art. 149.1.18 C.E.).

2. Antes de entrar a examinar la constitucionalidad de
los preceptos legales cuestionadoses necesario analizar
el óbice de procedibilidad que ha formulado el Letra-
do del Parlamento de Cataluña, según se ha relaciona-
do en los antecedentes, en relación a la primera de las
cuestiones de inconstitucionalidad y respecto única-
mente a los preceptos de la Ley de Cataluña 17/1985,
de 23 de julio, no resultando ocioso señalar en este sen-
tido que, según reiterada doctrina constitucional, la fal-
ta de las condiciones procesales exigidas por el art. 35
de la LOTC para la admisión de las cuestiones de
inconstitucionalidad puede ser apreciada, no sólo en el
trámite de inadmisión que prevé el art. 37.1 de la
LOTC, sino también en la fase de resolución de las
mismas (SSTC 163/1995, de 8 de noviembre, FJ 2;
174/1998, de 23 de julio, FJ 1; 109/2001, de 26 de
abril, FJ 3, por todas).

El Letrado del Parlamento de Cataluña alega la falta de
relevancia de los preceptos legales cuestionados de la
Ley autonómica para la resolución del proceso en el
que se ha suscitado la cuestión de inconstitucionalidad,
con el consiguiente incumplimiento, por tanto, del re-
quisito exigido por los arts. 163 de la C.E. y 35.1 de la
LOTC de que la norma con rango de Ley cuestionada
sea aplicable al caso y que de su validez dependa el
fallo que haya de dictarse en el proceso a quo. Argu-
menta al respecto que el Decreto de la Generalidad de
Cataluña 214/1990, de 30 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento del personal al servicio de las Enti-

dades Locales, impugnado en el proceso contencioso-
administrativo del que dimana la cuestión de
inconstitucionalidad, ha sido dictado en desarrollo de la
Ley de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de
Régimen Local, pero en ningún caso en desarrollo de
la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la Fun-
ción Pública de la Administración de la Generalidad,
algunos de cuyos preceptos constituyen objeto de la
cuestión de inconstitucionalidad.

Es cierto, sigue diciendo el Letrado, que el contenido
de algunos preceptos del mencionado Decreto impug-
nados en el proceso a quo es prácticamente idéntico al
de los preceptos legales cuestionados, pero ello no con-
lleva necesariamente que la validez de aquéllos depen-
da de la validez de éstos, pues son normas que operan
en un ámbito material distinto, ya que, en tanto que
aquel Decreto desarrolla la legislación sobre régimen
local de Cataluña, la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de
julio, ha sido aprobada en ejercicio de la competencia
que le corresponde a la Comunidad Autónoma en ma-
teria de régimen estatutario de sus funcionarios (art.
10.1.1 EAC), excluyendo expresamente de su ámbito
de aplicación al personal al servicio de las Corporacio-
nes Locales situadas en el territorio de Cataluña, lo que
significa, en definitiva, que la aludida identidad de con-
tenidos no condiciona ni supone la aplicabilidad de los
preceptos legales cuestionados en el proceso a quo.
Abundando en esta línea argumental el Letrado del
Parlamento de Cataluña, de una parte, considera que la
cláusula de identidad del régimen estatutario de los
funcionarios locales y de los funcionarios de la Admi-
nistración de la Generalidad, en cuanto a la adquisición
y pérdida de la condición de funcionario, las situacio-
nes administrativas, los derechos sindicales y de parti-
cipación, las vacaciones, las licencias y los permisos,
los deberes y responsabilidades y el régimen discipli-
nario, que se establece en el art. 307.1 de la Ley de
Cataluña 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régi-
men Local, en ningún caso implica que unos y otros
funcionarios se rijan por las mismas normas; y, de otra
parte, entiende que tampoco la aplicación al proceso a
quo de algunos de los preceptos legales cuestionados
de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de abril, puede
inferirse a partir de algunos artículos del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local (T.R.R.L.),
en la medida en que remiten a la legislación sobre fun-
ción pública de las Comunidades Autónomas, pues,
además de que ninguno de ellos tiene la condición de
básico, aquella remisión no puede vincular a la legisla-
ción autonómica dictada en el ámbito de las competen-
cias asumidas, ni sustituir la voluntad del legislador
autonómico, de modo que la remisión contenida en el
T.R.R.L. sólo puede entenderse efectuada a la legisla-
ción dictada por la Comunidad Autónoma en materia
de régimen local y a las normas que la desarrollan, pero
no a la dictada en materia de función pública de la
Administración de la Generalidad, la cual no es aplica-
ble al caso.

Por su parte el Fiscal General del Estado destaca, en
relación con la primera de las cuestiones de inconstitu-
cionalidad planteadas, el cumplimiento de los requisi-
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tos procesales que arbitran los arts. 163 de la C.E. y 35
de la LOTC, invocando la doctrina constitucional reco-
gida en la STC 183/1992, de 16 de noviembre, respecto
al posible obstáculo de procedibilidad que pudiera
aducirse de la circunstancia de que constituya el obje-
to del proceso a quo la impugnación directa de un re-
glamento y no de una norma con rango de Ley.

Para dar una respuesta adecuada a la objeción formu-
lada por el Letrado del Parlamento de Cataluña ha de
recordarse que, como se ha dejado constancia en los
antecedentes de esta Sentencia, el proceso contencioso-
administrativo de origen tiene por objeto una impugna-
ción directa de una disposición general, el Decreto de
la Generalidad de Cataluña 214/1990, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento del personal al
servicio de las Entidades Locales. La Confederació
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya,
demandante en el citado proceso contencioso-adminis-
trativo, recurrió, a los efectos que aquí interesa y entre
otros preceptos del mencionado Decreto, sus arts. 240
m), 243 d), 245 b), 267 y 304.1 y 2 por considerar que
vulneraban la normativa básica en materia de función
pública dictada por el Estado en ejercicio de la compe-
tencia que le reserva el art. 149.1.18 de la C.E., desta-
cando la coincidencia entre el contenido de aquellos
preceptos reglamentarios y los arts. 74.4, 93 n), 97.1 d)
y 99 de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de
la Función Pública de la Administración de la Genera-
lidad, motivada dicha coincidencia por la cláusula de
identidad de régimen estatutario entre los funcionarios
locales y los funcionarios de la Administración de la
Generalidad establecida en el art. 307.1 de la Ley de
Cataluña 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régi-
men Local. La parte demandante en el proceso a quo
entendía que la impugnación de aquellos preceptos re-
glamentarios implicaba la de los citados preceptos le-
gales que reproducían, e instó en consecuencia al órga-
no judicial a que plantease ante este Tribunal
Constitucional cuestión de inconstitucionalidad respec-
to, entre otros, a tales preceptos legales. Por su parte
tanto la representación de la Generalidad como la de la
Federación de Municipios de Cataluña, quienes compa-
recieron como parte demandada y coadyuvante, respec-
tivamente, en el proceso contencioso-administrativo,
sostenían en sus escritos de alegaciones que los precep-
tos reglamentarios señalados era reproducción o encon-
traban cobertura o amparo en los preceptos legales ci-
tados en razón de la cláusula de identidad estatutaria
recogida en el art. 307.1 de la Ley de Cataluña 8/1987,
de 15 de abril.

La Sala proponente se refiere en el Auto de plantea-
miento de la primera de las cuestiones de inconstitu-
cionalidad a las alegaciones de la parte demandante
sobre la coincidencia entre los indicados preceptos re-
glamentarios y legales, cuya apreciación confirma, así
como manifiesta expresamente que aquellos preceptos
reglamentarios son fiel trasunto y cuentan con la cober-
tura de los preceptos legales cuestionados que reprodu-
cen, por lo que concluye que para la decisión del pro-
ceso contencioso-administrativo resulta transcendente
la validez o no de tales preceptos legales, expresando,
a continuación, las razones y motivos en los que se basa

su duda de constitucionalidad. Así pues, la Sala razona
y justifica que la validez de las normas legales de cuya
constitucionalidad duda es determinante de la validez
de dichos preceptos reglamentarios, sin que constituya
obstáculo para considerar suficientemente exterioriza-
do el juicio de relevancia la circunstancia de que la re-
solución judicial no cuente con una motivación exten-
sa al respecto, pues ésta puede entenderse integrada con
la remisión que realiza a las alegaciones efectuadas en
el proceso contencioso-administrativo (STC 183/1982,
de 16 de noviembre, FJ 2).

Es cierto que puede discutirse, como propone el Letra-
do del Parlamento de Cataluña, en qué medida los men-
cionados preceptos del Decreto de la Generalidad de
Cataluña 214/1990, de 30 de julio, tienen cobertura,
total o parcial, inmediata o mediata, en los preceptos
legales cuestionados de la Ley de Cataluña 17/1985, de
23 de julio, al tratarse de normas que operan en ámbi-
tos materiales diferentes; pero esa discusión ha de que-
dar relegada al enjuiciamiento de fondo, dado que, al
margen de la misma, cabe apreciar la suficiente co-
nexión entre los preceptos cuestionados de la Ley de
Cataluña 17/1985, de 23 de julio, y los preceptos del
Decreto de la Generalidad, 214/1990, de 30 de julio,
que reproducen su contenido, en virtud de la cláusula
de identidad  de régimen estatutario entre los funciona-
rios locales y los de la Administración de la Generali-
dad establecida en el art. 307.1 de la Ley de Cataluña
8/1987, de 15 de abril, de modo que no cabe descartar
a limine que la inconstitucionalidad de los preceptos de
la Ley haya de determinar, en consecuencia,  la de los
del Reglamento que, como ha quedado dicho, son idén-
ticos. El óbice de procedibilidad no puede, pues, pros-
perar, pues en absoluto resulta evidente que la norma
cuestionada no sea, siquiera de modo mediato, aplica-
ble al caso (SSTC 76/1990, de 26 de abril, FJ 11; 337/
1994, de 23 de diciembre, FJ 4).

En cualquier caso, como hemos declarado en las últi-
mas resoluciones citadas, «no es preciso, ni pertinente
que, correspondiendo al órgano judicial en el ejercicio
de la función que constitucionalmente le corresponde
(art. 117.3 de la C.E.) interpretar los requisitos ordena-
dores de los procesos propios de su jurisdicción, este
Tribunal Constitucional, con la excusa de constatar el
carácter de norma decidendi de la norma legal cuestio-
nada, se adentre a sustituir o modificar el criterio del
órgano judicial proponente que, aun pudiendo ser dis-
cutible, no resulta irrazonable o radicalmente infunda-
do. De este modo –se concluye– siendo claro que la
negación de la aplicabilidad de los preceptos legales
cuestionados sólo sería posible mediando una interpre-
tación de este Tribunal de signo contrario a la manteni-
da por el órgano judicial proponente y que esta inter-
pretación, que no necesariamente es la única posible y
ajustada a Derecho, sólo al órgano judicial compete en
principio efectuarla, debe concluirse que no es aprecia-
ble la inexistencia de juicio de relevancia en el Auto de
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad,
pues, no siendo rechazable a limine la tesis de la
aplicabilidad de los preceptos legales cuestionados, la
inconstitucionalidad, en su caso, de éstos tendría inci-
dencia en la resolución del recurso» (STC 203/1998, de
2 de diciembre, FJ 2; ATC 143/1993, de 3 de mayo).
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Por tanto, cabe apreciar en el presente supuesto, de
conformidad con la doctrina reseñada, la suficiente
conexión entre los preceptos legales cuestionados de la
Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, y los precep-
tos del Decreto de la Generalidad 214/1990, de 30 de
julio, que reproducen su contenido y, de este modo,
justificada la relevancia de las normas legales cuestio-
nadas, lo que por otra parte está de acuerdo, como se ha
señalado antes, con una interpretación flexible del art.
35.2 de la LOTC, pues, a fin de cuentas, «sólo cuando
resulte evidente que la norma legal cuestionada no es,
en modo alguno, aplicable al caso, cabe declarar inad-
misible una cuestión de inconstitucionalidad» (SSTC
76/1990, de 26 de abril, FJ 1; 337/1994, de 23 de di-
ciembre, FJ 4), lo que ciertamente no ocurre en este
supuesto por las razones expuestas.

3. Asimismo, antes de entrar a examinar los temas de
fondo suscitados, conviene considerar, también, la
eventual incidencia que sobre el objeto del primero de
los procesos constitucionales han podido producir dos
circunstancias posteriores a su iniciación, cuales son,
de un lado, la modificación de la Ley de Cataluña 17/
1985, de 23 de julio, por la Ley 9/1994, de 15 de julio,
de reforma de la legislación relativa a la Función Públi-
ca de la Generalidad y, de otro, la sustitución de ambas
Leyes, en lo que aquí interesa, por el Decreto Legisla-
tivo de Cataluña 1/1997, de 31 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Único de la Ley de la Función Públi-
ca de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Aquella modificación afecta, de una parte, al ámbito de
aplicación de la Ley de la función pública de la Admi-
nistración de la Generalidad, incluyendo en el mismo,
frente a lo dispuesto en la Ley de Cataluña 17/1985, de
23 de julio (art. 2.3.b), al personal al servicio de las
Corporaciones Locales situadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma, en los términos que establece la
legislación sobre función pública local (art. 2.2.c), pre-
visión que reproduce el Decreto-Legislativo de Catalu-
ña 1/1997, de 31 de octubre (art. 2.2.c). De otra parte,
al plazo de prescripción para las faltas leves y sus co-
rrespondientes sanciones, que la Ley de Cataluña 9/
1994, de 15 de julio, reduce de tres a dos meses (art.
99). Este último, con la modificación reseñada, y los
demás preceptos cuestionados de la Ley de Cataluña
17/1985, de 23 de julio, son reproducidos, aunque co-
rrespondiéndoles distinta numeración, en el Decreto-
Legislativo de Cataluña 1/1997, de 31 de octubre.

Sobre los efectos de la pérdida de vigencia, modifica-
ción o sustitución de una determinada Ley o de un de-
terminado precepto legal, ulterior a su cuestionamiento
judicial, en relación con los procesos de las cuestiones
de inconstitucionalidad, es doctrina reiterada de este
Tribunal Constitucional que la derogación, modifica-
ción o sustitución de la norma cuya constitucionalidad
se pone en duda no siempre priva de sentido al proce-
so constitucional, ni impide, por sí sola, el juicio de
constitucionalidad sobre la misma, toda vez que la po-
sible aplicación de la norma derogada, modificada o
sustituida en el proceso a quo puede hacer necesario el
pronunciamiento de este Tribunal. De modo que, a di-
ferencia de lo que, por regla general, acontece en los
recursos de inconstitucionalidad, en las cuestiones de
inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el ob-

jeto del proceso como consecuencia de la derogación,
modificación o sustitución de la norma cuestionada
vienen determinados por el hecho de que tras esa dero-
gación, modificación o sustitución resulte o no aplica-
ble al proceso a quo y de su validez dependa la decisión
a adoptar en el mismo (SSTC 199/1987, de 16 de di-
ciembre, FJ 3; 174/1998, de 23 de julio, FJ 1; 273/
2000, de 15 de noviembre, FJ 3; 108/2001, de 26 de
abril, FJ 4; AATC 438/1990, de 18 de diciembre; 43/
1995, de 7 de febrero; 57/1999, de 9 de marzo).

Pues bien, la modificación y posterior sustitución de los
preceptos legales cuestionados de la Ley de Cataluña
17/1985, de 23 de julio, no implican la pérdida sobre-
venida del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad
ahora considerada, pues, además de que los mismos en
nada alteran, atendiendo al contenido de los nuevos
preceptos que sustituyan a los cuestionados, los moti-
vos que, en el Auto de planteamiento, condujeron a la
Sala proponente a elevar la cuestión de inconstitucio-
nalidad, el juicio de constitucionalidad que sobre éstos
hemos de efectuar se conecta con su aplicación a un
concreto proceso contencioso-administrativo en el que
el órgano judicial proponente ha de resolver sobre la
pretensión ejercitada acerca de la validez o invalidez de
los preceptos reglamentarios que los reproducen a la
luz de la normativa vigente y aplicable en el concreto
momento en el que se suscitó el proceso a quo.

4. Despejados los temas procesales abordados en los
precedentes fundamentos jurídicos, procede examinar,
a continuación, la constitucionalidad de los preceptos
legales cuestionados, comenzando, siguiendo el orden
establecido en el Auto de planteamiento de la primera
de las cuestiones de inconstitucionalidad, por el art.
92.2 de la L.R.B.R.L., a cuyo tenor.

«Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda
reservado exclusivamente al personal sujeto al estatu-
to funcionarial, las que impliquen ejercicio de autori-
dad, las de fe pública y asesoramiento legal preceptivo,
las de control y fiscalización interna de la gestión eco-
nómico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad
y tesorería y, en general, aquellas que, en desarrollo de
la presente Ley, se reserven a los funcionarios para
mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e inde-
pendencia en el ejercicio de la función».

La duda de constitucionalidad de la Sala proponente se
circunscribe al inciso final del precepto transcrito –«y,
en general, aquéllas que, en desarrollo de la presente
Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garan-
tía de la objetividad, imparcialidad e independencia en
el ejercicio de la función»–, el cual entiende que pue-
de ser contrario a la reserva de Ley que establece el art.
103.3 de la C.E., a la luz de la interpretación que de la
misma ha hecho el Tribunal Constitucional en la STC
99/1987, de 11 de junio, en cuanto comprensiva, entre
otros aspectos del estatuto funcionarial, de los modos
de provisión de los puestos de trabajo al servicio de las
Administraciones Públicas, ya que, habiendo optado el
constituyente por un régimen estatutario para los servi-
dores públicos (art. 103.3, en relación con el art.
149.1.18, ambos de la C.E.), habrá de ser también la
Ley la que determine en qué casos y con qué condicio-
nes puedan reconocerse otras posibles vías de acceso al
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servicio de las Administraciones Públicas. En aplica-
ción de la doctrina recogida en la citada Sentencia, la
Sala considera que el inciso del precepto legal cuestio-
nado infringe la reserva de Ley del art. 103.3 de la C.E.,
pues el legislador, al actuar como lo ha hecho, ha in-
cumplido la función que le venía impuesta de forma
irrenunciable por dicha reserva de Ley, al efectuar en la
materia un apoderamiento a la facultad reglamentaria
que excede de los límites permitidos para aquélla, dado
que los conceptos de «objetividad, imparcialidad e in-
dependencia en el ejercicio de la función» no pasan de
ser conceptos jurídicos indeterminados, cuya abstrac-
ción difícilmente puede representar una vinculación
efectiva para la Administración y que, en cualquier
caso, no cumplen la exigencia de «una determinación
material suficiente» en el ámbito respectivo, siendo
todo lo más meras indicaciones formales que no satis-
facen las exigencias constitucionales de la reserva de
Ley del art. 103.3 de la C.E. En apoyo de su argumen-
tación la Sala compara la nueva redacción que al inci-
so final del art. 15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, de medidas para la reforma de la Función Pública,
declarado inconstitucional en la STC 99/1987, de 11 de
junio, le dio la Ley 23/1988, de 28 de julio, con el cues-
tionado art. 92.2 de la L.R.B.R.L., ya que en aquel pre-
cepto se establece un sistema justamente inverso al que
se recoge en éste, pues mientras que en el art. 92.2 de
la L.R.B.R.L. se tasan unas pocas funciones que que-
dan reservadas a los funcionarios públicos, abriéndose
la posibilidad de cubrir todos los demás puestos de tra-
bajo con personal laboral, en la nueva redacción del art.
15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se tasan preci-
samente los puestos que pueden ser ocupados por per-
sonal laboral, reservándose todos los demás a los fun-
cionarios públicos.

El Abogado del Estado entiende, en síntesis, que el art.
92.2 in fine de la L.R.B.R.L. no incurre en la genérica
imprecisión que se imputó al art. 15.1 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, en la STC 99/1987, de 11 de ju-
nio, pues los parámetros de objetividad, imparcialidad
e independencia son los que han de regir las decisiones
de la Administración Pública, de manera que el precep-
to viene a recoger como criterio que los contratados
laborales que presten servicios en la Administración no
podrán desempeñar funciones de especial responsabi-
lidad en garantía de la objetividad, imparcialidad e in-
dependencia, es decir, sólo podrán ocupar puestos de
trabajo que no requieran la adopción de decisiones de
especial transcendencia, los cuales exclusivamente po-
drán ser cubiertos por quienes tengan la condición de
funcionario. De modo que, aun cuando el precepto en
su inciso final no fija por sí solo las condiciones exigi-
bles para ocupar puestos como funcionario o contrata-
do laboral en el seno de la Administración Pública, sí
establece criterios suficientemente definidos que, jun-
to con otros previstos en la propia Ley, contienen las
condiciones y límites materiales sobre las determina-
ciones concretas que pueden ser adoptadas por la Ad-
ministración.

Por su parte el Fiscal General del Estado coincide con
la Sala proponente en el sentido de que los términos
«objetividad, imparcialidad e independencia» del art.
92.2 de la L.R.B.R.L. no pasan de ser meros conceptos

jurídicos indeterminados, insuficientes para determinar
qué concretos puestos de trabajo quedan reservados a
los funcionarios de la Administración Local y cuáles
pueden ser encargados al personal contratado o laboral
por disposición reglamentaria. En su opinión las refe-
rencias a los principios garantizadores de la objetivi-
dad, imparcialidad e independencia de la función otor-
gan un margen excesivamente amplio al desarrollo
legal, por lo que entiende, en definitiva, que el art. 92.2
de la L.R.B.R.L. no respeta suficientemente la reserva
de Ley establecida en el art. 103.3 de la C.E.

5. El art. 103.3 de la C.E. establece, efectivamente, una
reserva para la regulación por Ley de diversos ámbitos
de la función pública, entre los que se encuentra el es-
tatuto de los funcionarios públicos, sobre la cual el Tri-
bunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse
en la STC 99/1987, de 11 de junio. De conformidad
con la doctrina constitucional recogida en la citada
Sentencia, el estatuto de los funcionarios públicos, en
virtud de la reserva de Ley ex art. 103.3 de la C.E.,
queda sustraído a la normación reglamentaria, «mas no
en el sentido de que las disposiciones del Gobierno no
puedan, cuando así lo requiera la Ley, colaborar con
ésta para complementar o particularizar, en aspectos
instrumentales y con la debida sujeción, la ordenación
legal de la materia reservada, pues esta colaboración
que, en términos de política legislativa habrá de resul-
tar pertinente en muchos casos, no será contradictoria
con el dictado de la Constitución cuando la remisión al
reglamento lo sea, estrictamente, para desarrollar y
complementar una previa determinación legislativa».
Esto es, «en esta materia habrá de ser sólo la Ley la
fuente introductora de las normas reclamadas por la
Constitución, con la consecuencia de que la potestad
reglamentaria no podrá desplegar aquí innovando o
sustituyendo a la disciplina legislativa, no siéndole tam-
poco posible al legislador disponer de la reserva misma
a través de remisiones incondicionadas o carentes de
límites». De modo que, como el Tribunal Constitucio-
nal tiene declarado en relación a otros ámbitos materia-
les reservados por la Constitución a la regulación por
Ley, no es imposible en esta materia una intervención
auxiliar o complementaria del reglamento, siempre que,
como ya se señalara en la STC 83/1984, de 24 de julio
(FJ 4), «esas remisiones sean tales que restrinjan efec-
tivamente, el ejercicio de esa potestad (reglamentaria)
a un complemento de la regulación legal, que sea indis-
pensable por motivos técnicos o para optimizar el cum-
plimiento de las finalidades propuestas por la Constitu-
ción o por la propia Ley, de modo que no se llegue a
una total abdicación por parte del legislador de su fa-
cultad para establecer reglas limitativas, transfiriendo
esa facultad al titular de la potestad reglamentaria, sin
fijar ni siquiera cuáles son los fines u objetivos que la
reglamentación ha de perseguir» [STC 99/1987, de 11
de junio, FJ 3 a)].

En cuanto al alcance del enunciado constitucional «es-
tatuto de los funcionarios públicos», el Tribunal Cons-
titucional ha declarado que se trata de una expresión
cuyos contornos no pueden definirse en abstracto y a
priori, pero en la que ha de entenderse comprendida, en
principio, la normación relativa a la adquisición y pér-
dida de la condición de funcionario, a las condiciones
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de promoción de la carrera administrativa y a las situa-
ciones que en ésta puedan darse, a los derechos y debe-
res y responsabilidades de los funcionarios y a su régi-
men disciplinario, así como a la creación e integración,
en su caso, de Cuerpos y Escalas funcionariales y al
modo de provisión de puestos de trabajo al servicio de
las Administraciones Públicas, pues habiendo optado la
Constitución por un régimen estatutario, con carácter
general, para los servidores públicos (arts. 103.3 y
149.1.18) habrá de ser la Ley la que determine en qué
casos y con qué condiciones puedan reconocerse otras
posibles vías de acceso al servicio de la Administración
Pública». De manera que «las normas que disciplinen
estos ámbitos serán, en el concepto constitucional,
ordenadoras del Estatuto de los funcionarios públicos»
y dicha normación, en virtud de la reserva constitucio-
nal del art. 103.3 de la C.E., «habrá de ser dispuesta por
el legislador en términos tales que, de conformidad con
lo antes observado, sea reconocible en la Ley misma
una determinación material suficiente de los ámbitos
incluidos en el Estatuto funcionarial, descartándose, de
este modo, todo apoderamiento explícito o implícito a
la potestad reglamentaria para sustituir a la norma de
Ley en la labor que la Constitución le encomienda»
[SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 3 c); doctrina que
reitera STC 235/2000, de 5 de octubre, FJ 5].

En aplicación de la doctrina constitucional expuesta, el
Tribunal Constitucional declaró en la mencionada STC
99/1987, de 11 de junio, la inconstitucionalidad del
último inciso del art. 15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, que encomendaba al Ministerio de la Presiden-
cia determinar los requisitos para el desempeño de cada
puesto de trabajo, «debiendo especificarse aquellos
puestos que, en atención a la naturaleza de su conteni-
do, se reservan a funcionarios públicos», al considerar,
en razón del ámbito objetivo de la reserva de Ley del
art. 103.3 de la C.E., que «corresponde sólo a la Ley la
regulación del modo de provisión de puestos de traba-
jo al servicio de las Administraciones Públicas, pues no
otra cosa se desprende de la opción genérica de la
Constitución (arts. 103.3 y 149.1.18) a favor de un ré-
gimen estatutario para los servidores públicos y de la
consiguiente exigencia de que las normas que permitan
excepcionar tal previsión constitucional sean dispues-
tas por el legislador, garantizándose, de este modo, una
efectiva sujeción de los órganos administrativos, a la
hora de decidir qué puestos concretos de trabajo pue-
den ser cubiertos por quienes no posean la condición de
funcionario». En opinión del Tribunal Constitucional,
en la redacción original de aquel precepto se confería
un apoderamiento indeterminado al Ministerio de la
Presidencia que entrañaba «una patente conculcación
de la reserva de Ley establecida en el art. 103.3 de la
Constitución y, de este modo, una plena renuncia del
legislador a su tarea de establecer en este punto, cierta-
mente crucial para la estructura de las Administracio-
nes Públicas y de la propia función pública, condicio-
nes y límites materiales sobre las determinaciones
concretas que puedan ser adoptadas por los órganos de
la Administración», estimando al respecto una impre-
cisa referencia que no vinculaba efectivamente la deci-
sión administrativa la mención a «la naturaleza del con-
tenido de los puestos de trabajo» [STC 99/1987, de 11
de junio, FJ 3 d)].

6. A la luz de la doctrina constitucional expuesta ha de
ser examinada la duda de constitucionalidad que al ór-
gano judicial le suscita el art. 92.2 de la L.R.B.R.L. El
precepto en cuestión, antes transcrito, enumera en su
primer inciso una serie de funciones, que expresamente
califica como públicas, cuyo cumplimiento queda re-
servado exclusivamente al personal sujeto al estatuto
funcionarial. Tales funciones son las que impliquen
ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento
legal preceptivo, las de control y fiscalización  interna
de la gestión económico-financiera y presupuestaria y
las de contabilidad y tesorería, las cuales, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 92.3 de la L.R.B.R.L.,
son funciones públicas necesarias en todas las Corpo-
raciones Locales, cuya responsabilidad administrativa
está reservada a funcionarios con habilitación de carác-
ter nacional. Este elenco inicial se completa en el se-
gundo inciso del precepto, al que se circunscribe la
duda de constitucionalidad, con la consideración de
que también son funciones públicas y, por lo tanto, han
de ser desempeñadas por personal sujeto al estatuto
funcionarial, «en general, aquellas que en desarrollo de
la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la
mejor garantía de la objetividad, imparcialidad o inde-
pendencia en el ejercicio de la función».

Cierto es que respecto a las funciones no calificadas en
la L.R.B.R.L. como necesarias en todas las Corporacio-
nes Locales el precepto cuestionado no especifica qué
concretas funciones han de ser desempeñadas por per-
sonal sujeto al estatuto funcionarial, remitiendo su de-
terminación al desarrollo del mismo. Sin embargo, tal
remisión, limitada a la clase de funciones referida, no
puede estimarse incondicionada o carente de límites
pues en el propio precepto se disponen los criterios o
parámetros que han de inspirar en su desarrollo la de-
terminación de las funciones que han de ser desempe-
ñadas por funcionarios públicos, cuales son la garantía
de la objetividad, imparcialidad e independencia en el
ejercicio de la función pública. Criterios que, aunque
genéricos en su formulación, poseen un contenido que
es susceptible de ser delimitado en cada caso en concre-
to en atención a las características de la función o pues-
to de trabajo del que se trata e imponen, por lo tanto,
una efectiva sujeción en la determinación de las concre-
tas funciones, no calificadas como necesarias en todas
las Corporaciones Locales, que han de ser desempeña-
das por personal sujeto al estatuto funcionarial.

Es más, considerando en su totalidad el art. 92.2 de la
L.R.B.R.L., y no aislando, como se hace en el Auto de
planteamiento de las cuestiones de inconstitucio-
nalidad, su segundo inciso, el precepto contiene, como
señala en su escrito de alegaciones el Abogado del Es-
tado, una determinación material que sería, por sí, su-
ficiente de las funciones que han de ser desempeñadas
por funcionarios públicos y, a sensu contrario, de las
que no pueden ser encomendadas al personal contrata-
do, el cual no podrá ocupar  aquellos puestos de trabajo
que impliquen el ejercicio de las funciones enumeradas
en el primer inciso del art. 92.2 de la L.R.B.R.L., esto
es, las que impliquen ejercicio de autoridad y las cali-
ficadas como necesarias en todas las Corporaciones
Locales, ni las que se exijan para mejor garantía de
objetividad, imparcialidad e independencia en el ejer-
cicio de la función pública.
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A lo que hay que añadir que para poder afirmar que se
ha vulnerado la reserva de ley ex art. 103.3 C.E. habría
que tomar en consideración, no sólo la legislación bá-
sica en él contenida, sino también la de desarrollo.

Hay que concluir, pues, que el art. 92.2 de la
L.R.B.R.L. no vulnera la reserva de Ley que establece
el art. 103.3 de la C.E., debiendo ser desestimadas en
este extremo las presentes cuestiones de inconstitu-
cionalidad, sin que a tal conclusión pueda oponerse la
valoración más positiva que por la Sala proponente le
merece la técnica utilizada por el legislador al dar en la
Ley 23/1988, de 28 de julio, nueva redacción al art.
15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que la emplea-
da al redactar el art. 92.2 de la L.R.B.R.L., pues el jui-
cio de constitucionalidad no es un juicio de técnica le-
gislativa, ni el Tribunal Constitucional es Juez de la
corrección técnica (SSTC 109/1987, de 29 de junio, FJ
3; 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 2).

7. En relación con los arts. 74.4, 93.n), 97.1 y 99 de la
Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la Función
Pública de la Administración de la Generalidad, referi-
dos todos ellos a diversos aspectos del régimen discipli-
nario de los funcionarios públicos, la duda de
constitucionalidad del órgano judicial proponente de la
cuestión de inconstitucionalidad radica, con base en un
razonamiento sustancialmente idéntico para todos los
preceptos, en la posible infracción del orden constitu-
cional de distribución de competencias. Tal infracción,
en su opinión, podría producirse desde una doble ver-
tiente. De un lado, los preceptos legales cuestionados
podrían invadir la competencia que le corresponde al
Estado ex art. 149.1.18 sobre las bases del régimen
estatutario de los funcionarios públicos, al no respetar
la legislación básica sobre la materia aprobada por el
Estado, proponiendo el órgano judicial como
parámetro desde el que examinar su constitucionalidad
el art. 31.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de me-
didas para la reforma de la Función Pública, precepto
definido como básico por el art. 1.3 de la citada Ley y
que enumera los supuestos de faltas muy graves en
materia de función pública; los arts. 47, 48 y 49, que
regulan la situación de suspensión provisional de fun-
ciones durante la tramitación de un procedimiento ju-
dicial o disciplinario, 87.2, referido al plazo de pres-
cripción de las faltas, y 91, que contempla, por razón de
las faltas, las sanciones que podrán imponerse, todos
ellos del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Funciona-
rios Civiles del Estado (L.F.C.E.); y, en fin, los arts.
146.2, 148.2 y 150.2 del T.R.R.L., preceptos que en
relación con la función pública local regulan, respecti-
vamente, el plazo de prescripción de las faltas, las san-
ciones que por razón de las mismas pueden imponerse
y la suspensión provisional del expedientado. De otro
lado, la Sala entiende que los preceptos legales cuestio-
nados, a excepción del art. 93.n), podrían invadir tam-
bién la competencia que al Estado le corresponde ex
art. 149.1.1 de la C.E. para regular las condiciones bá-
sicas que garanticen la igualdad de todos los españoles
en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los
deberes constitucionales, al introducir divergencias
irrazonables y desproporcionadas en relación con el

régimen disciplinario aplicable en otras partes del terri-
torio del Estado.

Del planteamiento en el que se sustenta la duda de
constitucionalidad del órgano judicial proponente dis-
crepan los Letrados del Consejo Ejecutivo y del Parla-
mento de Cataluña en cuanto a la atribución del carác-
ter de normas básicas en materia de función pública a
los preceptos de la L.F.C.E. y del T.R.R.L. menciona-
dos en el Auto de planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad. El Letrado del Parlamento de
Cataluña, en relación con los preceptos del T.R.R.L.
calificados como básicos, destaca que la cuestión de
inconstitucionalidad fue elevada a este Tribunal Cons-
titucional antes de que se dictara la STC 385/1993, de
23 de diciembre, en la que se declaró la inconstitu-
cionalidad del inciso «conforme a su naturaleza» de la
disposición final séptima, apartado primero, letra b) del
T.R.R.L., en cuanto criterio utilizado en la citada dispo-
sición final para inferir el carácter básico de los precep-
tos contenidos en sus Títulos VI y VII, siendo precisa-
mente en dicha disposición en la que la Sala ampara
parte de su concepción e identificación de las bases en
materia de función pública local. Ambas representacio-
nes procesales, respecto a la calificación como básicos
de los preceptos mencionados de la L.F.C.E., entienden
que no se corresponde con la noción constitucional de
bases elaborada por el Tribunal Constitucional el hecho
de poder inferir las bases estatales de la legislación
preconstitucional cuando, como acontece en el supues-
to que nos ocupa, el legislador postconstitucional ha
procedido de manera aparentemente completa median-
te el ejercicio de su competencia a dictar las bases so-
bre una determinada materia, en este caso sobre el ré-
gimen estatutario de los funcionarios públicos, salvo
que el legislador postconstitucional estatal hubiera de-
finido como básicos la legislación preconstitucional o
alguno de sus preceptos. Finalmente el Letrado del
Parlamento de Cataluña resalta la contradicción que
supone la consideración dual del carácter básico de
determinados preceptos del T.R.R.L. y de la L.F.C.E.,
sin tener en cuenta la diferencia entre sus textos, con
regulaciones que no por parecidas dejan de ser distin-
tas, lo que conlleva, en su opinión, a que la opción en-
tre aquello que es básico o no lo es resulte difuso e in-
determinado.

A la luz de los razonamientos recogidos en el Auto de
planteamiento que se configuran como presupuesto de
la duda de constitucionalidad y de las alegaciones de
las representaciones procesales  del Consejo Ejecutivo
y del Parlamento de Cataluña resulta preciso, antes de
examinar la constitucionalidad de cada uno de los pre-
ceptos legales cuestionados, referirse al alcance de los
títulos competenciales del Estado que, a juicio de la
Sala, pueden haber menoscabado dichos preceptos, así
como a las competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma de Cataluña en la materia en la que aquéllos
se encuadran, y a la calificación o no como básicos de
los preceptos de la L.F.C.E. y del T.R.R.L. considera-
dos como tales por el órgano promotor de la cuestión
de inconstitucionalidad y su posible operatividad en
este caso como parámetro de control.
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8. En materia de función pública al Estado le corres-
ponde, en virtud de lo establecido en el art. 149.1.18 de
la C.E., la competencia exclusiva para establecer las
bases del régimen estatutario de los funcionarios públi-
cos, expresión que ha de entenderse referida, como ha
tenido ocasión de declarar el Tribunal Constitucional,
a los funcionarios de todas las Administraciones Públi-
cas, debiendo, por consiguiente, entenderse incluidos
en dicho título competencial tanto los funcionarios de
la Administración del Estado como los de las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas y los de las
Corporaciones Locales (SSTC 57/1982, de 27 de julio,
FJ 12; 25/1983, de 7 de abril, FJ 4; 76/1983, de 5 de
agosto, FJ 44; 85/1985, de 10 de julio, FJ 1; 235/1991,
de 12 de diciembre, FJ 2; 385/1993, de 23 de diciem-
bre, FJ 8). Por su parte la Comunidad Autónoma de
Cataluña ha asumido, en el marco de la legislación bá-
sica del Estado, competencia de desarrollo legislativo y
ejecución en materia de régimen estatutario de sus fun-
cionarios (art. 10.1.1 EAC), título competencial que
abarca a los funcionarios al servicio de la Comunidad
Autónoma, y competencia exclusiva, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 149.1.18 de la C.E., en materia de
régimen local (art. 9.8 EAC), título competencial de
carácter globalizador en cuanto comprensivo de la to-
talidad de los aspectos que se refieren a la Administra-
ción Local (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 4),
incluida, por tanto, la función pública local. De una
interpretación conjunta de los mencionados preceptos
constitucional y estatutario, se deduce, pues, que al
Estado le corresponde el establecimiento de las bases
del régimen estatutario de los funcionarios de las Ad-
ministraciones Públicas y a la Comunidad Autónoma
de Cataluña, pese a la distinta calificación de los títu-
los competenciales recogidos en los arts. 9.8 y 10.1.1
del EAC, el desarrollo legislativo y la ejecución de las
bases de dicho régimen estatutario en lo que se refiere
a los funcionarios al servicio de la Comunidad Autóno-
ma y al servicio de las Corporaciones Locales radica-
das en su ámbito territorial.

Por otra parte, en relación con el contenido de la expre-
sión «régimen estatutario de los funcionarios públi-
cos», empleada por los arts. 103.3 y 149.1.18 de la
C.E., el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de
declarar, poniendo en conexión ambos preceptos cons-
titucionales, «que sus contornos no pueden definirse en
abstracto y a priori», debiendo entenderse comprendi-
da en su ámbito, «en principio, la normación relativa a
la adquisición y pérdida de la condición de funcionario,
a las condiciones de  promoción de la carrera adminis-
trativa y a las situaciones que en ésta puedan darse, a
los derechos y deberes y responsabilidad de los funcio-
narios y a su régimen disciplinario, así como a la crea-
ción e integración, en su caso, de Cuerpos y Escalas
funcionariales y al modo de provisión de puestos de
trabajo al servicio de las Administración Públicas»
[SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 3 c); 56/1990, de 29
de marzo, FJ 19). Desde la estricta perspectiva
competencial este Tribunal Constitucional se ha referi-
do a los diversos contenidos de la expresión «régimen
estatutario de los funcionarios públicos», en la que, al
margen de otros posibles extremos que no afectan al
caso planteado, ha de incluirse el régimen disciplinario
en cuanto constituye uno de los aspectos esenciales de

la regulación de su régimen estatutario (STC 235/1991,
de 12 de diciembre, FJ 4).

De modo que, a tenor de la distribución de competen-
cias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Ca-
taluña en materia de función pública, corresponde al
Estado establecer las bases del régimen disciplinario de
los funcionarios públicos y a la Comunidad Autónoma
la competencia de desarrollo legislativo y ejecución, de
acuerdo con aquella legislación básica, en relación con
la función pública autonómica y local.

9. Definido el marco constitucional y estatutario de
distribución de competencias entre el Estado y la Co-
munidad Autónoma de Cataluña en materia de función
pública y, más en concreto, en materia de régimen dis-
ciplinario de los funcionarios públicos, la cuestión que
seguidamente hemos de afrontar es la relativa a la ca-
lificación como básicos de determinados preceptos de
la L.F.C.E. y del T.R.R.L. en el Auto de planteamiento
de la cuestión de inconstitucionalidad, debiendo dar
respuesta, en primer lugar, a la problemática suscitada
con ocasión del primero de los textos legales citados
por las representaciones procesales del Consejo Ejecu-
tivo y del Parlamento de Cataluña, esto es, a la posibi-
lidad de inferir normas básicas de la legislación
preconstitucional en una materia en la que el legislador
estatal postconstitucional ha procedido a establecer de
una manera aparentemente completa, en el ejercicio de
sus competencias, las bases de la misma, sin que hubie-
ra declarado básicas aquellas normas preconstitucio-
nales.

Dicha posibilidad de inferir o deducir las bases, princi-
pios o criterios básicos de una materia de la legislación
preconstitucional vigente fue admitida por el Tribunal
Constitucional en la STC 32/1981, de 28 de julio, al
suscitarse la cuestión relativa a si, además de la relación
lógica que existe entre la legislación básica, en cuanto
competencia del Estado, y la legislación de desarrollo,
en cuanto competencia de las Comunidades Autóno-
mas, habría de darse también una relación cronológica,
de modo que, hasta que el Estado no hubiera dictado la
legislación básica sobre una materia, las Comunidades
Autónomas con competencias de desarrollo legislativo
en la misma no podían ejercer dichas competencias. En
la citada Sentencia el Tribunal Constitucional declaró
que «la noción de bases o normas básicas ha de ser
entendida como una noción material y, en consecuen-
cia, esos principios o criterios básicos, estén o no for-
mulados como tales, son los que racionalmente se de-
ducen de la legislación vigente», sea ésta «anterior o
posterior a la Constitución».

Pero, la cuestión suscitada en este proceso constitucio-
nal con la invocación por la Sala proponente del carác-
ter básico de determinados preceptos de la L.F.C.E. no
es la más genérica, relativa a la posibilidad de inferir de
la normativa preconstitucional vigente las bases de una
materia determinada en ausencia de una legislación
postconstitucional sobre la misma, sino la más especí-
fica, referida a si es factible tal inferencia de una nor-
ma legal preconstitucional cuando el legislador estatal
postconstitucional ha procedido a establecer una regu-
lación aparentemente completa e innovadora de las
bases de la materia en cuestión. La noción formal de
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bases elaborada por la doctrina de este Tribunal Cons-
titucional y la finalidad con ella perseguida de dotar de
una determinación cierta y estable a los ámbitos respec-
tivos de ordenación de las materias en las que concu-
rren y se articulan las competencias básicas estatales y
las legislativas y reglamentarias autonómicas mal se
compadecen con la posibilidad de poder seguir infirien-
do bases de las normas legales preconstitucionales
cuando el legislador estatal constitucional ha procedi-
do en el ejercicio de la competencia constitucionalmen-
te atribuida a establecer de manera aparentemente com-
pleta e innovadora las bases sobre una determinada
materia, a menos que declare expresamente la preten-
dida naturaleza básica de esas normas legales precons-
titucionales o dicha naturaleza resulte, sin lugar a du-
das, de ser éstas un complemento indispensable de las
normas básicas postconstitucionales por deducirse de
su propia estructura que no han pretendido agotar la
regulación de todos los aspectos de la materia.

En modo alguno resulta ocioso recordar al respecto
que, sin alterar el orden constitucional y estatutario de
distribución de competencias y con observancia de las
garantías de certidumbre jurídica necesarias para ase-
gurar que las Comunidades Autónomas  puedan cono-
cer cuál es el marco básico al que deben someter su
competencia de desarrollo legislativo, la concreción de
lo básico corresponde realizarla al legislador estatal,
quien, respetando aquel orden y estas garantías, goza de
una completa libertad para establecer con carácter ge-
neral las bases de una determinada materia, aceptando
o no las que pudieran inferirse de las normas legales
preconstitucionales o las fijadas anticipadamente por el
Gobierno [SSTC 32/1983, de 28 de abril, FJ 12; 42/
1983, de 20 de mayo, FJ 3 A); 76/1983, de 5 de agos-
to, FJ 19), sin que su acción legislativa en este extremo,
plasmación de una legítima opción política, pueda ser
fiscalizada por este Tribunal Constitucional, que no es
un Juez de la oportunidad, salvo que traspase los lími-
tes que para esa acción legislativa resulten del bloque
de la constitucionalidad. De otra parte, la función de
control que sobre la legislación básica corresponde a
este Tribunal Constitucional ha de circunscribirse a re-
visar la calificación hecha por el legislador estatal
postconstitucional de una norma como básica y a deci-
dir si la misma puede ser considerada formal y mate-
rialmente como tal, estándole vedado ampliar el alcan-
ce y contenido de lo definido inicialmente como básico
por el legislador (SSTC 69/1988, de 19 de abril, FJ 5;
141/1993, de 22 de abril, FJ 3).

La respuesta al interrogante planteado, circunscrito
únicamente a la posibilidad de inferir bases de normas
legales preconstitucionales en el supuesto de que el le-
gislador estatal postconstitucional hubiera procedido a
establecer con aparente amplitud e innovación las ba-
ses de una determinada materia, no excluye, sin embar-
go, en razón de la distinta naturaleza y característica de
uno y otro tipo de fuente y del carácter general de la
labor que emprende el legislador estatal postcons-
titucional al fijar las bases de la materia, que excepcio-
nalmente puedan considerarse básicas concretas regu-
laciones contenidas en normas preconstitucionales de
rango infralegal compatibles con las mencionadas ba-
ses que regulen aspectos parciales de la materia en

cuestión y resulten complemento necesario de las mis-
mas. Así, este Tribunal Constitucional, aun siendo
preconstitucional, consideró como base del régimen
jurídico de los funcionarios públicos, ex art. 149.1.18
de la C.E. y en tanto estuvo vigente, la vía de acceso
directo al Cuerpo de Profesores de EGB que contem-
plaba el Real Decreto 375/1974, de 7 de febrero, en
tanto establecía un modo excepcional de acceso a la
función pública docente compatible con las previsiones
básicas contenidas al respecto en el art. 19 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, de medidas urgentes para la refor-
ma de la Función Pública (SSTC 75/1990, de 26 de
abril; 86/1990, de 20 de junio).

El legislador estatal postconstitucional ha procedido a
regular de manera completa, al menos, aparentemente,
las bases del régimen estatutario de los funcionarios
públicos. Dichas bases, aplicables, en lo que ahora in-
teresa, a los funcionarios de todas las Administraciones
Públicas, sin perjuicio, por tanto, de las previsiones
específicas, resulten o no básicas, relativas a concretos
regímenes funcionariales, están contenidas, principal-
mente, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas
para la reforma de la Función Pública, en la Ley 53/
1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas y
en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de repre-
sentación, determinación de las condiciones de traba-
jo y participación del personal al servicio de la Admi-
nistraciones Públicas, así como en las disposiciones
legales que las modificaron. Por lo que se refiere, en
concreto, al régimen disciplinario de los funcionarios
públicos, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, cuyo objeti-
vo principal, según se señala en la Exposición de Mo-
tivos, es el de «suprimir los obstáculos que una legisla-
ción vieja, anterior a la Constitución, opone al
desarrollo del Estado autonómico», contiene un único
precepto dedicado a dicha materia, su art. 31, cuyo
apartado primero enumera un elenco de faltas tipi-
ficadas como muy graves, contemplando en el segun-
do, en su redacción original, la sanción de deducción
proporcional de las retribuciones para las faltas de pun-
tualidad y de asistencia cuando constituyan faltas leves.
A ese apartado segundo del art. 31 le dio una nueva
redacción el art. 36 de la Ley 31/1991, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992,
al disponer que la diferencia en el cómputo mensual
entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectiva-
mente realizada por el funcionario dará lugar, salvo
justificación, a la correspondiente deducción de habe-
res. Por su parte, el art. 1.3 de la citada Ley declara
básico el mencionado art. 31.

Así pues, habiendo procedido el legislador postcons-
titucional a establecer de manera aparentemente com-
pleta e innovadora las bases del régimen estatutario de
los funcionarios de las Administraciones Públicas, de-
finiendo en cuanto al régimen disciplinario como nor-
ma básica común a todos ellos el art. 31 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, no cabe atribuir, de conformidad
con la doctrina antes expuesta, naturaleza básica a los
preceptos de la L.F.C.E. referidos al mencionado régi-
men disciplinario, al no haber sido declarados expresa-
mente como básicos por el legislador estatal
postconstitucional, ni poder inferirse dicho carácter de
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su posible consideración como complemento necesario
de las normas básicas postconstitucionales, al no exis-
tir dato alguno que permita deducir de manera cierta y
clara que el legislador postconstitucional no haya pre-
tendido agotar la regulación de los aspectos que ha es-
timado básicos de la materia.

10. La Sala proponente de la cuestión de inconstituc-
ionalidad también identifica como preceptos que han de
operar como parámetros de control de la constituciona-
lidad de las normas legales cuestionadas los arts. 146.2,
148 y 150.2 del T.R.R.L., relativos todos ellos a distin-
tos aspectos del régimen disciplinario de los funciona-
rios de la Administración Local, por considerarlos bá-
sicos en aplicación de la disposición final séptima,
apartado primero, letra b) del T.R.R.L..

Ha de comenzar por señalarse al respecto que el Auto
de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad
es de fecha anterior a la STC 385/1993, de 23 de di-
ciembre, en la que se resolvieron los recursos de
inconstitucionalidad acumulados interpuestos contra
diversos preceptos, entre ellos la mencionada disposi-
ción final séptima, párrafo primero, letra b), del
T.R.R.L.. En su redacción original, dicha disposición
establecía que, de conformidad con la disposición tran-
sitoria primera de la L.R.B.R.L., «en las materias regu-
ladas por los Títulos VI y VII se inferirá el carácter
básico de sus preceptos conforme a su naturaleza o se-
gún disponga la legislación estatal vigente en aqué-
llos».

El Tribunal Constitucional entendió en la referida Sen-
tencia que el inciso «conforme a su naturaleza» cons-
tituía una fórmula de determinación del carácter bási-
co de la regulación contenida en los Títulos VI y VII del
T.R.R.L. «implícita, inherente y casi inmanente,
extraíble por inducción o deducción –inferencia– y, por
razón de su naturaleza, resulta claramente incompatible
con la constelación de requisitos y principios que sirven
para configurar y exteriorizar el carácter básico de cual-
quier norma», según una reiterada doctrina constitucio-
nal que «exige la calificación expresa de tal carácter
básico o, excepcionalmente, que la norma correspon-
diente posea una estructura de la que pueda inferirse
esa condición con naturalidad». «La frase de la que nos
venimos ocupando –continúa la Sentencia– no se ajusta
al modelo formal de bases desde el momento en que se
difiere su determinación a una actividad hermenéutica,
la «inferencia natural» desde el propio contenido de la
norma, sin mayor orientación, que resulta así incompa-
tible no sólo con el principio de seguridad jurídica (art.
9.3 C.E.) en su acepción genérica, sino también en la
más específica de dotar de certeza y nitidez al esquema
de las competencias estatales y autonómicas para lograr
un claro deslinde de unas y otras por medio de la reduc-
ción de la indeterminación formal de las normas bási-
cas».

En consecuencia, el Tribunal Constitucional declaró la
inconstitucionalidad del inciso «conforme a su natura-
leza» de la mencionada disposición final séptima, apar-
tado primero, letra b), del T.R.R.L.. Por el contrario
consideró que su inciso final, «según disponga la legis-
lación vigente en aquéllas», «no es sino una remisión
a otros lugares del ordenamiento jurídico mediante la

técnica del reenvío, practicada habitual y pacíficamente
para una mayor o mejor economía legislativa», que
contiene una calificación expresa pero indirecta en la
determinación de lo básico, por lo que concluyó afir-
mando que, aunque quizás esta fórmula de reenvío no
sea la mejor, sin embargo «no adolece de indetermina-
ción en la calificación de lo básico ni en consecuencia
provoca inseguridad jurídica alguna más allá de la
molestia o dificultad material de localizar los textos
legales dispersos o extravagantes», rechazando, por
consiguiente, el reproche de inconstitucionalidad diri-
gido contra el transcrito inciso de la disposición final
séptima, apartado primero, letra b), del T.R.R.L. (fun-
damento jurídico 6).

Los preceptos del T.R.R.L. identificados como básicos
en el Auto de planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad –arts. 146.2, 148 y 150.2– se en-
cuentran ubicados en el Capítulo II –«Disposiciones
comunes a los funcionarios de carrera»– del Título VII
–«Personal al servicio de las Corporaciones Locales»–
del referido texto legal, por lo que en aplicación de la
disposición final séptima, apartado primero, letra b),
del T.R.R.L., depurada ya del vicio de inconstitucio-
nalidad del que adolecía su redacción original, su cali-
ficación como básicos o no vendrá determinada por lo
que «disponga la legislación estatal vigente en aqué-
llas» materias que los mismos regulan. Pues bien, dado
que en relación con el régimen disciplinario de los fun-
cionarios públicos, en general, y, en particular, de los
funcionarios públicos de las Corporaciones Locales, el
legislador estatal únicamente ha calificado como bási-
co el mencionado art. 31 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, a cuyo contenido antes se ha aludido, sin que
ninguna previsión al respecto se contenga en la
L.R.B.R.L., hay que concluir, en virtud de la fórmula
recogida para la determinación de lo básico en la dis-
posición final séptima, apartado primero, letra b), del
T.R.R.L., que no cabe predicar tal naturaleza de los ci-
tados arts. 146.2, referido al régimen de prescripción de
las faltas disciplinarias, 148, que recoge un catálogo de
medidas sancionadoras y su aplicación a las faltas en
atención a su gravedad, y 150.2, que contempla la po-
sibilidad de que el órgano competente para acordar la
incoación del expediente disciplinario decrete o levante
la suspensión provisional del interesado, todos ellos del
T.R.R.L.

En cualquier caso, abstracción hecha de la posible ca-
lificación como básicos de los indicados preceptos del
T.R.R.L., existe un obstáculo insalvable para que los
mismos puedan operar como canon de control de
constitucionalidad de los preceptos cuestionados de la
Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la Función
Pública de la Administración de la Generalidad. En
efecto, en modo alguno puede obviarse que la citada
Ley ha sido aprobada en el ejercicio de la competencia
que a la Comunidad Autónoma le corresponde ex art.
10.1.1 del EAC en materia de régimen estatutario de
sus funcionarios, no al amparo de la competencia que
el art. 9.8 del EAC le atribuye en materia de régimen
local, título competencial, como hemos dicho, de carác-
ter globalizador, comprensivo de la totalidad de los
aspectos que se refieren a la Administración Local
(STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 4), incluida,
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por lo tanto, su función pública. Así lo ponen de mani-
fiesto, como en su escrito de alegaciones sostienen los
Letrados del Consejo Ejecutivo y del Parlamento de
Cataluña, de un lado, el objeto de la Ley, definido su
art. 1, que no es otro que la ordenación y regulación de
la función pública de la Administración de la Genera-
lidad y el establecimiento del régimen estatutario de sus
funcionarios y del régimen aplicable al personal restan-
te y, de otro lado, la delimitación de su ámbito de apli-
cación, del que quedan expresamente excluidos, entre
otros y en lo que aquí interesa, el personal al servicio
de las Corporaciones Locales radicadas en el territorio
de Cataluña [art. 2.3 b)].

El distinto ámbito material de la Ley de Cataluña 17/
1985, de 23 de julio, –función pública de la Administra-
ción de la Generalidad– y de los ya reiteradamente men-
cionados preceptos del T.R.R.L. –función pública local–,
aunque no excluye la relevancia de la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley catala-
na para determinar la de los equivalentes del Decreto de
la Generalidad 214/1990, de 30 de julio, como pusimos
de manifiesto en el FJ 2, impide, sin embargo, la consi-
deración de los preceptos del T.R.R.L. como parámetro
de control de los cuestionados de la Ley catalana 17/
1985.  Pues es evidente que, en el ejercicio de la compe-
tencia que le confiere el art. 10.1.1 del EAC en materia
de régimen estatutario de sus funcionarios, la Comuni-
dad Autónoma se encuentra sometida a las bases que
dicte el Estado en relación con el régimen estatutario de
los funcionarios de todas las Administraciones Públicas,
pero no a las que, en el ejercicio de esa competencia es-
tatal, resulten o puedan resultar específicas respecto a la
función pública local, las cuales únicamente podrán de-
limitar la competencia de desarrollo legislativo que en
materia de función pública local corresponde a la Comu-
nidad Autónoma ex art. 9.8 del EAC. En otras palabras,
el contraste entre los preceptos del T.R.R.L. propuestos
como parámetros de control por el órgano judicial pro-
ponente y los preceptos cuestionados de la Ley de Cata-
luña 17/1985, de 23 de julio, en ningún caso podrá con-
llevar la declaración de inconstitucionalidad de estos
últimos, al encontrar su respaldo en la competencia atri-
buida por el EAC a la Comunidad Autónoma sobre ré-
gimen estatutario de sus funcionarios, la cual no se en-
cuentra limitada por las bases de la función pública local.

Dicha inconstitucionalidad, de todas formas, habría de
predicarse de la norma que establece una identidad de
régimen estatutario, sin necesidad de entrar a determi-
nar su alcance, entre los funcionarios de la Generalidad
de Cataluña y los funcionarios de las Corporaciones
Locales situados en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma. Pero esta cláusula de identidad de régimen
estatutario no resulta, en el caso que nos ocupa, de los
preceptos legales cuestionados, sino del art. 307.1 de la
Ley de Cataluña 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de
Régimen Local, aprobada por la Comunidad Autónoma
en el ejercicio de la competencia que en materia de ré-
gimen local le atribuye el art. 9.8 del EAC (Exposición
de Motivos), cuyas previsiones sobre el personal al ser-
vicio de las Entidades Locales situadas en la Comuni-
dad Autónoma desarrolló, en virtud de la autorización
contenida en la disposición final segunda de la citada
Ley, el Decreto de la Generalidad 214/1990, de 30 de

julio. Mas no es el citado art. 307.1 de la Ley de Cata-
luña 8/1987, de 15 de abril, el cuestionado por el órga-
no judicial proponente, sino los ya mencionados arts.
74.4, 93.n) 97.1.d) y 99 de la Ley de Cataluña 17/1985,
de 23 de abril, respecto a los cuales, en sí mismos con-
siderados, como se ha dejado de manifiesto, no pueden
operar como básicos ni, desde esta perspectiva, como
canon de constitucionalidad los preceptos del T.R.R.L.
que se aducen en el Auto de planteamiento de la cues-
tión de inconstitucionalidad.

11. Descartado, por las razones expuestas en los funda-
mentos jurídicos 9 y 10, el carácter de norma básica de
los preceptos de la L.F.C.E. y del T.R.R.L. que se citan
en el Auto de planteamiento de la cuestión de incons-
titucionalidad ha de ser, obviamente, desestimada, en
consecuencia,  la infracción que, por la posible vulne-
ración de estos preceptos,  se les imputa a los precep-
tos legales cuestionados del orden constitucional de
distribución de competencias por invadir la que al Es-
tado corresponde ex art. 149.1.18 de la C.E. sobre las
bases del régimen estatutario de los funcionarios públi-
cos al transgredir o contradecir sus previsiones lo dis-
puesto en los mencionados preceptos de la LFCE y del
TRRL.

12. El otro título competencial atribuido al Estado por
el art. 149.1 de la C.E. que la Sala considera que pue-
den vulnerar los preceptos cuestionados de la Ley de
Cataluña 17/1985, de 23 de julio, es el relativo a «la
regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales» (art. 149.1.1 C.E.). En este caso, la duda de
la Sala se fundamenta en consideraciones que atañen a
la posible vulneración del principio de igualdad (art. 14
C.E.), por más que no llegue en ningún momento a afir-
mar que los preceptos cuestionados infrinjan el corres-
pondiente precepto de la Constitución.

Frente al inicial entendimiento del título competencial
que al Estado atribuye el art. 149.1 C.E., su naturaleza
y alcance han sido precisados por el Tribunal Constitu-
cional en la STC 61/1997, de 20 de marzo, (FFJJ 7 y 8),
por lo que la referencia a la doctrina constitucional es-
tablecida al respecto, reiterada posteriormente en la
STC 173/1998, de 23 de julio, (FJ 9), resulta insoslaya-
ble para determinar cómo ha de articularse esta compe-
tencia estatal con las asumidas por las Comunidades
Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía
y, más concretamente, en lo que en este caso interesa,
con la competencia de la Comunidad Autónoma de
Cataluña en materia de función pública autonómica y
local.

La expresión «condiciones básicas» no es sinónima de
las locuciones «legislación básica», «bases» o «normas
básicas», por lo que «la competencia ex art. 149.1.1
C.E. no se mueve en la lógica de las bases estatales-le-
gislación autonómica de desarrollo», de forma que «el
Estado tiene la competencia exclusiva para incidir so-
bre los derechos y deberes constitucionales desde una
concreta perspectiva, la garantía de la igualdad de las
posiciones jurídicas fundamentales, dimensión que no
es, en rigor, susceptible de desarrollo como si de unas
bases se tratara; será luego el legislador competente,
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estatal y autonómico, el que respetando tales condicio-
nes básicas establezca su régimen jurídico, de acuerdo
con el orden constitucional de competencias» [STC 61/
1997, de 20 de marzo, FJ 7 a) y, en el mismo sentido,
STC 188/2001, de 24 de septiembre, FJ 4].

Por lo tanto, el título competencial del art. 149.1.1 C.E.
«lo que contiene es una habilitación para que el Esta-
do condicione –mediante, precisamente, el estableci-
miento de unas condiciones básicas uniformes– el ejer-
cicio de esas competencias autonómicas con el objeto
de garantizar la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus
deberes constitucionales» (STC 173/1998,  de 23 de
julio, FJ 9).

Por su parte, y en cuanto al principio constitucional de
igualdad, en el que se halla evidentemente relacionada
la competencia estatal antes descrita, la doctrina de este
Tribunal puede expresarse en los términos del FJ 10 de
la STC 37/1987, de 26 de marzo: «El principio consti-
tucional de igualdad no impone que todas las Comuni-
dades Autónomas ostenten las mismas competencias,
ni, menos aún, que tengan que ejercerlas de una manera
o con un contenido y unos resultados idénticos o seme-
jantes. La autonomía significa precisamente la capaci-
dad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo
y cómo ejercer sus propias competencias, en el marco
de la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico,
de dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición
jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las
distintas Comunidades Autónomas, no por ello resultan
necesariamente infringidos los arts. 1, 9.2, 14, 139.1 y
149.1.1ª de la CE, ya que estos preceptos no exigen un
tratamiento jurídico uniforme de los derechos y debe-
res de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo
el territorio del Estado, lo que sería frontalmente in-
compatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y por lo
que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de
los deberes constitucionales se refiere, una igualdad de
las posiciones jurídicas fundamentales» (en el mismo
sentido, SSTC 227/1988, de 9 de julio, FJ 4; 150/1990,
de 4 de octubre, FJ 7; 186/1993, de 7 de junio, FJ 3;
319/1993, de 27 de octubre, FJ 5; 173/1998, de 23 de
julio, FJ 10; 131/2001, de 7 de junio, FJ 4).

Concretando esa doctrina al ámbito del derecho admi-
nistrativo sancionador afirmamos en la STC 87/1985,
de 16 de julio, FJ 8, lo siguiente:

«El derecho administrativo sancionador creado por las
Comunidades Autónomas puede implicar, sin duda,
una afectación al ámbito de los derechos fundamenta-
les, pues la previsión de ilícitos administrativos supo-
ne siempre una delimitación negativa del ámbito de li-
bre ejercicio del derecho. Tal afectación no implica
(Sentencia de 16 de noviembre de 1981, Fundamento
jurídico 2º) que toda regulación en este extremo sea de
exclusiva competencia del Estado. Sin duda que la nor-
ma sancionadora autonómica habrá de atenerse a lo
dispuesto en el art. 149.1.1 C.E., de modo que no po-
drá introducir tipos ni prever sanciones que difieran, sin
fundamento razonable, de los ya recogidos en la
normación válida para todo el territorio. Y también es
cierto que el procedimiento sancionador habrá de ate-
nerse al «administrativo común», cuya configuración

es de exclusiva competencia estatal (art. 149.1.18 C.E.).
Pero, dentro de estos límites y condiciones, las normas
autonómicas podrán desarrollar los principios básicos
del ordenamiento sancionador estatal, llegando a mo-
dular tipos y sanciones –en el marco ya señalado–,
porque esta posibilidad es inseparable de las exigencias
de prudencia o de oportunidad, que pueden variar en
los distintos ámbitos territoriales».

Con mayor razón, en este caso, que se desenvuelve en
el ámbito disciplinario y afecta sólo, por tanto, a los
sometidos a una especial sujeción, ha de admitirse que
las CC.AA. puedan establecer, con fundamento razona-
ble tipos que difieran de los regulados en las normas
básicas, siempre que no las contradigan.

13. A la luz de la doctrina constitucional expuesta he-
mos de examinar las concretas dudas de
constitucionalidad que a la Sala le suscitan los precep-
tos cuestionados de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23
de julio, de la Función Pública de la Administración de
la Generalidad.

El art. 93 n) de la Ley autonómica tipifica como falta
muy grave en el ámbito de la función pública de la
Generalidad «causar por negligencia o mala fe daños
muy graves en el patrimonio y bienes de la Generali-
dad», siendo cuestionada su constitucionalidad por no
aparecer recogida dicha conducta en el elenco de faltas
muy graves que establece el art. 31.1 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Función Pública, precepto considerado explícitamente
integrante de las bases del régimen estatutario de los
funcionarios públicos por su art. 1.3. En opinión de la
Sala proponente el legislador autonómico, al añadir un
nuevo tipo al catálogo de faltas muy graves del art. 31.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, ha infringido el or-
den constitucional de distribución de competencias al
invadir la que le corresponde al Estado ex art. 149.1.18
de la C.E. en materia de bases del régimen estatutario
de los funcionarios de las Administraciones Públicas.

Antes de proceder al análisis de la cuestión es preciso
subrayar que aquí, dado que, como acabamos de resal-
tar, no ha sido cuestionada la cláusula de identidad de
régimen estatutario entre los funcionarios autonómicos
y locales establecida en el art. 307.1 de la Ley de Ca-
taluña 8/1987, de 15 de abril, el problema a resolver se
limita a determinar la medida en que la competencia
autonómica de desarrollo del régimen estatutario de sus
propios funcionarios, que no es sino una manifestación
de las potestades de autoorganización inherentes al
concepto mismo de autonomía, ha de entenderse limi-
tada por la regulación básica estatal.

Las representaciones procesales del Consejo Ejecutivo
y del Parlamento de Cataluña estiman que el plantea-
miento que subyace en la duda de constitucionalidad
del órgano judicial sobre la posibilidad de que el legis-
lador autonómico desarrolle y complemente la norma-
tiva básica estatal, vacía de contenido la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución asumida por la
Comunidad Autónoma ex art. 10.1.1 EAC en materia
de función pública autonómica, pues, aunque el art.
31.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, constituye en
cuanto norma básica un marco que ha de ser seguido en
sus principios y respetado en su contenido, dicho mar-
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co no puede entenderse, sin embargo, como una lista
cerrada o numerus clausus que impida al legislador
autonómico su desarrollo. Tras insistir en que el pre-
cepto cuestionado no infringe la normativa básica del
Estado, sino que la desarrolla en el ejercicio de la com-
petencia que a la Comunidad Autónoma le atribuye el
art. 10.1.1 del EAC, el Letrado del Consejo Ejecutivo
de la Generalidad argumenta sobre su buena lógica ju-
rídica, al calificarse como falta grave en el art. 94 e) de
la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, el hecho de
causar por negligencia o mala fe daños graves en la
conservación de los locales, del material o de los docu-
mentos del servicio, así como sobre la circunstancia de
que la conducta cuestionada aparece recogida como
falta muy grave en la legislación en materia de función
pública de distintas Comunidades Autónomas. A lo que
añade el Letrado del Parlamento de Cataluña que la
negligencia o mala fe que exige el art. 93 n) de la Ley
de Cataluña 17/1985, de 23 de abril, se refiere a la ne-
gligencia o mala fe en el desarrollo de las tareas propias
del funcionario público, que se hayan presentes en to-
das las faltas muy graves tipificadas en la legislación
básica del Estado.

Como punto de partida para resolver la cuestión susci-
tada ha de señalarse que no cabe negar, como admiten
en sus escritos de alegaciones las representaciones pro-
cesales del Consejo Ejecutivo y del Parlamento de Ca-
taluña, el carácter de bases del régimen estatutario de
los funcionarios de todas las Administraciones Públicas
al art. 31.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pues el
repertorio de comportamientos que califica como faltas
muy graves no persigue otro objetivo que el de lograr,
en aras de los intereses generales, una mínima y funda-
mental homogeneidad en un aspecto sustancial de la
función pública, cual es el relativo a su régimen disci-
plinario [STC 235/1991, de 12 de diciembre, FJ 4 c)],
mediante la descripción de conductas típicas que no
son sino parte de las normas que enuncian deberes y
obligaciones cuyo incumplimiento se tipifica como fal-
ta (STC 156/1995, de 26 de octubre, FJ 8) y con las que
se persigue garantizar, en definitiva, un adecuado y efi-
caz desempeño de la función pública.

Ahora bien, como reiteradamente ha declarado este
Tribunal Constitucional respecto a la articulación de las
bases y su desarrollo como esquema de distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, esa regulación normativa uniforme, a la que
responde la noción material de norma básica, debe per-
mitir, no obstante, que cada Comunidad Autónoma in-
troduzca en persecución de sus propios intereses las
peculiaridades que estime pertinentes dentro del mar-
co competencial que en la materia dibuje el bloque de
la constitucionalidad (SSTC 1/1982, de 28 de enero, FJ
1; 44/1982, de 8 de julio, FJ 2; 69/1988, de 19 de abril,
FJ 5).

En este sentido ha de recordarse que la potestad sancio-
nadora no constituye un título competencial autónomo
(STC 156/1985, de 15 de noviembre, FJ 7) y que las
Comunidades Autónomas tienen potestad sancionadora
en las materias sustantivas sobre las que ostenten com-
petencias, pudiendo establecer o modular tipos y san-
ciones en el marco de las normas o principios básicos
del Estado, pues tal posibilidad es inseparable de las

exigencias de prudencia o de oportunidad que pueden
variar en los distintos ámbitos territoriales, debiendo
además acomodarse sus disposiciones a las garantías
dispuestas en este ámbito del derecho administrativo
sancionador (STC 227/1988, de 9 de julio, FJ 29). De
modo que el carácter básico del art. 31.1 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, no excluye o impide la
tipificación como faltas muy graves de otras conductas
por las Comunidades Autónomas mediante su actividad
legiferante en desarrollo de la normativa básica estatal
siempre que sean compatibles, no contradigan, reduz-
can o cercenen dicha normativa básica.

Pues bien, el art. 93 de la Ley de Cataluña 17/1985, de
23 de julio, reproduce en su integridad el elenco de fal-
tas muy graves recogido en el art. 31.1 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, añadiendo al mismo en su letra n)
una conducta que no se encuentra prevista en la legis-
lación estatal. La tipificación de dicha conducta como
infracción muy grave, que responde a la finalidad de
proteger el patrimonio y los bienes de la Generalidad
frente a daños muy graves causados por negligencia o
mala fe en el desempeño de la función pública, comple-
menta el catálogo de infracciones muy graves que es-
tablece el citado art. 31.1 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, en el ejercicio de la competencia atribuida a la
Comunidad Autónoma por el art. 10.1.1 del EAC, sin
que quepa apreciar incompatibilidad o contradicción
alguna entre el precepto legal autonómico y la norma
básica estatal, ni con la finalidad que ésta persigue, por
lo que en este extremo debe ser desestimada la cuestión
de inconstitucionalidad.

14. Aunque el Auto de planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad se presenta huérfano de toda argu-
mentación respecto a la posible contradicción del art.
93 n) de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio,
con el art. 149.1.1 de la C.E., tampoco puede prospe-
rar la conclusión a la que llega el Fiscal General del
Estado sobre su inconstitucionalidad por infringir el
citado precepto constitucional al suponer una quiebra
del principio de igualdad de los funcionarios, sea cual
sea la parte del territorio nacional en el que desempe-
ñen sus funciones. Como ya hemos visto, la ausencia
de una monolítica uniformidad jurídica no infringe
necesariamente el art. 149.1.1 de la C.E., ya que este
precepto no exige «un tratamiento jurídico uniforme de
los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo
de materias y en todo el territorio del Estado», lo que,
por otra parte, sería incompatible con la opción por un
Estado organizado en la forma establecida en el Título
VIII de la Constitución, «sino que, a lo sumo, y por lo
que al ejercicio de derechos y al cumplimiento de los
deberes se refiere, una igualdad de las posiciones jurí-
dicas fundamentales» (STC 120/1998, de 20 de junio,
FJ 4), sin que la misma pueda entenderse quebrada en
este caso como consecuencia de la tipificación como
falta muy grave de la conducta descrita en el art. 93 n)
de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, que, al
no establecer una diferencia que afecte a las posiciones
jurídicas fundamentales de los ciudadanos, ni implique
privilegios económicos o sociales (STC 97/2001, de 5 de
abril, FJ 8), ni suponga una infundada o irrazonable di-
ferencia de trato (STC 87/1985, de 16 julio, FJ 8) tam-
poco vulnera las exigencias del principio de igualdad.

4.87.05.
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15. Objeto de una consideración conjunta pueden ser
los arts. 74.4, 97.1 d) y 99 de la Ley de Cataluña 17/
1985, de 23 de julio, dado el idéntico planteamiento en
que se sustentan las dudas de constitucionalidad que
suscitan a la Sala proponente. El primero de los citados
preceptos, en cuanto prevé como medida cautelar, al
iniciarse un expediente disciplinario por hechos direc-
tamente relacionados con las funciones que tengan en-
comendadas, que el funcionario pueda ser trasladado
de su puesto de trabajo a otro dentro de la misma loca-
lidad, se estima que puede ser contrario a los arts. 47,
48 y 49 de la L.F.C.E. y 150.2 del T.R.R.L., al no apa-
recer contemplada expresamente dicha medida cautelar
en los citados preceptos estatales que la Sala conside-
ra como básicos. Por su parte, el art. 97.1 d), al estable-
cer como sanción que puede imponerse por faltas cali-
ficadas como graves la pérdida de uno a tres grados
personales, contravendría la legislación básica estatal
en materia de función pública, constituida en este caso,
según se señala en el Auto de planteamiento de la cues-
tión, por los arts. 91 de la L.F.C.E. y 148 del T.R.R.L.,
preceptos en los que no aparece recogida dicha san-
ción. Y, en fin, el art. 99 devendría inconstitucional en
cuanto dispone para las faltas leves y sus correspon-
dientes sanciones un plazo de prescripción diverso al
señalado en los arts. 87.2 de la L.F.C.E. y 146.2 del
T.R.R.L., preceptos también calificados como básicos
por la Sala proponente.

Los preceptos citados vulnerarían, junto a la competen-
cia estatal ex art. 149.1.18 C.E., que ya hemos analiza-
do, la que para el Estado deriva del art. 149.1.1 de la
C.E. (regulación de las condiciones básicas que garan-
ticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales), al introducir divergencias sustancia-
les en relación con el régimen sancionatorio previsto en
la legislación estatal, sin que existan o se alcance a des-
cubrir las razones que podrían justificar esta singulari-
dad sancionadora en la legislación autonómica, resul-
tando, en consecuencia, afectado el derecho a la
igualdad.

La conclusión no puede ser sino desestimatoria, dado
que los preceptos invocados por la Sala no son básicos
como dijimos en el FJ 11. Por otra parte, como hemos
señalado en el fundamento jurídico 12, con cita de la
STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 7 a),  al referirnos al
contenido y alcance del art. 149.1.1 C.E., este precep-
to, ni representa una suerte de prohibición para el legis-
lador autonómico de un trato divergente respecto de la
legislación estatal, ni, en conexión con los arts. 14 y
138.2 C.E., implica más que una exigencia de una
igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales,
resultando evidente que el contenido de los arts. 74.4,
97.1.d) de la Ley de Cataluña 17/1985, de 23 de julio,
en los concretos extremos cuestionados, no afecta en sí
mismo considerado a las condiciones básicas, entendi-
das como contenido primario, facultades elementales y
límites esenciales, para asegurar una igualdad de los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cum-
plimiento de los deberes constitucionales. Este razona-
miento es aplicable también al plazo de prescripción
previsto en el artículo 99 pues, frente al carácter gené-

rico del instituto, ha de subrayarse que el plazo sólo es
distinto en materia de faltas leves.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constituci-
onal, por la autoridad que le confiere la constitución de
la nación española

HA DECIDIDO

Desestimar las presentes cuestiones de inconstitu-
cionalidad.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dada en Madrid, a catorce de febrero de dos mil dos.

El secretario de Justícia

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió temporal del
lloc de treball de cap de l’Àrea de Pro-
tocol del Departament de Relacions
Parlamentàries i de Comunicació del
Parlament de Catalunya
Tram. 500-00031/06

Adscripció
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
26.02.2002

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 26 de
febrer de 2002, vista la proposta de la comissió tècni-
ca d’avaluació i l’informe del director de Govern Inte-
rior, ha acordat nomenar interina la senyora Dolors
Olesa i Cabrera com a Cap de l’Àrea de Protocol, del
Departament de Relacions Parlamentàries i de Comu-
nicació del Parlament de Catalunya, fins a la reincorpo-
ració de la Sra. Eugenia Pigem, a partir de la data de la
presa de possessió.

Contra l’Acord de nomenament de la Mesa hi cap re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parla-
ment en el termini d’un mes a comptar de la seva publi-
cació o notificació, o directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació o notificació, de conformitat amb la Llei 29/
1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2002

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

4.90.10.
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4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial de la diputada Sra. Neus
Munté i Fernàndez
Reg. 38260

ELECCIONES AUTONÓMICAS 1999

CREDENCIAL DE DIPUTADA

D. Enrique Cancer Lalanne, Presidente de la Junta
Electoral Central, expido la presente credencial expres-
siva de que ha sido designada diputada al Parlamento
de Cataluña

Dª NEUS MUNTÉ I FERNÀNDEZ

por estar incluída en la lista de candidatos presentada
por Convergència i Unió a las elecciones autonòmicas
de 17 de octubre de 1999, en sustitución, por renuncia,
de D. Rafael Hinojosa i Lucena.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de
Cataluña expido la presente en Madrid, a 21 de febrero
de 2002.

Enrique Cancer Lalanne

Dª NEUS MUNTÉ I FERNÀNDEZ

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

4.95.
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