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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de drets reals de garantia (tram.
200-00058/06). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 321). 6

1.01.10. Normes de règim interior

Normes bàsiques de la Sindicatura de
Comptes. Correcció d’errades de publicació (BOPC
277). 6

1.10. Resolucions

Resolució 1433/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’estudi dels trams de concentra-
ció d’accidents (tram. 250-02587/06, 250-02588/06,
250-02589/06, 250-02590/06, 250-02591/06). Cor-
recció d’errades de publicació (BOPC 320). 6

Resolució 1443/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reemborsament de l’import fac-
turat erròniament per Telefònica als afectats pel frau
de la línia 906 (tram. 250-02423/06). Adopció en
comissió. 6

Resolució 1444/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la diferenciació entre serveis pú-
blics i privats en els portals informàtics (tram. 250-
02490/06). Adopció en comissió. 7

Resolució 1445/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la diferenciació entre el sistema
sanitari públic i el privat en els portals informàtics
(tram. 250-02491/06). Adopció en comissió. 7

Resolució 1467/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la millora de les terminals de cre-
uers dels ports (tram. 250-02285/06). Adopció en
comissió. 8

Resolució 1468/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el reequilibrament
industrial de la Cerdanya (tram. 250-02401/06).
Adopció en comissió. 8

Resolució 1469/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el reequilibrament
industrial de l’Alt Empordà (tram. 250-02402/06).
Adopció en comissió. 8

Resolució 1470/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el reequilibrament
industrial de l’Urgell (tram. 250-02414/06). Adopció
en comissió. 9

Resolució 1471/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el reequilibrament
industrial de la Segarra (tram. 250-02415/06). Adop-
ció en comissió. 9

Resolució 1472/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el reequilibrament
industrial del Pla d’Urgell (tram. 250-02416/06).
Adopció en comissió. 10

Resolució 1473/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el reequilibrament
industrial de les Garrigues (tram. 250-02417/06).
Adopció en comissió. 10

Resolució 1474/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el reequilibrament
industrial del Segrià (tram. 250-02418/06). Adopció
en comissió. 11

Resolució 1488/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’acorda d’interposar recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 5/2002,
del 19 de juny, de les qualificacions i de la formació
professional (tram. 212-00009/06 i 212-00010/06).
Adopció. 11

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

altres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de protecció de la salut
(tram. 200-00068/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 12

Projecte de llei d’universitats de Cata-
lunya (tram. 200-00070/06). Text presentat. Antece-
dents. 12

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’aprovació
d’un programa específic de millorament del funcio-
nament dels jutjats de pau, especialment pel que fa
a la informatització (tram. 250-02798/06). Esmenes
presentades. 42

(Dos fascicles) Fascicle primer

CORRECCIONS PER ERROR TÈCNIC
El Reconeixement d’antiguitat a una funcionària del Parlament (Sra. Gemma Dalmau i Cabezuelo), a la pàg. 97, ha estat modificat al BOPC 336, pàg. 87.
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Proposició no de llei sobre la divulga-
ció del contingut de la Convenció sobre els drets de
l’infant, de les Nacions Unides, i de la normativa
catalana sobre la infància (tram. 250-02806/06).
Esmenes presentades. 42

Proposició no de llei sobre l’ocupació
de la masia de Can Masdeu a Nou Barris, a Barce-
lona (tram. 250-02811/06). Esmenes presentades. 42

Proposició no de llei sobre l’assegu-
rança obligatòria de vehicles de motor, especial-
ment de les motocicletes (tram. 250-02812/06).
Esmenes presentades. 42

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió de la veritat que investigui les injus-
tícies produïdes durant la Guerra Civil espanyola
del 1936-1939 i el període franquista (tram. 250-
02863/06). Rectificació del text presentat. 43

Proposició no de llei sobre la reper-
cussió de l’aplicació de la reforma de la Política
agrària comuna (PAC) (tram. 250-02958/06). Rec-
tificació del text presentat. 43

Proposició no de llei sobre el compli-
ment de l’Estatut i la culminació dels traspassos
pendents (tram. 250-02959/06). Presentació. 44

Proposició no de llei sobre el Pla espe-
cial de delimitació de PEIN del paratge de Castell,
a Palamós (Baix Empordà) (tram. 250-02960/06).
Presentació. 48

Proposició no de llei sobre la revista
Catalunya Novetats i el portal d’Internet
www.cat365.net (tram. 250-02961/06). Presenta-
ció. 48

Proposició no de llei sobre el servei de
pediatria del CAP del Pont de Suert (Alta Ribagor-
ça) (tram. 250-02962/06). Presentació. 49

Proposició no de llei sobre el desple-
gament del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM)
al Sant Hospital de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) (tram.
250-02963/06). Presentació. 50

Proposició no de llei sobre la creació
d’un museu de la memòria de la Guerra Civil i de la
repressió franquista (tram. 250-02964/06). Presen-
tació. 50

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la dotació de professorat del CEIP Josep
Orriols i Roca, de Moià (Bages) (tram. 250-02965/
06). Presentació. 52

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un pavelló esportiu a les Cases d’Alcanar
(Montsià) (tram. 250-02966/06). Presentació. 52

Proposició no de llei sobre la urbanit-
zació del polígon Riuclar, de Tarragona (tram. 250-
02968/06). Presentació. 53

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla director urbanístic de l’Alt Empordà (tram.
250-02969/06). Presentació. 53

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un enllaç a diferent nivell entre la carretera N-
II i la carretera N-360 al pas per Ordis i Borrassà
(Alt Empordà) (tram. 250-02970/06). Presentació. 54

Proposició no de llei sobre l’adaptació
dels cicles formatius a la comarca de l’Alt Penedès
(tram. 250-02971/06). Presentació. 55

Proposició no de llei sobre la dotació
d’una escola d’idiomes a Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) (tram. 250-02972/06). Presentació. 55

Proposició no de llei sobre la normalit-
zació de la diversitat sexual (tram. 250-02973/06).
Presentació. 56

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació d’un casino a Tarragona (tram. 250-02974/06).
Presentació. 57

Proposició no de llei sobre la no-auto-
rització del projecte de central tèrmica de cicle com-
binat de gas natural a Martorell (Baix Llobregat)
(tram. 250-02975/06). Presentació. 57

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament del dret de petició a Catalunya (tram. 250-
02976/06). Presentació. 58

Proposició no de llei sobre la reparació
urgent de desperfectes en el ferm de l’Eix Transver-
sal (tram. 250-02977/06). Presentació. 59

Proposició no de llei sobre la dotació
del CAP de Sant Salvador, de Tarragona, d’atenció
continuada (tram. 250-02978/06). Presentació. 60

Proposició no de llei sobre la dotació
de sòl industrial de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Pe-
nedès) (tram. 250-02979/06). Presentació. 60

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou enllaç amb l’Eix Transversal a la co-
marca de la Segarra (tram. 250-02980/06). Presen-
tació. 61

Proposició no de llei sobre la desesti-
mació de l’opció de l’Orella en el desdoblament de
la C-16 (Eix del Llobregat) entre Puig-reig i Berga
(Berguedà) (tram. 250-02981/06). Presentació. 62

Proposició no de llei sobre les obres
d’instal·lació de la fibra òptica a la xarxa d’autopis-
tes de concessió estatal (tram. 250-02982/06). Pre-
sentació. 62

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració, per via legal, dels fons de l’Arxiu de
Salamanca requisats durant la Guerra Civil (tram.
250-02983/06). Presentació. 63

Proposició no de llei sobre la comme-
moració del seixantè aniversari de l’execució de
Joan Peiró i Belis i sobre la revisió del seu procés
(tram. 250-02984/06). Presentació. 64

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de referència de recerca i assessora-
ment en pesqueres (CRP) (tram. 250-02985/06).
Presentació. 65

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de la Ronda Sud de Granollers (Vallès Orien-
tal) (tram. 250-02986/06). Presentació. 66

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi geològic d’avaluació del risc de subsi-
dències a l’aqüífer Carme - Capellades (Anoia)
(tram. 250-02987/06). Presentació. 67



Núm. 329 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2002

SUMARI

3

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment urgent de desperfectes del ferm de l’Eix
Transversal (tram. 250-02989/06). Presentació. 67

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres de la carretera de Campdevànol (Ripollès) a
la Pobla de Lillet i Guardiola de Berguedà (Bergue-
dà) (tram. 250-02990/06). Presentació. 68

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del projecte de construcció de l’edifici judicial de
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) (tram.
250-02991/06). Presentació. 68

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

Projecte de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la
Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal
Constitucional (tram. 269-00007/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 69

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport (tram.
270-00050/06). Text presentat. 69

3.10.70. Projectes i propostes de resolució
d’actuació davant el Govern de
l’Estat

Projecte de resolució per la qual
s’acorda de sol·licitar al Govern de l’Estat l’adopció
de tres projectes de llei sobre la regulació de la
prostitució (tram. 267-00001/06). Esmenes a la to-
talitat presentades. 71

3.20. Interpel··lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la situació dels professionals de la infermeria a
Catalunya (tram. 300-01007/06). Presentació. 72

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el transport sanitari (tram. 300-01008/06). Presen-
tació. 72

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

bra

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes de les Línies d’Alta Tensió i de les
Instal·lacions de Telefonia Mòbil en la Salut de les
Persones (tram. 400-00026/06). Elecció de la vice-
presidenta. 72

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
135/VI del Parlament de Catalunya, sobre les actu-
acions encaminades a resoldre els problemes pro-
vocats pels temporals al Maresme (tram. 340-
00904/06). Informe relatiu al compliment de la
Moció. 72

Control del compliment de la Moció
137/VI del Parlament de Catalunya, sobre la reso-
lució dels problemes que afecten els treballadors
dels centres concertats de la xarxa hospitalària
d’utilització pública (tram. 340-00906/06). Informe
relatiu al compliment de la Moció. 73

Control del compliment de la Moció
151/VI del Parlament de Catalunya, sobre el procés
de concentració i fusió dels laboratoris clínics de
l’Institut Català de la Salut (tram. 340-01015/06).
Informe relatiu al compliment de la Moció. 74

Control del compliment de la Moció
157/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca urbanística (tram. 340-01100/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Moció. 75

Control del compliment de la Resolu-
ció 1219/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
declaració del túnel ferroviari de Montgat (Mares-
me) com a monument històric (tram. 340-01180/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 75

Control del compliment de la Resolu-
ció 1405/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) a les escoles (tram. 340-01186/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 75

Control del compliment de la Resolu-
ció 1023/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’un nou centre d’educació infantil i
primària a Palafolls (Maresme) (tram. 340-01187/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 77

Control del compliment de la Resolu-
ció 828/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’atenció de les persones que pateixen malalties
neuromusculars (tram. 340-01188/06). Informe re-
latiu al compliment de la Resolució. 78

Control del compliment de la Resolu-
ció 158/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
soterrament del canal de la zona urbana de Colo-
mers (Baix Empordà) (tram. 340-01189/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 78

Control del compliment de la Resolu-
ció 1070/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció del col·lector d’aigües residuals urbanes
de diversos municipis de l’Alt i el Baix Empordà
(tram. 340-01190/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 79

Control del compliment de la Resolu-
ció 1072/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
contaminació de l’aqüífer del Baix Ter i la llibertat
d’accés a la informació en matèria de medi ambient
(tram. 340-01191/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 79

Control del compliment de la Resolu-
ció 1073/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’una conducció d’aigües de les fonts
del riu Cardener al dipòsit de Sant Llorenç de
Morunys (Solsonès) (tram. 340-01192/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 81

Control del compliment de la Resolu-
ció 1074/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
obres de reparació del dipòsit d’aigua de Vilada
(Berguedà) (tram. 340-01193/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 81

Control del compliment de la Resolu-
ció 1075/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’abastament d’aigua a Vilada (Berguedà) (tram.
340-01194/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 82

Control del compliment de la Resolu-
ció 1076/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
qualitat de les aigües provinents de l’estació depu-
radora de Santa Oliva (Baix Penedès) (tram. 340-
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01195/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 82

Control del compliment de la Resolu-
ció 1078/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
obres d’arranjament del riu Tenes, al terme munici-
pal de Bigues i Riells (Vallès Oriental) (tram. 340-
01196/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 83

Control del compliment de la Resolu-
ció 1099/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
tabliment d’un perímetre de protecció als deltes
dels rius Fluvià i Muga (Alt Empordà) (tram. 340-
01197/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 83

Control del compliment de la Resolu-
ció 1109/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
declaració de parc natural i zona ZEPA per a les
capçaleres del Ter i el Freser (tram. 340-01198/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 84

Control del compliment de la Resolu-
ció 1103/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ela-
boració d’un estudi relatiu a la implantació del pro-
jecte EuroVelo a Catalunya (tram. 340-01199/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 84

Control del compliment de la Resolu-
ció 1107/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció de la segona Escola de Sobreestants
d’Obra Pública de Catalunya (tram. 340-01200/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 85

Control del compliment de la Resolu-
ció 1174/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’un nou centre d’educació infantil i
primària a Canet de Mar (Maresme) (tram. 340-
01201/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 85

Control del compliment de la Resolu-
ció 1105/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ela-
boració d’un estudi relatiu a les deficiències en
matèria de mobilitat als pobles de menys de 500
habitants (tram. 340-01202/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 85

Control del compliment de la Resolu-
ció 1206/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’eli-
minació dels antecedents policials generats en fun-
ció de l’orientació sexual (tram. 340-01203/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 86

Control del compliment de la Resolu-
ció 1123/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
implantació de l’assistent personal per a persones
discapacitades (tram. 340-01204/06). Informe rela-
tiu al compliment de la Resolució. 87

Control del compliment de la Resolu-
ció 1265/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’execució total de l’obra del Centre Cívic - Cultural
de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) (tram. 340-01205/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 87

Control del compliment de la Resolu-
ció 1164/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’ampliació del servei de transport públic nocturn en
un radi de setanta quilòmetres al voltant de Barce-
lona (tram. 340-01206/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 87

Control del compliment de la Resolu-
ció 1092/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
millora del transport sanitari a Sabadell, Barberà del

Vallès i Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occi-
dental) (tram. 340-01207/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 91

Control del compliment de la Resolu-
ció 1096/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
regulació i la concertació de les tècniques de trac-
tament de la infertilitat en l’àmbit de la xarxa hospi-
talària d’utilització pública (tram. 340-01208/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 91

Control del compliment de la Resolu-
ció 1090/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
compliment dels principis d’arquitectura bioclimàtica
al nou Centre d’Atenció Primària Vinyets - Molí Vell,
de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) (tram.
340-01209/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 92

Control del compliment de la Resolu-
ció 1089/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
obres de millora dels establiments de les àrees
bàsiques de salut i els centres d’atenció primària de
Martorell (Baix Llobregat), i l’increment de les dota-
cions de personal i aparells sanitaris (tram. 340-
01210/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 93

Control del compliment de la Resolu-
ció 1095/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
situació laboral dels professionals dels equips del
Programa d’atenció domiciliària - equips de suport
(PADES) (tram. 340-01211/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 93

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants d’associacions de botiguers davant la
Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme perquè in-
formin sobre les conseqüències de les deficiències
de subministrament elèctric durant els dies 14, 15
i 16 de desembre de 2001 (tram. 356-00446/06).
Rebuig de la sol·licitud. 94

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme davant la co-
missió corresponent perquè informi sobre la crisi de
l’empresa Lear Corporation, de Cervera (Segarra)
(tram. 356-00482/06). Acord sobre la sol·licitud. 94

Sol·licitud de compareixença del Col·le-
gi de Metges de Catalunya davant la Comissió de
Política Social perquè informin del seu parer en
relació a la sentència del Tribunal Constitucional
arran de la mort d’un testimoni de Jehovà (tram.
356-00542/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 94

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de l’Agrupació Pares de Canaletes
davant la comissió corresponent per a informar de
la situació del col·lectiu de pares separats (tram.
356-00543/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 94

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

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sanitat i Segu-
retat Social i el conseller d’Economia i Finances
sobre les actuacions del Govern en relació amb la
Quinta de Salut L’Aliança (tram. 355-00190/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 95
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4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

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

Informe de la comissió de seguiment
de les participacions públiques industrials, corres-
ponent a l’any 1999 (tram. 334-00101/06). Presen-
tació i tramesa a la Comissió. 95

4.85. Sindicatura de Comptes

Acord de 16 de juliol de 2002, pel qual
s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a
l’any 2002 de la Sindicatura de Comptes. 96

4.87. Procediments davant el Tribunal
Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat in-
terposats pel Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat interposat
pel Parlament contra la Llei orgànica 5/2002, del 19
de juny, de les qualificacions i de la formació pro-
fessional (tram. 380-00004/06). Designació de la
representació processal. 97

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Reconeixement d’antiguitat a un funci-
onari del Parlament. 97

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament. 97

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament. 97

Reconeixement d’antiguitat a un funci-
onari del Parlament. 98

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament. 98

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament. 98

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament. 98

NOTA:

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso-
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene-
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.



30 de juliol de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 329

6

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de drets reals de garantia
Tram. 200-00058/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
321)

Al BOPC 321, a la pàg. 62.

ARTICLE 4. CONSTITUCIÓ

On diu: «1. […] de l’import de les obligacions prece-
dents. […]»

Ha de dir: «1. […] de l’import de les obligacions
establertes per l’article 5. […]»

A la pàg. 63.

ARTICLE 8. REALITZACIÓ DEL VALOR DE LA FINCA O DEL

DRET SOBRE UNA FINCA RETINGUTS

On diu:

«Segona

»e) Un cop transcorreguts vint dies hàbils de la […]»

Ha de dir:

«Segona

»e) Un cop transcorreguts vint dies de la […]»

A la pàg. 64.

ARTICLE 12. REQUISITS DE CONSTITUCIÓ

On diu: «a) El poder lliure de disposició […]»

Ha de dir: «a) El lliure poder de disposició […]»

A la pàg. 65.

ARTICLE 19. REALITZACIÓ DEL VALOR DE LA COSA PIGNO-
RADA

On diu: «[…] a les persones titulars dels drets reals
coneguts sobre la cosa […]»

Ha de dir: «[…] a les persones titulars conegudes dels
drets reals sobre la cosa […]»

ARTICLE 20. PENYORA DE VALORS COTITZABLES

On diu: «[…] en tot allò que sigui establert […]»

Ha de dir: «[…] en tot allò que no sigui establert […]»

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Normes bàsiques de la Sindicatura de
Comptes

Correcció d’errades de publicació (BOPC
277)

Al BOPC 277, a la pàg. 10.

On diu: «[…] A26 i sis ajudants B24.»

Ha de dir: «[…] A26 amb el complement específic anu-
al de 19.490,52 euros, i sis ajudants B24 amb el com-
plement específic anual de 8.831,64 euros.»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1433/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’estudi dels trams de
concentració d’accidents
Tram. 250-02587/06, 250-02588/06, 250-02589/
06, 250-02590/06, 250-02591/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
320)

Al BOPC 320, pàg. 1 i 44.

On diu:

«Tram. 250-02587/06»

Ha de dir:

«Tram. 250-02587/06, 250-02588/06, 250-02589/06,
250-02590/06, 250-02591/06»

Resolució 1443/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reemborsament de
l’import facturat erròniament per Tele-
fònica als afectats pel frau de la línia
906
Tram. 250-02423/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació
Sessió núm. 19, 05.06.2002, DSPC-C 354

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA SOCIE-
TAT DE LA INFORMACIÓ

La Comissió Permanent de Legislatura per a la Socie-
tat de la Informació, en sessió tinguda el dia 5 de juny

1.01.01.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
sobre el reemborsament de l’import facturat errònia-
ment per Telefònica als afectats pel frau de la línia 906
(tram. 250-02423/06), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 39460).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer les gestions pertinents davant la companyia
Telefónica perquè aquesta reembossi l’import factu-
rat erròniament a tots els afectats pel frau de la línia
906.

b) Fer les gestions pertinents davant la Comissió del
Mercat de Telecomunicacions perquè s’intensifiqui el
control en la regulació dels serveis prestats per les ope-
radores per mitjà de les línies 906, i garantir la inviola-
bilitat de les línies contractades de la xarxa telefònica
bàsica.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2002

La secretària La presidenta
M. Ángeles Esteller Ruedas Teresa Serra i Majem

Resolució 1444/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la diferenciació entre
serveis públics i privats en els portals
informàtics
Tram. 250-02490/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació
Sessió núm. 19, 05.06.2002, DSPC-C 354

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA SOCIE-
TAT DE LA INFORMACIÓ

La Comissió Permanent de Legislatura per a la Socie-
tat de la Informació, en sessió tinguda el dia 5 de juny
de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
sobre la diferenciació clara entre el que és sistema de
serveis públic i el que és privat en els portals informà-
tics públics o semi-públics d’informació als ciutadans
(tram. 250-02490/06), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 40747).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir
que, en els portals informàtics amb participació públi-
ca que inclouen informació sobre serveis als ciutadans,
la consulta i l’accés als serveis entre la informació cor-
responent al sistema públic i el privat quedin perfecta-

ment clars i separats, de manera que no hi hagi confu-
sions entre l’un i l’altre.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2002

La secretària La presidenta
M. Ángeles Esteller Ruedas Teresa Serra i Majem

Resolució 1445/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la diferenciació entre
el sistema sanitari públic i el privat en
els portals informàtics
Tram. 250-02491/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura per a la Societat de la Informació
Sessió núm. 19, 05.06.2002, DSPC-C 354

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA SOCIE-
TAT DE LA INFORMACIÓ

La Comissió Permanent de Legislatura per a la Socie-
tat de la Informació, en sessió tinguda el dia 5 de juny
de 2002, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
sobre la diferenciació clara entre el que és sistema sa-
nitari públic i el que és privat en els portals informàtics
públics o semi-públics amb informació sanitària per als
ciutadans (tram. 250-02491/06), presentada pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi (reg. 40324).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir
que, en els portals informàtics amb participació públi-
ca que inclouen informació sanitària, la consulta i l’ac-
cés als serveis entre la informació corresponent al sis-
tema sanitari públic i el privat quedin perfectament
clars i separats, de manera que no hi hagi confusions
entre l’un i l’altre.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2002

La secretària La presidenta
M. Ángeles Esteller Ruedas Teresa Serra i Majem

1.01.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 1467/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la millora de les ter-
minals de creuers dels ports
Tram. 250-02285/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 33, 06.06.2002, DSPC-C 356

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 6 de juny de 2002, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre les conseqüèn-
cies de la crisi de l’11 de setembre de 2001 en el sec-
tor turístic català, (tram. 250-02285/06), presentada pel
Sr. Manel Nadal i Farreras, juntament amb sis altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 35941).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Promoure amb els altres ports de la Mediterrània
l’establiment de nous circuits de creuer.

b) Requerir l’Estat que promogui, mitjançant l’organis-
me Ports de l’Estat, les inversions necessàries per a la
millora i l’ampliació de les terminals de creuers dels
ports de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2002

El secretari El president
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1468/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el ree-
quilibrament industrial de la Cerdanya
Tram. 250-02401/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 33, 06.06.2002, DSPC-C 356

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, en
sessió tinguda el dia 6 de juny de 2002, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la promoció i el reequi-
librament industrial de la Cerdanya (tram. 250-02401/
06), presentada pel Sr. Roberto Edgardo Labandera Ga-
nachipi, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar l’aplicació, en el termini de tres mesos, d’un
programa de promoció i de reequilibrament industrial
de la comarca de la Cerdanya, que afavoreixi un major
desenvolupament de l’activitat industrial; que doni su-
port als actuals sectors actius; que impulsi i consolidi la
promoció i la consolidació de nous sectors emergents;
els nous emprenedors i les noves emprenedores, i que
afavoreixi l’emplaçament de noves activitats empresa-
rials.

b) Donar un caràcter pluriennal al citat programa, ga-
rantint-ne la continuïtat durant els propers dos anys.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2002

El secretari El president
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1469/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el ree-
quilibrament industrial de l’Alt Empordà
Tram. 250-02402/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 33, 06.06.2002, DSPC-C 356

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 6 de juny de 2002, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la promoció i el
reequilibrament industrial de l’Alt Empordà (tram.
250-02402/06), presentada pel Sr. Roberto Edgardo
Labandera Ganachipi, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar l’aplicació, en el termini de tres mesos, d’un
programa de promoció i reequilibrament industrial de
la comarca de l’Alt Empordà que doni suport als actu-
als sectors actius; que impulsi i consolidi els nous sec-
tors emergents; que afavoreixi l’emplaçament i la diver-
sificació de noves activitats industrials.

b) Impulsar especialment la detecció i el foment de les
activitats dels nous emprenedors i de les noves empre-
nedores i llur capacitació

c) Garantir la continuïtat de l’esmentat programa durant
els propers dos anys.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2002

El secretari El president
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

1.10.

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



Núm. 329 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2002

9

Resolució 1470/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el ree-
quilibrament industrial de l’Urgell
Tram. 250-02414/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 33, 06.06.2002, DSPC-C 356

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 6 de juny de 2002, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la promoció i el
reequilibrament industrial de la comarca de l’Urgell
(tram. 250-02414/06), presentada pel Sr. Roberto Ed-
gardo Labandera Ganachipi, juntament amb quatre al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38959).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar l’aplicació, en el termini de tres mesos, d’un
programa de promoció i de reequilibrament industrial
de la comarca de l’Urgell, que afavoreixi un major des-
envolupament de l’activitat industrial i l’emplaçament
de noves activitats industrials, que doni suport als ac-
tuals sectors actius, que impulsi i consolidi els sectors
emergents, que impulsi la detecció i la capacitació dels
nous emprenedors i les noves emprenedores i que els
doni suport.

b) Donar a aquest programa un caràcter pluriennal que
en garanteixi una durada mínima de dos anys.

c) Informar periòdicament el Parlament de la distribu-
ció territorial dels ajuts d’aquest programa i dels criteris
de distribució comarcal que s’han aplicat. De la matei-
xa manera, s’informarà els ajuntaments dels seus con-
tinguts.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2002

El secretari El president
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1471/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el ree-
quilibrament industrial de la Segarra
Tram. 250-02415/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 33, 06.06.2002, DSPC-C 356

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 6 de juny de 2002, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la promoció i el
reequilibrament industrial de la comarca de la Segarra
(tram. 250-02415/06), presentada pel Sr. Roberto Ed-
gardo Labandera Ganachipi, juntament amb quatre al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38958).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar, en el termini de tres mesos, l’aplicació d’un
programa de promoció i de reequilibrament industrial
de la comarca de la Segarra, que impulsi la diversifica-
ció de l’activitat industrial a la comarca, que doni su-
port als actuals sectors productius industrials, que im-
pulsi i consolidi els nous sectors emergents i que
afavoreixi l’emplaçament de noves activitats empresa-
rials.

b) Donar a aquest programa un caràcter pluriennal que
garanteixi una durada mínima de dos anys.

c) Informar periòdicament el Parlament de la distribu-
ció territorial dels ajuts del programa, i dels criteris de
distribució comarcal que s’han aplicat. De la mateixa
manera, s’informarà els ajuntaments dels seus contin-
guts.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2002

El secretari El president
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

1.10.
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Resolució 1472/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el ree-
quilibrament industrial del Pla d’Urgell
Tram. 250-02416/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 33, 06.06.2002, DSPC-C 356

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 6 de juny de 2002, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la promoció i el
reequilibrament industrial de la comarca del Pla
d’Urgell (tram. 250-02416/06), presentada pel Sr.
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38957).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar l’aplicació, en el termini de tres mesos, d’un
programa de promoció i de reequilibrament industrial
de la comarca del Pla d’Urgell, que afavoreixi un ma-
jor desenvolupament de l’activitat industrial, l’empla-
çament de noves activitats industrials, que doni suport
als actuals sectors actius, que impulsi i consolidi els
sectors emergents, que impulsi la detecció i la capaci-
tació dels nous emprenedors i les noves emprenedores
i que els doni suport.

b) Donar a aquest programa un caràcter pluriennal que
en garanteixi una durada mínima de dos anys.

c) Informar periòdicament el Parlament de la distribu-
ció territorial dels ajuts del programa i dels criteris de
distribució comarcal que s’han aplicat. De la mateixa
manera, s’informarà els ajuntaments dels seus contin-
guts.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2002

El secretari El president
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1473/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el ree-
quilibrament industrial de les Garri-
gues
Tram. 250-02417/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 33, 06.06.2002, DSPC-C 356

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 6 de juny de 2002, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la promoció i el
reequilibrament industrial de la comarca de les Garri-
gues (tram. 250-02417/06), presentada pel Sr. Roberto
Edgardo Labandera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 38956).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar l’aplicació, en el termini de tres mesos, d’un
programa de promoció i de reequilibrament industrial
de la comarca de les Garrigues, que afavoreixi un crei-
xement i un desenvolupament més grans de l’activitat
industrial, que impulsi l’emplaçament de noves activi-
tats industrials, que doni suport als actuals sectors ac-
tius, que impulsi i consolidi els sectors emergents, que
impulsi la detecció i la capacitació dels nous emprene-
dors i les noves emprenedores i que els doni suport.

b) Donar a aquest programa un caràcter pluriennal, que
en garanteixi una durada mínima de dos anys.

c) Informar periòdicament el Parlament de la distribu-
ció territorial dels ajuts del programa i dels criteris de
distribució comarcal que s’han aplicat. De la mateixa
manera, s’informarà els ajuntaments dels seus contin-
guts.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2002

El secretari El president
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 1474/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la promoció i el ree-
quilibrament industrial del Segrià
Tram. 250-02418/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 33, 06.06.2002, DSPC-C 356

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 6 de juny de 2002, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre la promoció i el
reequilibrament industrial de la comarca del Segrià
(tram. 250-02418/06), presentada pel Sr. Roberto Ed-
gardo Labandera Ganachipi, juntament amb cinc altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar l’aplicació, en el termini de tres mesos, d’un
programa de promoció i de reequilibrament industrial
de la comarca del Segrià, que afavoreixi un creixement
i un desenvolupament més grans de l’activitat industri-
al, que impulsi l’emplaçament de noves activitats in-
dustrials, que doni suport als actuals sectors actius, que
impulsi i consolidi els sectors emergents, que impulsi
la detecció i la capacitació dels nous emprenedors i les
noves emprenedores i que els doni suport.

b) Donar a aquest programa un caràcter pluriennal, que
en garanteixi una durada mínima de dos anys.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2002

El secretari El president
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1488/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’acorda d’inter-
posar recurs d’inconstitucionalitat con-
tra la Llei orgànica 5/2002, del 19 de
juny, de les qualificacions i de la for-
mació professional
Tram. 212-00009/06 i 212-00010/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 64, 29.07.2002, DSPC-P 95

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de ju-
liol de 2002, ha debatut les propostes de resolució for-
mulades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds (reg. 45920) i per més d’una cin-
quena part dels diputats, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 45953), perquè el Parlament in-
terposi recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
orgànica 5/2002, del 19 de juny, de les qualificacions i
de la formació professional.

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb els arti-
cles 141.1.primer i 142 del Reglament, ha adoptat la
següent

RESOLUCIÓ

El Ple del Parlament, d’acord amb el que disposen els
articles 162.1.a de la Constitució espanyola, 34.4 i 41
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i 79 i 32.2 de la
Llei orgànica del Tribunal Constitucional, un cop cone-
gut el Dictamen núm. 230, del 22 de juliol de 2002, del
Consell Consultiu de la Generalitat, acorda interposar
un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica
5/2002, del 19 de juny, de les qualificacions i de la for-
mació professional, i de manera específica contra els
articles i les disposicions següents: els articles 5.1, 8.4,
11.7 i la disposició final primera, apartat 2, paràgrafs
primer i segon, en la mesura que considera competèn-
cia exclusiva de l’Estat el desenvolupament de l’article
4.1, lletres b i c, de l’article 6, apartats 3 i 4, de l’arti-
cle 9, de l’article 11.6 i de la disposició addicional ter-
cera.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2002

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

1.10.

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



30 de juliol de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 329

12

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de protecció de la salut
Tram. 200-00068/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 46244).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 05.09.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.07.2002.

Projecte de llei d’universitats de Cata-
lunya
Tram. 200-00070/06

Text presentat
Reg. 46134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 23 de juliol de 2002, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del Conseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació s’aprova l’avantprojecte de
Llei d’Universitats de Catalunya, i s’autoritza l’esmen-
tat Conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el vint-i-quatre de juliol de dos
mil dos.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI D’UNIVERSITATS DE CATALUNYA

PREÀMBUL

Les universitats catalanes es troben, en aquest principi
de segle, davant de noves realitats, de nous reptes i de
noves oportunitats. Els processos d’internacionalització
afecten plenament el nostre món universitari i requerei-

xen polítiques i estratègies ben afinades en àmbits com
la qualitat de la docència i la recerca, la mobilitat dels
i les estudiants i del professorat, o la convergència cap
a la constitució d’un espai europeu d’ensenyament su-
perior. D’altra banda, l’evolució, ràpida, de l’entorn
econòmic i social demana una adaptació constant dels
ensenyaments i dels mètodes operatius de les universi-
tats a fi de permetre combinar d’una manera efectiva la
creació i transmissió de coneixements científics, tècnics
i humanístics, amb la preparació per a l’exercici profes-
sional i amb el foment del pensament crític, el pluralis-
me i els valors propis d’una societat democràtica. Així
mateix, la generalització de l’ensenyament superior a
Catalunya, complementada amb una certa disminució
de la pressió demogràfica, permeten desenvolupar, amb
decisió creixent, polítiques de qualitat encaminades a
situar les universitats catalanes en posicions capdavan-
teres i a oferir un servei de primera línia a la nostra
població en el camp de l’educació superior. Finalment,
les tecnologies de la informació i les comunicacions
obren possibilitats fins ara insospitades i poden
constituir instruments essencials per a la millora perma-
nent de les universitats.

En la tasca d’afrontar les noves realitats, la Llei es fo-
namenta en tres premisses bàsiques. En primer lloc, en
l’existència d’una realitat universitària catalana, here-
va d’una tradició intel·lectual, educativa i científica que
ens és pròpia i que anomenem sistema universitari ca-
talà. En segon lloc, en la voluntat d’aquesta realitat
d’integrar-se plenament en l’espai europeu d’ensenya-
ment superior i d’assolir un paper protagonista en la
seva construcció. Finalment, en l’excel·lència com a
instrument indispensable de progrés en tots els àmbits
de l’activitat universitària i, en particular, en la docèn-
cia, en la recerca i en la transferència de tecnologia i de
coneixements.

El sistema universitari català constitueix una realitat
amb segles d’història. El rei Jaume II va crear els Es-
tudis Generals de Lleida, l’any 1300, orientat pels
principis d’autonomia universitària i d’universalitat
del saber. És interessant constatar que les ordinacions
(estatuts) regulaven amb precisió el seu funcionament
intern i, entre altres coses, l’elecció del rector, càrrec
que es repartien alternativament un català i un arago-
nès. També posaven ja l’èmfasi en la voluntat d’atrac-
ció d’estudiants forans.

L’ensulsiada de 1714 s’emportà les universitats histò-
riques. Durant el segle XVIII la Junta de Comerç promo-
gué a la ciutat de Barcelona una activitat educativa
d’esperit alhora modern i pràctic. La restauració, llar-
gament reivindicada, de la Universitat de Barcelona
l’any 1837 fou un gran pas endavant en el redreçament
universitari. Milà i Fontanals, Duran i Bas i d’altres
intel·lectuals de la renaixença en foren professors. En
l’àmbit mèdic, podríem esmentar les recerques de Ra-
mon y Cajal, i de l’escola de fisiologia d’August Pi i
Sunyer. La universitat restaurada fou, però, una univer-
sitat burocràtica i de dependència molt centralitzada,
una universitat provincial i subordinada (excepte pel
parèntesi dels anys trenta del segle XX, fins l’any 1954
no es pogueren atorgar doctorats a la Universitat de
Barcelona) on la realitat de Catalunya hi trobava difi-
cultat d’expressió i la seva llengua pròpia hi era total-
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ment absent. Tot això portà a dues línies d’acció. Per
una banda, a un impuls extern i aliè a la universitat ofi-
cial per envigorir l’ensenyament superior i la recerca,
a Catalunya i sobre Catalunya, que culminà amb la fun-
dació de l’Institut d’Estudis Catalans i els Estudis Uni-
versitaris Catalans. D’altra, a un impuls intern de refor-
ma de la universitat, conduït per, en paraules de Pere
Bosch i Gimpera, una generació «que sentia apassiona-
dament un ideal català, ideal que porta a la universitat
no sols per tractar de millorar-la, sinó de transformar-
la i d’incorporar-la a la vida catalana». Era una gene-
ració inspirada en el lema de Torres i Bages «Lo dia
que la Universitat sia de debò catalana, començarà la
renaixença de Catalunya». Aquest moviment s’expres-
sà amb lucidesa i un gran caràcter innovador en el pri-
mer (1903) i en el segon congrés universitari català
(1918), espais de reflexió, debat i reivindicació en què
es varen tractar qüestions com la catalanitat de la uni-
versitat, l’autonomia, la llibertat de càtedra i la renova-
ció pedagògica i cultural i es va reclamar la transforma-
ció de la universitat per tal de situar-la en condicions
d’assolir un nivell alt de qualitat.

Tots aquests moviments confluïren en l’extraordinària
florida de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
un Patronat presidit per Pompeu Fabra i, com a rector,
Pere Bosch i Gimpera, qui succeí Jaume Serra i Hunter.
L’estatut d’Autonomia de la Universitat de Barcelona,
promulgat l’any 1933 i vigent, amb interrupcions, fins
el 1939, introduïa innovacions molt destacades en as-
pectes tan importants com la selecció del professorat, la
regulació del professorat no pertanyent als cossos esta-
tals, la incorporació dels estudiants als òrgans de go-
vern i la renovació de plans d’estudi.

En la resistència contra el franquisme, destacà el paper
de la universitat com a espai de reivindicació democrà-
tica i pacífica de les llibertats i d’afirmació de les seves
funcions socials. En són exponents episodis com l’ac-
te de constitució, el 9 de març de l’any 1966, del Sin-
dicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Bar-
celona, en el Convent dels caputxins de Sarrià a on, en
presència d’intel·lectuals com Jordi Rubió, Joan Oliver
o Manuel Sacristan, es presentà el «Manifest per a una
universitat democràtica», o documents com el Manifest
de Bellaterra, l’any 1975, que varen impulsar, amb
l’objectiu d’assolir una universitat catalana, científica i
democràtica, la renovació universitària en la primera
etapa de la transició cap a la democràcia.

Ja en aquesta nova etapa, cal destacar la constitució del
Consell Interuniversitari de Catalunya i la celebració
del III Congrés Universitari Català, el 1978, que prete-
nia «arribar a una anàlisi global que permeti elaborar
una alternativa política universitària adaptada a les pos-
sibilitats d’un marc polític democràtic».

En èpoques més recents, recuperada ja la Generalitat de
Catalunya, s’ha anat consolidant un sistema universitari
propi, alhora català, científic i democràtic. Un sistema,
a més, modern, plural, molt extens i distribuït en el ter-
ritori. Així mateix, les universitats catalanes han apro-
fundit la seva relació amb les universitats dels altres
territoris de parla catalana amb la creació de la Xarxa
d’Universitats Institut Joan Lluís Vives. Paral·lelament,
el Govern de la Generalitat s’ha dotat d’una estructura
adient en l’àmbit universitari, que culmina amb la cre-

ació del Departament d’Universitats, Recerca i Socie-
tat de la Informació, l’abril de l’any 2000.

De la mateixa manera que aquesta Llei es vol hereva de
la dilatada i intensa tradició universitària de Catalunya
i reivindica el catalanisme polític com a inspiració per
a la creació d’un marc propi d’ensenyament superior,
també vol impulsar les aportacions que la universitat
catalana pot fer a l’avenç del coneixement, de les cièn-
cies, de les humanitats i del conjunt de l’experiència
universitària. La Llei pretén contribuir a la construcció
d’un sistema universitari profundament universalista i,
en particular, europeista. En aquest sentit, és bo recor-
dar que, en un redactat de Francesc Layret, la primera
proposta d’Estatuts per a una Universitat Autònoma de
Barcelona, feta al II Congrés Universitari Català (1918)
deia que la universitat devia ser un «òrgan propulsor de
la cultura catalana» i afegia que «aquesta catalanitat
més que a singularitzar-se ha de tendir a aportar l’esforç
i l’esperit del poble català al patrimoni espiritual de la
Humanitat».

En aquesta perspectiva, cal notar que el procés d’inte-
gració europea ha avançat els darrers anys amb alguns
projectes de gran significació. La creació d’un espai
europeu d’ensenyament superior, a partir de la Decla-
ració de Bolonya de l’any 1999 (signada pels ministres
europeus d’educació) ha de contribuir a donar coherèn-
cia a un àmbit universitari que, per definició, no coneix
fronteres. Són aspectes fonamentals d’aquest espai eu-
ropeu la nova estructura cíclica dels ensenyaments,
d’una banda, i la transportabilitat dels crèdits, que ha de
permetre la comparació entre titulacions, de l’altra.
L’estructura de cicles que es desprèn de la Declaració
de Bolonya pretén harmonitzar els cicles universitaris
i fomentar uns ensenyaments superiors més generalis-
tes en les primeres etapes i més especialitzats en les
darreres. Així, a una primera fase de formació general
en una o diverses àrees, amb èmfasi en la capacitació
per fer front a un món complex i la transmissió d’habi-
litats per a la resolució de problemes, segueix un segon
cicle molt més especialitzat, amb una orientació a
l’exercici professional o a la recerca. El sistema es com-
pleta amb un tercer cicle d’aprofundiment professional
o de doctorat. Aquesta nova estructura i orientació cal-
drà introduir-la progressivament al sistema universita-
ri català.

L’europeïtzació, i la internacionalització, també es pro-
mou amb la mobilitat d’estudiants i de professors. La
mobilitat fomenta la integració europea, l’aprenentat-
ge de llengües, i el coneixement i el diàleg entre cultu-
res. Pel que fa a la recerca i al tercer cicle, cal afegir que
la mobilitat és conseqüència necessària de la universa-
litat del saber i de la recerca científica.

La internacionalització i la mobilitat han de ser compa-
tibles amb el manteniment de la presència de les nos-
tres característiques culturals a la universitat i, en par-
ticular, de la llengua pròpia, que és també la llengua
pròpia de les universitats catalanes. Tota llengua de
cultura necessita ser viva i forta a l’ensenyament supe-
rior. Això ho sabien prou bé els que impulsaren els pro-
cessos d’obertura de la universitat a la realitat catalana
durant els segles XIX i XX. Avui som en una situació molt
millor que la seva, però mantenir allò aconseguit exi-
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geix, i exigirà, un esforç continuat i, alhora, la pràcti-
ca sostinguda d’una política de foment.

La darrera premissa fonamental del sistema universitari
català ha de ser una aposta, sense retirada o compromís,
per l’excel·lència i la qualitat en tots els àmbits. La fun-
ció social de la universitat només es pot acomplir amb
eficàcia si les institucions d’ensenyament superior es
plantegen constantment noves fites, amb l’ambició de
situar-se contínuament en la frontera del coneixement
i de les altres facetes de l’activitat universitària. Això
requereix un esforç permanent de millora de la docèn-
cia i dels processos d’aprenentatge i formació dels es-
tudiants; de la qualitat de la recerca; de la transferència
tecnològica i de coneixements cap a la societat, i, tam-
bé, d’introducció de tècniques modernes de gestió a les
mateixes universitats. Són qüestions cabdals en aquest
sentit la incorporació dels principis de bona governança
en el món universitari; les polítiques de selecció, forma-
ció, promoció i mobilitat del professorat; la col·labora-
ció entre equips de recerca; o, finalment, el desenvolu-
pament de fórmules adients per la valorització dels
actius intel·lectuals de les universitats mitjançant, per
exemple, l’estímul a la creació d’empreses de base tec-
nològica.

Aquesta Llei neix d’un procés de reflexió llarga sobre
els nous reptes i les noves fites de les universitats del
segle XXI, que s’està produint arreu, i que a Catalunya
és fruit d’un debat permanentment obert amb la comu-
nitat universitària i amb la societat en general. Aques-
tes reflexions s’han vist reflectides en documents com
l’informe «Higher Education in the Learning Society»
(informe Dearing, juliol de 1997, Gran Bretanya), o bé
de l’informe «Universidad 2000» (març de 2000), en-
comanat per la Conferència de Rectors de les Univer-
sitats Espanyoles i, a Catalunya, de l’informe «Per un
nou model d’universitat» (març de 2001), de la Comis-
sió de Reflexió sobre el futur de l’àmbit Universitari
Català. Tots ells, i també d’altres, de gran interès per
donar fonament i cohesió a un nou pensament obert i
plural i per a una nova universitat.

La Llei s’empara en les competències que corresponen
a la Generalitat de Catalunya reconegudes als articles
15 i 9.7 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en
matèria d’ensenyament i de recerca, respectivament, i
en un respecte escrupolós pel dret fonamental a l’auto-
nomia universitària, en virtut del qual correspon a les
universitats concretar la regulació en els seus estatuts i
altra normativa interna, d’un nombre considerable d’as-
pectes continguts en la Llei. Així mateix, aquesta Llei
s’insereix en el marc bàsic establert per la Llei orgàni-
ca 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Aquesta és la primera Llei d’universitats aprovada pel
Parlament de Catalunya, però té especialment en
compte les normes aprovades els darrers anys en ma-
tèria d’universitats, algunes de les quals han quedat
incorporades, amb les corresponents modificacions, a
la nova Llei, com són la Llei 15/1998, de 28 de de-
sembre, del Consell Interuniversitari de Catalunya, i la
Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials
de les universitats públiques de Catalunya.

La Llei s’estructura en un Títol preliminar i vuit Títols.
El Títol preliminar defineix el sistema universitari ca-

talà com l’integrat per les universitats establertes a
Catalunya, que es relacionen, així com per les que si-
guin creades o reconegudes en endavant per Parlament
de Catalunya, i detalla els objectius i els principis infor-
madors del sistema universitari català, els quals inspi-
ren la resta de preceptes de la Llei. Es defineix el català
com a llengua pròpia de les universitats de Catalunya,
tot remetent la seva regulació a la normativa vigent en
la matèria, en concret a la Llei 1/1998, de 7 de gener,
de política lingüística, que reconeix el dret del profes-
sorat i l’alumnat a expressar-se en la llengua oficial que
prefereixin. En aquest sentit, el professorat ha de tenir
les competències lingüístiques necessàries d’acord amb
les exigències de la tasca docent.

El Títol primer tracta l’activitat universitària, que com-
prèn l’estudi, la docència i la recerca. En l’àmbit de
l’estudi i la docència es posa especial èmfasi en la for-
mació integral dels i les estudiants; l’adaptació dels
plans d’estudi a l’espai europeu d’ensenyament supe-
rior; el foment de titulacions transversals que permetin
una formació generalista, especialment en el primer
cicle; la internacionalització dels estudis de doctorat;
l’educació superior al llarg de la vida, i la qualitat do-
cent. En particular, i amb la finalitat d’agilitar el procés
d’harmonització europea, la Llei possibilita que les
universitats expedeixin titulacions pròpies als i les es-
tudiants que hagin superat el primer cicle dels estudis
oficials de primer i segon cicle.

La universitat esdevé una institució central del sistema
de recerca. Es defineixen els centres de recerca univer-
sitaris, amb especial esment dels instituts universitaris,
els parcs cientificotecnològics i els serveis cientificotèc-
nics. Es considera la universitat com a motor de l’eco-
nomia, mitjançant l’estímul a la innovació. En aquest
sentit, cal destacar la importància de la col·laboració
entre les universitats i les empreses per a la transferèn-
cia de coneixements i tecnologia. En especial, es pro-
mou la mobilitat del professorat entre la universitat i el
món de l’empresa, i l’aplicació fora de la universitat de
la recerca que s’hi efectua. Així, les universitats han de
fomentar la capacitat emprenedora dels investigadors i
les investigadores i del i les estudiants i la creació d’em-
preses i iniciatives innovadores.

La comunitat universitària, integrada pels i les estudi-
ants, el personal docent i investigador, els investigadors
i investigadores i el personal d’administració i serveis,
és l’objecte del Títol II de la Llei. Es preveu la possibi-
litat que les universitats catalanes es puguin coordinar
per oferir processos comuns d’accés, els quals han de
tenir en compte l’oferta de places disponibles, han de
valorar únicament el mèrit i la capacitat, i han de ser en
tot cas transparents i objectius, i garantir l’anonimat en
la seva correcció. L’experiència dilatada i profitosa de
coordinació en l’accés a les universitats catalanes ava-
la aquest sistema. Es detallen els drets i deures dels
estudiants que com a mínim han de contemplar les uni-
versitats a la seva normativa reguladora i es preveu l’ac-
ció coordinada de les universitats, mitjançant el Consell
Interuniversitari de Catalunya, per a la determinació
dels mecanismes per a la seva garantia. S’estableix la
necessitat d’implementar mesures d’acolliment, asses-
sorament i integració dels i les estudiants en la vida
universitària, tant pel que fa als aspectes acadèmics,
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com als socials i convivencials. És especialment impor-
tant que les universitats contribueixin al desenvolupa-
ment de les potencialitats dels i les estudiants. En
aquest sentit, pren rellevància la vida universitària com
a experiència vital pels estudiants, i com a espai en el
qual es fomenta la implicació i participació en àmbits
associatius.

Un dels aspectes de més novetat d’aquesta Llei és la
regulació del professorat contractat. S’obre una nova
via de carrera acadèmica, que pot ser complementària
o substitutiva però no menys exigent que la funciona-
rial, basada en la contractació laboral. Això està en
consonància amb una reivindicació històrica dels mo-
viments catalans de reforma universitària (els noms
«professorat lector» i «professorat agregat» són extrets
d’aquesta tradició). Així, per exemple, la carrera acadè-
mica d’un doctor pot començar per un contracte com a
investigador postdoctoral en algun centre de recerca o
universitat, seguit, a la mateixa universitat o departa-
ment o en una altra, d’un contracte, amb termini màxim
de quatre anys, com a professorat lector (ajudant doc-
tor). Cal destacar que es regulen, per primera vegada
des de la Generalitat republicana, figures laborals inde-
finides de professorat contractat: la de catedràtic, la de
professorat agregat (ambdues, dins la tipologia de pro-
fessorat contractat doctor), i la del professorat col·labo-
rador permanent. Aquest professorat és seleccionat direc-
tament per les universitats i requereix una acreditació
prèvia de recerca, en el cas del professorat agregat i
dels catedràtics, i un informe previ favorable, en el cas
del professorat col·laborador permanent, per part de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
Català. La Llei regula diferents aspectes relatius al rè-
gim jurídic d’aquest professorat i, en particular, les lli-
cències i les excedències, que pretenen facilitar la seva
mobilitat així com també la seva implicació en la trans-
ferència de coneixement i de tecnologia i la creació
d’empreses de base tecnològica.

La Llei destina un capítol al personal acadèmic de re-
cerca integrat pel professorat de la universitat i pels
investigadors i investigadores amb títol de doctor, que
poden ser propis de la universitat, fent una especial
menció a la contractació per les universitats de perso-
nal investigador postdoctoral, o trobar-s’hi vinculats
mitjançant conveni de col·laboració per al desenvolupa-
ment de projectes, sense que resti alterat el seu vincle
jurídic amb l’entitat de procedència. Els becaris o be-
càries de recerca i els ajudants són considerats investi-
gadors en formació.

El Títol III, sota l’epígraf «el govern i la representació
de les universitats públiques», fa una referència puntual
a les figures del rector o rectora i del o de la gerent;
porta a terme la regulació dels consells socials i con-
templa, com a novetat a destacar, la possible creació
d’un consell d’antic alumnat i de persones amigues de
la universitat. Pel que fa als consells socials, la nova
regulació redueix la seva composició a quinze mem-
bres, nou dels quals són persones representatives de la
societat catalana, nomenades pel Parlament de Catalu-
nya, el Govern de la Generalitat, les organitzacions sin-
dicals i empresarials, i amb la representació d’una per-
sona antiga alumna; i sis dels quals són membres del
consell de govern de la universitat. D’aquesta manera

es manté la proporció de representants interns i externs
a la mateixa universitat que es determinava en la regu-
lació anterior, i alhora s’agilita el funcionament i es
millora l’operativitat d’aquest important òrgan de par-
ticipació de la societat en la universitat. La Llei detalla
les funcions, l’organització i el funcionament dels con-
sells socials, i substitueix la regulació anterior, contin-
guda a la Llei 16/1998, de 28 de desembre. El consell
d’antic alumnat i de persones amigues de la universitat
es configura com un òrgan de relació de la universitat i
el seu antic alumnat, i de participació d’aquests en la
vida de la universitat, i representa una innovació en
consonància amb la rellevància que es dóna a aquest
col·lectiu en molts països del nostre entorn.

El Títol IV es destina al règim jurídic de les universitats
i a l’ordenació dels estudis i les estructures università-
ries. Els instruments bàsics d’ordenació del sistema
universitari català, objecte del Títol V de la Llei, són la
Programació universitària de Catalunya i el finança-
ment universitari. La Llei contempla per primera vega-
da la possibilitat que les universitats privades que ho
sol·licitin incloguin els seus ensenyaments a la Progra-
mació universitària de Catalunya. Pel que fa al finança-
ment de les despeses de funcionament de les universitats
públiques, preveu tres tipus d’aportacions: genèrica,
complementària mitjançant contractes-programa i per
convocatòries públiques. El finançament de les infraes-
tructures i dels equipaments s’articula mitjançant el Pla
d’inversions universitàries. Es fa un esment especial al
fet que les aportacions del Govern de la Generalitat
s’han de limitar a l’oferta universitària que es presta
amb caràcter no empresarial, en previsió de la liberalit-
zació d’aquest sector en el marc de les negociacions en
el si de l’Organització Mundial del Comerç.

El Consell Interuniversitari de Catalunya, regulat al
Títol VI, és l’òrgan de coordinació del sistema univer-
sitari català i de consulta i assessorament del Govern de
la Generalitat en matèria d’universitats. La regulació
continguda en aquest Títol substitueix la Llei 15/1998,
de 28 de desembre, del Consell Interuniversitari de
Catalunya, tot i que en manté pràcticament les mateixes
funcions. Com a novetat, la Junta del nou Consell pot
funcionar en ple o com a Junta permanent. En el primer
cas, es preveu la participació de fins a tres rectors o
rectores de les universitats privades sense ànim de lu-
cre que s’acullin a la Programació universitària de Ca-
talunya.

Les garanties de qualitat de les universitats són tracta-
des al Títol VII de la Llei. L’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari Català es defineix com el prin-
cipal instrument per a la promoció i l’avaluació de la
qualitat, i es configura com una entitat de dret públic
sotmesa al dret privat. L’Agència és fruit de la transfor-
mació del consorci creat pel Decret 355/1996, de 29
d’octubre, participat per la Generalitat de Catalunya i
les universitats públiques catalanes. Aquest canvi ha
estat necessari per fer front a les noves responsabilitats
que es deriven de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, amb les garanties adequades
d’independència, professionalitat i llibertat d’obrar, que
caracteritzen les principals Agències europees. La nova
entitat manté la representació de les universitats públi-
ques en el consell de direcció, i afegeix la participació
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del rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalu-
nya i de fins a tres rectors o rectores de les universitats
privades que hagin adoptat una figura jurídica pròpia de
les entitats sense ànim de lucre. Per a l’exercici de les
funcions d’avaluació es creen en el si de l’Agència una
Comissió d’avaluació de la qualitat, una Comissió de
professorat lector i col·laborador i una Comissió d’ava-
luació de la recerca, les quals aproven les avaluacions
del seu àmbit respectiu amb independència tècnica,
alhora que en són les responsables finals.

El Títol VIII sota l’epígraf «el règim econòmic i finan-
cer de les universitats públiques» regula determinats
aspectes relatius al patrimoni de les universitats. Des-
taca la possibilitat que els projectes d’obres per a la
instal·lació, ampliació i millora d’estructures destinades
a serveis i equipaments dels campus universitaris i dels
parcs cientificotècnològics puguin ser declarats d’uti-
litat pública o interès social a efectes expropiatoris. Pel
que fa al pressupost de les universitats cal fer esment a
les disposicions relatives a l’autorització dels costos de
personal i a la supervisió econòmica de la universitat.

Finalment, es determina la creació d’una Oficina sobre
l’espai europeu d’ensenyament superior en el marc del
Consell Interuniversitari de Catalunya, com a observatori
de les tendències en aquesta matèria, i promotora de
l’adaptació de les universitats catalanes a aquest espai.

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

1. Aquesta Llei té per objecte l’ordenació del sistema
universitari català, en el marc de l’espai europeu d’en-
senyament superior.

2. Correspon a la Generalitat de Catalunya i a les uni-
versitats l’impuls i el desenvolupament del sistema
universitari català.

ARTICLE 2. SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ

1. El sistema universitari català està integrat per les
universitats establertes a Catalunya:

Universitat de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Politècnica de Catalunya.

Universitat Pompeu Fabra.

Universitat de Lleida.

Universitat de Girona.

Universitat Rovira i Virgili.

Universitat Ramon Llull.

Universitat Oberta de Catalunya.

Universitat de Vic.

Universitat Internacional de Catalunya.

2. Quedaran integrades al sistema universitari català les
universitats que siguin creades o reconegudes pel Par-
lament de Catalunya.

ARTICLE 3. OBJECTIUS DEL SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ

1. Les universitats del sistema universitari català tenen
com a objectius fonamentals:

a) La creació, transmissió i difusió de la cultura i dels
coneixements científics, humanístics, tècnics i professi-
onals, així com la preparació per a l’exercici professio-
nal.

b) El foment del pensament crític i de la cultura de la
llibertat i el pluralisme, i la transmissió dels valors cí-
vics i socials propis d’una societat democràtica

c) L’enriquiment del patrimoni intel·lectual, cultural i
científic de Catalunya i el seu desenvolupament econò-
mic i benestar social.

d) La incorporació de la llengua catalana a tots els
àmbits del coneixement i la contribució al procés de
normalització de l’ús del català.

2. Els objectius de les universitats es desenvolupen
principalment per mitjà de l’estudi, la docència i la re-
cerca.

3. Els poders públics han de col·laborar amb les univer-
sitats per a la consecució dels seus objectius.

ARTICLE 4. PRINCIPIS INFORMADORS

L’ordenació del sistema universitari català es fonamen-
ta en els principis següents:

a) El ple reconeixement de l’autonomia universitària,
reconeguda constitucionalment, que correspon a cada
universitat com a dipositària de l’interès general de
l’educació superior, i que comporta la llibertat d’orga-
nització i el deure de retre comptes davant la societat.

b) La universalitat del saber i el mètode científic com
a via per eixamplar l’horitzó del coneixement.

c) La concepció de la universitat com a espai de com-
promís social i participatiu, i com a motor de processos
de millora de la societat.

d) La coordinació entre les universitats del sistema
universitari català que, tot i respectant la seva diversi-
tat i l’equilibri territorial, garanteixi l’eficàcia i eficièn-
cia en la gestió dels recursos públics.

e) El foment de la recerca científica, del desenvolupa-
ment tecnològic i de la innovació.

f) El foment i l’avaluació de la qualitat en la docència,
en la recerca i en la gestió de serveis universitaris,
d’acord amb criteris i metodologies equiparables a ni-
vell internacional.

g) L’impuls de la millora en la docència i la contribu-
ció en l’aprenentatge al llarg de la vida, per tal de mi-
llorar la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la
qualitat de vida.

h) La coordinació d’accions als efectes d’assolir la ple-
na integració de les universitats a l’espai europeu d’en-
senyament superior, així com de promoure les univer-
sitats de Catalunya a Europa i al món.

ARTICLE 5. EDUCACIÓ EN VALORS

1. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats contribuiran, en l’entorn universitari,
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al desenvolupament de les capacitats dels estudiants, i
promouran l’educació en valors com a part integral del
seu procés global d’aprenentatge i formació.

2. Les universitats han d’estimular i donar suport a
aquelles iniciatives complementàries a l’ensenyament
oficial que comportin la transmissió de valors de lliber-
tat, responsabilitat, convivència, solidaritat, participa-
ció i ciutadania plena.

ARTICLE 6. LLENGUA

1. El català és la llengua pròpia de les universitats de
Catalunya i, per tant, és la llengua d’ús normal de les
seves activitats.

2. El català és la llengua oficial de les universitats de
Catalunya, així com també ho és el castellà. L’ús de les
llengües oficials a les activitats universitàries es regeix
per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

3. En el marc de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de políti-
ca lingüística, el Govern de la Generalitat i les universi-
tats, en l’àmbit de les respectives competències, han de
fomentar el coneixement i l’ús del català en tots els àm-
bits de l’activitat universitària i facilitar el seu aprenen-
tatge a tots els membres de la comunitat universitària.

4. D’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Polí-
tica Lingüística, el professorat universitari, llevat del
visitant i casos anàlegs, ha de conèixer suficientment
les dues llengües oficials, d’acord amb les exigències
de la seva tasca docent. Les universitats, d’acord amb
la normativa vigent, han de tenir en compte en la regu-
lació dels seus processos selectius, d’accés i d’avalua-
ció, la concreció d’aquest coneixement suficient.

5. El Govern de la Generalitat i les universitats, en
l’àmbit de les competències respectives, poden establir
programes de foment del coneixement de terceres llen-
gües que incloguin el seu ús en les activitats acadèmi-
ques de la universitat.

TÍTOL I

L’ACTIVITAT UNIVERSITÀRIA

CAPÍTOL 1

L’ESTUDI I LA DOCÈNCIA

SECCIÓ PRIMERA

LES TITULACIONES I ELS PLANS D’ESTUDIS

ARTICLE 7. MISSIÓ DE L’ESTUDI

Els estudis programats a les universitats tenen com a
finalitat la formació cívica, cultural, científica, huma-
nística, tècnica i professional dels i les estudiants. Han
de contribuir al desenvolupament de la personalitat de
cada individu i a la formació d’universitaris i univer-
sitàries creatius i compromesos amb les seves profes-
sions, amb el progrés científic i amb el futur de la so-
cietat catalana.

ARTICLE 8. APROVACIÓ I DEFINICIÓ

1. Els plans d’estudis, que són elaborats i aprovats per
la universitat, són instruments de planificació i d’orga-

nització dels estudis universitaris i han de fer possible
una formació de qualitat.

2. Les universitats, d’acord amb la normativa vigent,
fomentaran mesures que permetin la flexibilitat dels
seus plans d’estudis i la seva adequació permanent.

ARTICLE 9. HABILITATS I COMPETÈNCIES

El contingut dels plans i programes d’estudis han de
facilitar que el i l’estudiant, en finalitzar els estudis,
hagi desenvolupat les habilitats i adquirit les competèn-
cies que li permetin, amb un nivell elevat d’autonomia,
integrar i interpretar dades fonamentals per emetre ju-
dicis, tenir el seu propi capteniment social, científic i
ètic, comunicar informació a tot tipus d’audiència i
adquirir les capacitats necessàries per continuar avan-
çant en l’estudi i en la seva formació.

ARTICLE 10. TITULACIONS TRANSVERSALS

El departament competent en matèria d’universitats i
les universitats públiques, mitjançant la Programació
universitària de Catalunya, fomentaran estudis, princi-
palment de primer cicle, que actuïn com a titulacions
transversals amb la superació de les quals es pugui ac-
cedir als diferents estudis que correspongui.

ARTICLE 11. TRANSPORTABILITAT I MOBILITAT

1. La convalidació d’estudis correspon a la universitat.

2. Les universitats públiques, mitjançant el Consell In-
teruniversitari de Catalunya, coordinaran el règim de
convalidacions i adoptaran les mesures oportunes per
facilitar la transportabilitat dels crèdits i la mobilitat
dels i les estudiants, en el marc del sistema universita-
ri català i de l’espai europeu d’ensenyament superior.

ARTICLE 12. ELS ESTUDIS DE DOCTORAT

1. Els estudis de doctorat tenen com a finalitat la forma-
ció de personal investigador, tant per a l’àmbit univer-
sitari de recerca, com per al món professional i de les
empreses.

2. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats públiques han de promoure accions
dirigides a reforçar la qualitat i l’especialització dels
estudis de doctorat, tot fomentant la cooperació inter-
universitària i la internacionalització. Així també, han
de promoure accions encaminades a potenciar l’accés
als estudis de doctorat dels i les estudiants millor pre-
parats, sigui quina sigui llur nacionalitat o procedència.

3. La docència de doctorat, que es pot impartir als de-
partaments, centres i instituts universitaris, correspon
preferentment a doctors. Els programes de doctorat
aprovats per cada universitat o conjunt d’universitats,
tenen un director que ha de ser un professor o profes-
sora permanent doctor de la universitat coordinadora
del programa.

ARTICLE 13. TÍTOLS PROPIS

1. Les universitats, mitjançant el Consell Interuniversi-
tari de Catalunya, impulsaran i coordinaran les mesu-
res oportunes per a la progressiva i plena harmonitza-
ció dels cicles dels estudis i de les denominacions dels
títols propis de les universitats al sistema europeu de
titulacions.
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2. Les universitats també poden expedir un títol propi
als estudiants que hagin superat el primer cicle dels
estudis universitaris oficials de primer i segon cicle.

3. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
Català pot acreditar els títols propis de les universitats.

ARTICLE 14. EDUCACIÓ SUPERIOR AL LLARG DE LA VIDA

El departament competent en matèria d’universitats i
les universitats, mitjançant el Consell Interuniversitari
de Catalunya, han de vetllar per tal que les universitats
ofereixin programes adequats d’educació superior, que
permetin la formació universitària i l’actualització de
coneixements i habilitats al llarg de tota la vida, com
element de l’espai europeu d’ensenyament superior.

SECCIÓ SEGONA

L’ESPAI EUROPEU DE TITULACIONS

ARTICLE 15. INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

1. Als efectes de fomentar l’espai europeu de titulaci-
ons, els diplomes i títols que expedeixen les universitats
s’acompanyaran del suplement europeu del títol.
Aquest ha de contenir els elements d’informació que
garanteixin la transparència en relació amb el nivell i el
contingut dels ensenyaments cursats, d’acord amb la
normativa vigent.

2. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats, mitjançant el Consell Interuniversitari
de Catalunya, poden adaptar, d’acord amb la normati-
va vigent, el disseny del suplement europeu del títol a
les especificitats del sistema universitari català.

ARTICLE 16. MESURES D’ADAPTABILITAT

1. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats que participin en la Programació uni-
versitària de Catalunya impulsaran les adaptacions
curriculars necessàries per a la implantació a Catalunya
de titulacions de primer, segon i tercer cicle, d’acord
amb l’espai europeu d’ensenyament superior.

2. Als efectes de facilitar la mobilitat en l’espai europeu
d’ensenyament superior dels i les estudiants i de les
persones titulades, les universitats adoptaran, en relació
amb els seus títols i d’acord amb la normativa vigent,
mesures que tendeixin a:

a) Adaptar les modalitats cícliques dels ensenyaments
a les línies generals de l’espai europeu d’ensenyament
superior.

b) Adaptar les denominacions dels títols.

c) Procurar que la unitat de valoració dels ensenya-
ments dels seus plans d’estudis sigui el crèdit europeu,
o qualsevol altra unitat que s’adopti en l’espai europeu
d’ensenyament superior.

d) Facilitar l’adaptació del sistema de qualificacions al
marc europeu.

ARTICLE 17. COORDINACIÓ

El Consell Interuniversitari de Catalunya coordinarà els
processos que duguin a terme les universitats per assolir
la convergència europea en les titulacions.

SECCIÓ TERCERA

DOCÈNCIA

ARTICLE 18. MISSIÓ

El professorat de les universitats, en el desenvolupa-
ment de la seva obligació docent, ha d’assegurar una
formació universitària de qualitat, mitjançant una com-
petència professional reconeguda i una metodologia
docent, innovadora i eficaç.

 ARTICLE 19. FORMACIÓ DOCENT I QUALITAT

1. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats públiques facilitaran que el professo-
rat, al llarg de la seva vida acadèmica i, especialment,
en la seva primera etapa d’actuació docent, gaudeixi de
possibilitats de formació destinada a oferir una docèn-
cia de qualitat i a l’actualització de coneixements i ha-
bilitats.

2. La docència universitària ha de ser objecte d’avalu-
ació. A aquests efectes, les universitats, conjuntament
amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari Català, desenvoluparan metodologies i programes
d’avaluació de la docència en les seves diverses moda-
litats.

3. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats públiques desenvoluparan programes
d’incentius i de reconeixement a la qualitat docent, di-
rigits tant a professors i professores com a equips do-
cents.

CAPÍTOL 2

RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I DE CONEI-
XEMENTS

SECCIÓ PRIMERA

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 20. MISSIÓ

El departament competent en matèria d’universitats i
les universitats impulsaran l’avenç del coneixement
mitjançant la formació investigadora, la recerca i la
innovació tecnològica. Així mateix facilitaran que els
nous coneixements i tecnologies arribin a la societat,
mitjançant la implantació de mecanismes adequats de
transferència.

ARTICLE 21. FOMENT DE LA RECERCA

1. El Govern de la Generalitat i les universitats, com a
part essencial del sistema de recerca, desenvolupament
i innovació de Catalunya, impulsaran l’espai europeu
de recerca i la presència activa de les universitats en
aquest espai.

2. El Govern de la Generalitat ha d’estimular la recer-
ca universitària, en el marc de plans de recerca i desen-
volupament de caràcter plurianual i mitjançant els pro-
grames i les actuacions que li siguin d’aplicació.

3. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats públiques han d’impulsar, estimular i
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ajudar el professorat i d’altre personal investigador a
participar en les accions de finançament competitiu de
la recerca.

SECCIÓ SEGONA

ESTRUCTURES DE RECERCA I DE SUPORT A LA RECERCA

UNIVERSITÀRIA

ARTICLE 22. TIPOLOGIA

1. La recerca a les universitats públiques s’efectua prin-
cipalment als departaments i als centres de recerca.

2. Els centres de recerca poden ser:

a) Propis d’una universitat.

b) Participats per una o més universitats i/o amb altres
entitats públiques o privades, mitjançant conveni o al-
tres formes de cooperació.

c) Vinculats a una universitat, mitjançant conveni, quan
la titularitat és d’una altra entitat pública o privada.

3. Els centres de recerca poden adoptar qualssevol for-
ma jurídica de les admeses en dret i adequades a les
seves finalitats.

4. Correspon a la universitat la promoció, creació, par-
ticipació o vinculació dels centres, mitjançant la col·la-
boració que correspongui.

ARTICLE 23. ELS INSTITUTS UNIVERSITARIS

1. Els instituts universitaris de recerca, regulats a l’ar-
ticle 10 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, són centres de recerca que, a més de les
seves activitats pròpies, poden organitzar o desenvolu-
par programes de doctorat. Poden ser propis, de caràc-
ter interuniversitari o adscrits a una universitat pública
mitjançant conveni.

2. La creació, supressió, modificació, adscripció o
desadscripció dels instituts universitaris de recerca,
s’efectua pel departament competent en matèria d’uni-
versitats, a proposta del consell social o a iniciativa
pròpia amb l’acord del consell social i, en tot cas, pre-
vi informe del consell de govern de la universitat.

ARTICLE 24. ELS PARCS CIENTIFICOTECNOLÒGICS

1. Les universitats poden crear parcs cientificotecnolò-
gics de caràcter universitari o interuniversitari, que
apleguin centres de recerca de la pròpia universitat,
d’empreses i d’altres institucions.

2. Els parcs cientificotecnològics tenen els següents
objectius principals:

a) Promoure i facilitar la recerca.

b) Facilitar el contacte universitat-empresa i la difusió
dels resultats de la recerca universitària a la societat.

c) La creació d’empreses tecnològicament innovadores.

d) Estimular la cultura de la qualitat i de la innovació
entre les empreses i les institucions del parc.

e) Contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic
i la innovació, a la millora de la competitivitat de les
empreses.

ARTICLE 25. SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS

1. Les universitats impulsaran els serveis cientifico-
tècnics de suport a la recerca que siguin necessaris.

2. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats públiques han de fomentar la coordi-
nació dels serveis cientificotècnics, en especial, de les
biblioteques, les infrastructures per al càlcul d’altes
prestacions i les infrastructures de la informació i la
comunicació, amb l’objectiu d’obtenir el màxim apro-
fitament dels equipaments de les universitats. També
han de promoure el desenvolupament de nous equipa-
ments cientificotècnics d’utilització comuna per a tot el
sistema universitari.

ARTICLE 26. TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I DE CONEI-
XEMENTS

1. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats públiques establiran els mecanismes
oportuns per tal d’impulsar la transferència de tecnolo-
gia i de coneixements a la societat. Amb aquesta fina-
litat, les universitats poden crear i promoure entitats,
centres i estructures.

2. El Govern de la Generalitat, en el marc de la seva
política de recerca i innovació, ha de dur a terme acci-
ons de suport que incentivin la col·laboració entre les
universitats i entre aquestes i les empreses i la societat
en general.

3. Les universitats, en el marc dels seus propis objectius
i normatives, poden establir programes de cooperació
al desenvolupament, orientats a la transferència de tec-
nologia i de coneixements cap a països i pobles que ho
necessitin, amb l’objectiu de contribuir al seu progrés
i millora.

ARTICLE 27. CONTRACTES PER A ESTUDIS

La contractació per a la realització de treballs de recer-
ca, tècnics o artístics, corresponents a l’article 83 de la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universi-
tats, ha d’atendre el principi de compensació. La uni-
versitat ha de ser compensada per tots els costos, direc-
tes o indirectes, que siguin atribuïbles a cada contracte.

ARTICLE 28. FOMENT DE LA CAPACITAT EMPRENEDORA

1. El Govern de la Generalitat i les universitats han
d’afavorir la capacitat emprenedora del seu personal de
recerca i dels estudiants, per tal d’impulsar la creació
d’empreses o iniciatives que siguin innovadores en els
seus àmbits d’actuació.

2. En el procés de creació d’empreses s’han de preservar
els interessos i els drets econòmics de la universitat.

TÍTOL II

LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 29. COMPOSICIÓ

1. La comunitat universitària de Catalunya la compo-
nen els i les estudiants, el personal docent i investiga-
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dor, els investigadors i investigadores de les universitats
i el personal d’administració i serveis.

2. El personal docent i investigador està constituït pel
professorat dels cossos docents universitaris, pel pro-
fessorat contractat i pels ajudants.

3. Als efectes d’allò que estableix l’article 48 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, el
còmput del personal docent i investigador s’efectua en
equivalències a temps complet.

ARTICLE 30. OBJECTIUS

El departament competent en matèria d’universitats i
les universitats adoptaran mesures perquè, tant en la
definició de les seves línies estratègiques i programàti-
ques, com en la determinació de polítiques específi-
ques, es concretin directrius i procediments encaminats
a fomentar:

a) L’activitat interuniversitària i la intercomunicabilitat
entre els membres de la comunitat universitària de Ca-
talunya.

b) La plena consolidació de la comunitat universitària
de Catalunya com a part integrant de la comunitat uni-
versitària europea i de la comunitat científica interna-
cional, establint vincles de col·laboració acadèmica in-
teruniversitària i implementant fluxos de mobilitat entre
els membres d’aquestes comunitats.

ARTICLE 31. EL SÍNDIC DE GREUGES

1. Les universitats públiques establiran en la seva es-
tructura la figura del síndic de greuges de la comunitat
universitària per vetllar pels drets dels seus membres.

2. El síndic de greuges actua amb independència i au-
tonomia respecte les diferents instàncies universitàries.

CAPÍTOL 2

ELS I LES ESTUDIANTS

ARTICLE 32. ACCÉS

1. L’accés al sistema universitari públic de Catalunya
ha de respectar els principis d’igualtat, mèrit i capaci-
tat. Correspon a la universitat, d’acord amb la norma-
tiva vigent, l’admissió dels i les estudiants.

2. El departament competent en matèria d’universitats
adopta les mesures oportunes per tal que les universi-
tats puguin actuar coordinadament en matèria d’accés
a la universitat, a fi i efecte de garantir que els i les es-
tudiants concorrin als processos d’accés en igualtat
d’oportunitats.

3. Amb aquesta finalitat, el Consell Interuniversitari de
Catalunya oferirà processos d’accés per a les universi-
tats que s’hi acullin, que han de ser respectuosos amb
l’autonomia universitària.

4. Els processos d’accés, que han de tenir en compte
l’oferta de places disponibles, han de ser transparents
i objectius. Com a norma general, els processos selec-
tius s’articulen mitjançant proves que admetin correc-
ció anònima.

ARTICLE 33. MOBILITAT

El departament competent en matèria d’universitats i
les universitats públiques:

a) Adoptaran mesures per facilitar que els i les estudi-
ants que hagin accedit a la universitat des de Catalunya
puguin continuar els seus estudis en altres universitats
d’Europa. A aquests efectes, i d’acord amb la normati-
va vigent, s’han d’afavorir models d’accés i permanèn-
cia que puguin ser reconeguts i acceptats a les univer-
sitats de l’espai europeu d’educació superior.

b) Aprovaran programes per tal de facilitar l’accés a les
universitats del sistema universitari català, especialment
al segon i tercer cicle, dels i les estudiants que no pro-
cedeixen del sistema educatiu a Catalunya.

ARTICLE 34. COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Les universitats fomentaran programes de cooperació
per a l’accés a les universitats públiques de Catalunya
dels i les estudiants procedents de països i pobles en
desenvolupament, amb l’objectiu de contribuir al seu
progrés i millora, en el marc de la col·laboració que a
aquests efectes s’estableixi.

ARTICLE 35. ACOLLIMENT

Les universitats establiran mecanismes d’acolliment i
d’assessorament dels i les estudiants de nou accés, així
com programes i activitats socials amb l’objectiu de
facilitar la seva integració en l’entorn universitari.

ARTICLE 36. REGULACIÓ DELS DRETS I DEURES

Les universitats han de desenvolupar els drets i els deu-
res dels estudiants. El Consell Interuniversitari de Ca-
talunya coordinarà l’adopció per les universitats dels
mecanismes per a la garantia dels drets i deures dels
estudiants.

ARTICLE 37. DRETS

1. A més dels drets reconeguts per la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, s’han de ga-
rantir, com a mínim, els drets següents:

a) Rebre una formació i una docència de qualitat.

b) No ser discriminat per raons de naixença, gènere,
orientació sexual, ètnia, opinió, religió o qualsevol al-
tra circumstància personal o social.

c) Rebre informació sobre els plans d’estudis i els seus
objectius.

d) Ser avaluats objectivament en el rendiment acadè-
mic.

e) Exercir la llibertat d’associació, d’informació, d’ex-
pressió i de reunió en els campus universitaris, d’acord
amb les condicions d’utilització establertes per la uni-
versitat.

2. Els i les estudiants han d’exercir els seus drets amb
ple reconeixement a la dignitat de les persones, als prin-
cipis democràtics i als drets de la resta de membres de
la comunitat universitària, i amb respecte als béns d’ús
col·lectiu.
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ARTICLE 38. DEURES

Els i les estudiants, en la seva activitat universitària,
tenen, com a mínim, els deures següents:

a) Realitzar les tasques d’estudi pròpies de la seva con-
dició d’estudiants universitaris amb la dedicació i
l’aprofitament necessaris.

b) Complir les normes estatutàries i altra normativa
interna de la universitat.

c) Cooperar amb la resta de la comunitat universitària
per tal de contribuir a la consecució dels objectius i al
millor funcionament de la universitat.

d) Assistir i participar en els òrgans de govern i repre-
sentació de la universitat per als quals hagin estat ele-
gits o designats.

ARTICLE 39. INSERCIÓ LABORAL

El departament competent en matèria d’universitats i
les universitats orientaran els i les estudiants en la seva
incorporació al món laboral, promovent la relació i la
col·laboració dels estudiants i persones titulades amb els
agents econòmics i les institucions socials.

ARTICLE 40. ASSOCIACIONISME I ACTIVITAT VOLUNTÀRIA

1. Les universitats promouran entre els i les estudiants
el civisme, la solidaritat i la participació.

2. Per contribuir a la consolidació i creixement del teixit
social implicat en la vida de la universitat i de la comu-
nitat, el departament competent en matèria d’universi-
tats i les universitats facilitaran, estimularan i donaran
suport a l’associacionisme dels i les estudiants. Les
associacions han de gaudir d’un marc dinàmic de par-
ticipació dins la universitat.

3. Igualment, per reforçar l’acció solidària i les actituds
cíviques, el departament competent en matèria d’uni-
versitats i les universitats fomentaran l’activitat volun-
tària i de cooperació dels estudiants.

ARTICLE 41. BEQUES I CRÈDITS

1. El departament competent en matèria d’universitats
ha d’articular, en el marc del sistema general de foment
a l’estudi superior, establert a l’article 45 de la Llei or-
gànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, una
política de crèdits i beques que garanteixi que ningú
que reuneixi les condicions per cursar estudis universi-
taris amb aprofitament, quedi exclòs per raons econò-
miques, i que permeti també adaptar el sistema general
a les necessitats socioeconòmiques i territorials de Ca-
talunya.

2. El departament competent en matèria d’universitats
ha d’articular una política específica de beques i ajuts
per a la formació investigadora predoctoral.

3. El departament competent en matèria d’universitats
ha d’articular, mitjançant l’Agència de gestió d’ajuts
universitaris i de recerca, creada per la Llei 7/2001, de
31 de març, i coordinadament amb les universitats, un
sistema de gestió eficaç i eficient dels crèdits, beques i
ajuts a l’estudi i a la recerca universitàries.

CAPÍTOL 3

EL PERSONAL ACADÈMIC

ARTICLE 42. TIPOLOGIA DE PERSONAL ACADÈMIC

El personal acadèmic de les universitats públiques està
integrat pel professorat dels cossos docents universita-
ris i pel professorat contractat, així com pels investiga-
dors i investigadores propis i vinculats.

SECCIÓ PRIMERA

EL PROFESSORAT

ARTICLE 43. COMPOSICIÓ

1. El professorat universitari està compost pel profes-
sorat dels cossos docents universitaris i pel professorat
contractat laboral, amb caràcter permanent o temporal,
en funció de les categories que estableix aquesta Llei.

2. En l’exercici de les seves competències, les univer-
sitats garantiran la identitat dels drets del professorat
contractat permanent amb els del professorat dels cos-
sos docents universitaris, sens perjudici d’allò establert
a la legislació bàsica de l’Estat.

ARTICLE 44. EL PROFESSORAT CONTRACTAT

1. És professorat contractat permanent: el/la catedràtic/
catedràtica, el professorat agregat i el professorat col-
laborador permanent.

2. És professorat contractat temporal: el professorat
lector, el professorat col·laborador, el professorat asso-
ciat, el professorat visitant i el professorat emèrit.

ARTICLE 45. SELECCIÓ DEL PROFESSORAT CONTRACTAT

1. La selecció del professorat contractat de les univer-
sitats públiques es fa per concurs públic entre persones
de qualsevol nacionalitat, que compleixin els requisits
legals de capacitat establerts en aquesta Llei i a la res-
ta de la normativa vigent, i els que es puguin determi-
nar a la convocatòria específica.

2. La decisió selectiva es basarà en criteris de mèrit aca-
dèmic i els òrgans de selecció, que poden estar integrats
per membres de qualsevol nacionalitat, s’ajustaran estric-
tament als principis d’especialitat i objectivitat.

3. Els òrgans competents de les universitats aprovaran
les convocatòries de professorat i en donaran la publi-
citat necessària, per vies telemàtiques i d’altres. En
particular, les convocatòries de professorat permanent
i les seves bases es publicaran al DOGC. Les convoca-
tòries han de ser comunicades al Consell Interuniversi-
tari de Catalunya i, d’acord amb la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, al Consejo
de Coordinación Universitaria.

ARTICLE 46. PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR

L’accés a la universitat en la figura contractual de pro-
fessorat contractat doctor, amb caràcter permanent, es
pot produir per una de les categories següents:

a) Catedràtic/catedràtica, que suposa una carrera docent
i investigadora consolidada.
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b) Professorat agregat, que suposa una provada capaci-
tat docent i investigadora.

ARTICLE 47. REQUISITS

1. Per a ser admès als processos selectius que les uni-
versitats convoquin per accedir com a catedràtic/cate-
dràtica o com a professorat agregat, la persona candi-
data ha de reunir els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de doctor.

b) Acreditar al menys tres anys d’activitat docent i de
recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral.

c) Acreditar dos anys d’activitat docent o investigado-
ra, predoctoral o postdoctoral, o de transferència de
tecnologia o de coneixements, en situació de desvincu-
lació acadèmica de la universitat convocant. Aquest
requisit es considera acomplert si el títol de doctor de
la persona candidata ha estat expedit per una universi-
tat diferent de la convocant.

d) Disposar d’una acreditació de recerca, per accedir a
la categoria de professorat agregat, o d’una acreditació
de recerca avançada, per accedir a la categoria de cate-
dràtic/catedràtica.

2. Les acreditacions a les quals fa esment la lletra d) de
l’apartat anterior, són emeses per l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari Català, als efectes de
l’avaluació positiva establerta a l’article 52 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

3. Als efectes d’accés com a catedràtic/catedràtica i
professorat agregat l’acreditació de recerca obtinguda
per la persona candidata té validesa durant tres anys
consecutius i pot ser presentada a les convocatòries
d’accés a la categoria corresponent.

4. En els processos selectius que demanin una acredi-
tació de recerca, les convocatòries han de ser programa-
des amb antelació suficient per permetre el seu anunci
a les persones interessades i la tramitació de les
acreditacions corresponents.

ARTICLE 48. EL PROFESSORAT COL·LABORADOR

1. Les universitats poden contractar amb caràcter per-
manent o temporal professorat col·laborador, amb l’ob-
jecte de desenvolupar tasques docents, als efectes de
donar cobertura a les necessitats de docència qualifica-
da en àmbits específics de coneixement, d’acord amb
allò establert a l’article 51 de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats.

2. Per a ser admès als processos selectius que la universi-
tat convoqui per accedir com a professor col·laborador, les
persones candidates han de disposar d’un informe favo-
rable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari Català. Aquest informe té validesa indefinida.

ARTICLE 49. EL PROFESSORAT LECTOR

1. El professorat lector és el professorat ajudant doctor,
i és contractat per la universitat amb l’objecte de des-
envolupar tasques docents i de recerca, en la fase inicial
de la seva carrera acadèmica.

2. El professorat lector és contractat amb dedicació a
temps complet. En cap cas el professorat lector pot es-

tar contractat més de 4 anys, que poden ser consecu-
tius o no.

3. Per ser admès als processos selectius que la univer-
sitat convoqui per accedir com a professorat lector, les
persones candidates han de reunir els requisits se-
güents:

a) Estar en possessió del títol de doctor.

b) Acreditar almenys dos anys d’activitat docent i/o de
recerca, predoctorals o postdoctorals, en situació de
desvinculació de la universitat convocant. Aquest requi-
sit es considera acomplert si el títol de doctor de la per-
sona candidata ha estat expedit per una universitat di-
ferent de la convocant.

c) Disposar d’un informe favorable de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari Català, als efectes
de l’avaluació positiva establerta a l’article 50 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

4. L’informe emès per l’Agència ha de fer constar, en
tot cas, que la persona candidata està en possessió del
títol de doctor i que, almenys durant dos anys, no ha
tingut relació contractual, estatutària o becària amb la
universitat corresponent, o bé que el títol de doctor ha
estat expedit per una altra universitat. L’informe favo-
rable té validesa indefinida.

ARTICLE 50. EL PROFESSORAT ASSOCIAT

El professorat associat és contractat amb règim de dedi-
cació a temps parcial, entre especialistes de reconeguda
competència que acreditin exercir la seva activitat profes-
sional fora de la universitat, per desenvolupar tasques
docents específiques a la universitat. Disposa de plena
capacitat docent en l’àmbit de la seva competència.

ARTICLE 51. EL PROFESSORAT VISITANT

El professorat visitant és contractat, entre professors/
professores i investigadors/investigadores de reconegut
prestigi, procedents d’altres universitats i centres de
recerca, per al desenvolupament d’activitats específi-
ques de docència i de projectes de recerca.

ARTICLE 52. EL PROFESSORAT EMÈRIT

1. El professorat emèrit és contractat, entre professors/
professores jubilats funcionaris de la mateixa o d’una
altra universitat, que hagin prestat o que puguin prestar
serveis destacats al sistema universitari català.

2. El professorat emèrit pot col·laborar en activitats es-
pecífiques de docència i/o de recerca a la universitat.

ARTICLE 53. ACTIVITAT ACADÈMICA HONORÀRIA

El professorat en edat de jubilació que hagi prestat o
pugui prestar serveis destacats al sistema universitari
català, pot col·laborar, a petició de la universitat i amb
caràcter honorari, en activitats específiques de docència
i/o de recerca, en els termes que es puguin establir,
d’acord amb la legislació general de la seguretat social.

ARTICLE 54. CAPACITAT DOCENT I INVESTIGADORA

El professorat contractat gaudeix de plena capacitat
docent i, si està en possessió del títol de doctor, de ple-
na capacitat investigadora.
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ARTICLE 55. ADSCRIPCIÓ FUNCIONAL

1. El professorat contractat s’adscriu a un departament
universitari o a un centre de recerca i desenvolupa les
seves activitats docents i/o de recerca en qualsevol
matèria dins del seu àmbit general de competència,
d’acord amb les obligacions que fixi la universitat.

2. A la relació de llocs de treball s’establirà l’adscrip-
ció de cada lloc de treball al departament o centre de
recerca corresponent.

ARTICLE 56. LLICÈNCIES I EXCEDÈNCIES PER AL FOMENT

DE LA RECERCA I LA COL·LABORACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA

1. El professorat contractat permanent, el professorat
col·laborador temporal amb títol de doctor i el profes-
sorat lector poden sol·licitar una llicència o una exce-
dència per al desenvolupament de les activitats se-
güents:

a) Per al desenvolupament de programes o activitats de
recerca en entitats públiques o privades, creades, partici-
pades o vinculades a la universitat i relacionades amb l’ac-
tivitat científica o tècnica que desenvolupi a la universitat.

b) Per a la creació d’empreses de base tecnològica di-
rectament relacionades amb l’activitat científica o tèc-
nica que desenvolupi a la universitat.

c) Per al desenvolupament de programes o activitats
docents o de recerca en altres universitats, en entitats
públiques o privades creades o participades per les uni-
versitats, i en d’altres entitats públiques o privades amb
les quals la universitat tingui subscrit un conveni de
col·laboració.

2. La llicència, que comporta la reserva del lloc de tre-
ball, es pot atorgar per un període de fins a dos anys.
Correspon a la universitat determinar les retribucions
que, si és el cas, pot percebre el/la professor/professo-
ra mentre gaudeixi de la situació de llicència.

3. L’excedència s’atorga per un període de durada no
superior a quatre anys. Es concedeix sense acreditació
de retribucions per part de la universitat d’origen i im-
plica la suspensió automàtica del contracte.

4. El reingrés a la universitat es produeix de forma au-
tomàtica i definitiva a sol·licitud de la persona interes-
sada en un lloc de treball de la mateixa categoria i en el
mateix departament o centre de recerca d’origen.

5. L’atorgament de les llicencies i excedències corres-
pon al rector o rectora i s’ha d’ajustar al procediment i
condicions que determini la universitat en la seva nor-
mativa interna.

ARTICLE 57. EXCEDÈNCIA ESPECIAL

1. Sens perjudici de les llicències i excedències que es
reconeguin a la normativa laboral i, si és el cas, al con-
veni col·lectiu d’aplicació, el professorat contractat per-
manent, el professorat col·laborador temporal, amb tí-
tol de doctor, i el professorat lector, que tinguin un any
d’antiguitat, com a mínim, poden gaudir per una sola
vegada d’una excedència especial per un període mà-
xim de quatre anys.

2. El reingrés a la universitat es produeix de forma au-
tomàtica i definitiva a sol·licitud de la persona interes-

sada en un lloc de treball de la mateixa categoria i en el
mateix departament o centre de recerca d’origen.

3. L’atorgament de l’excedència s’ha d’ajustar al pro-
cediment i condicions que determini la universitat en la
seva normativa interna.

ARTICLE 58. EL PROFESSORAT CONTRACTAT DE LES UNI-
VERSITATS PRIVADES

Les universitats privades, per satisfer els requisits d’ava-
luació externa del seu professorat, establerts a la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, han
de formalitzar convenis per al desenvolupament de la
metodologia d’aquesta avaluació amb l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari Català.

SECCIÓ SEGONA

EL PERSONAL ACADÈMIC DE RECERCA

ARTICLE 59. COMPOSICIÓ

El personal acadèmic de recerca està integrat pel pro-
fessorat de la universitat i pels investigadors i investi-
gadores, amb títol de doctor.

ARTICLE 60. ACTIVITAT DE RECERCA

El departament competent en matèria d’universitats i les
universitats han de donar impuls a la tasca de recerca
individual del personal investigador, i han de fomentar la
recerca en equip, mitjançant el suport als grups de recer-
ca, per facilitar la cooperació intra i interdisciplinària.

ARTICLE 61. INVESTIGADORS I INVESTIGADORES PROPIS

1. Les universitats públiques poden contractar investi-
gadors/investigadores, entre persones amb títol de doc-
tor, d’acord amb la normativa vigent.

2. Les universitats públiques poden contractar investi-
gadors i investigadores postdoctorals, per un període
màxim de cinc anys, entre persones amb títol de doc-
tor que ho siguin amb menys de dos anys d’antiguitat,
procedents d’una universitat diferent a la contractant.

ARTICLE 62. INVESTIGADORS I INVESTIGADORES AMB VIN-
CULACIÓ A LA UNIVERSITAT

1. Els investigadors i investigadores que desenvolupen
tasques de recerca a la universitat, mitjançant un acord
o altres formes de col·laboració amb universitats, cen-
tres de recerca o altres entitats públiques o privades, per
a la realització de projectes de recerca, desenvolupa-
ment i innovació, així com per a la transferència de
coneixement i tecnologia, són considerats investigadors
i investigadores vinculats a la universitat.

2. Les facultats de direcció i control de l’activitat labo-
ral, les responsabilitats en matèria de seguretat i salut
laboral de la universitat receptora envers als investiga-
dors i investigadores vinculats, així com la seva equi-
paració, en allò que escau, als membres de la comuni-
tat universitària, es regula als convenis de col·laboració
que es puguin establir. Els investigadors i investigado-
res vinculats mantenen el seu contracte de treball amb
l’entitat d’origen i els és d’aplicació el règim jurídic
vigent a la mateixa per a la seva categoria professional.
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La vinculació amb la universitat receptora ha de comp-
tar amb la conformitat expressa de l’investigador o in-
vestigadora per a cada projecte concret.

3. Els convenis de col·laboració poden preveure expres-
sament la subscripció per la universitat receptora d’un
contracte de durada determinada per al desenvolupa-
ment d’un projecte de recerca científica o tècnica amb
l’investigador i investigadora vinculat i, en línia de con-
tinuïtat, la corresponent declaració d’excedència per
l’entitat d’origen, que garanteixi a la finalització del
projecte al reingrés automàtic en un lloc de treball de la
mateixa categoria.

ARTICLE 63. CONTRACTES PER OBRA O SERVEI

Les universitats poden contractar per obra o servei de-
terminat personal docent, personal investigador, perso-
nal tècnic o altre personal, per al desenvolupament de
projectes concrets de recerca científica o tècnica,
d’acord amb la normativa vigent.

SECCIÓ TERCERA

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 64. OBLIGACIONS DOCENTS I DE RECERCA.

1. El personal acadèmic té les obligacions docents i/o
de recerca que li assigni la universitat, d’acord amb la
normativa vigent. Aquesta assignació s’ha d’adaptar a
les necessitats de docència, recerca i transferència de
tecnologia i de coneixements de la universitat, tant pel
que fa a la distribució entre docència i recerca com pel
que fa a la distribució de la docència al llarg d’un o més
cursos acadèmics o a la distribució entre les diferents
matèries i tipus de titulacions.

2. La docència de doctorat, quan sigui exercida, serà con-
siderada part del compliment de les obligacions docents.

ARTICLE 65. RÈGIM DE DEDICACIÓ

1. El personal acadèmic contractat amb l’excepció del
professorat associat, exerceix les seves funcions prefe-
rentment en règim de dedicació a temps complet.

2. La dedicació a temps complet es pot compatibilitzar
amb la realització dels treballs científics, tècnics o ar-
tístics a què fa referència l’article 83 de la Llei orgàni-
ca 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

3. La durada de la jornada de treball del personal acadè-
mic contractat amb dedicació a temps complet, serà la
que es fixi amb caràcter general pel personal funcionari
dels cossos docents universitaris, i es repartirà en activi-
tats docents, de recerca i de gestió. El règim de dedica-
ció a temps parcial ha de ser igual o inferior a la meitat
de la durada de la jornada de treball que es fixi amb ca-
ràcter general per a la dedicació a temps complet.

4. La universitat determina, a través de la seva progra-
mació acadèmica, la distribució horària de les tasques
del personal acadèmic.

ARTICLE 66. CONDICIONS DE TREBALL I MOBILITAT

1. Sens perjudici del que estableixen els articles 56 i 57
d’aquesta Llei, el període de vacances, el règim de per-

misos i les llicències que hagin de correspondre al per-
sonal acadèmic contractat, seran equivalents a les que
s’estableixen pel personal funcionari dels cossos docents
universitaris, amb les adaptacions precises per a la seva
adequació a la programació de l’activitat de la universitat.

2. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats públiques han d’establir, coordinada-
ment, programes per facilitar la mobilitat del personal
acadèmic propi de la universitat.

ARTICLE 67. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El departament competent en matèria d’universitats i
les universitats fomentaran programes per a la protec-
ció i l’explotació de la propietat intel·lectual i industri-
al de les universitats.

CAPÍTOL 4

ELS INVESTIGADORS I INVESTIGADORES EN FORMACIÓ

ARTICLE 68. TIPOLOGIA

Els i les estudiants de doctorat, inclosos els becaris i
becàries de recerca i els ajudants, tenen la consideració
d’investigadors en formació.

ARTICLE 69. ELS BECARIS O BECÀRIES DE RECERCA

1. Els i les estudiants de doctorat que gaudeixen d’una
beca de formació d’investigadors als departaments i
centres de recerca de la universitat són considerats be-
caris o becàries de recerca.

2. Els becaris o becàries de recerca tenen els drets i les
obligacions que la universitat estableixi en la seva nor-
mativa interna. En tot cas, han de gaudir del dret d’ac-
cés i d’ús de les instal·lacions de la universitat.

ARTICLE 70. ELS AJUDANTS

1. Excepcionalment, les universitats poden contractar
ajudants, a temps complet i per una durada determina-
da, entre els i les estudiants de doctorat que hagin su-
perat totes les matèries d’estudi pròpies del títol de
doctor. El contracte s’ha de celebrar dintre dels quatre
anys següents a la seva superació.

2. La durada del contracte no pot ser inferior a un any ni
excedir d’un total de quatre anys. Quan el contracte s’ha-
gi concertat per un període inferior a quatre anys, es pot
prorrogar successivament per períodes mínims d’un any
i fins el màxim de quatre, en les condicions que determi-
ni la universitat. En cap cas es pot estar contractat com
ajudant més de quatre anys, consecutius o no.

CAPÍTOL 5

EL RÈGIM RETRIBUTIU

ARTICLE 71. RÈGIM RETRIBUTIU DEL PERSONAL DOCENT

I INVESTIGADOR CONTRACTAT

1. El règim retributiu del personal docent i investigador
contractat es determina pel Govern de la Generalitat.
Aquest règim té caràcter uniforme en totes les univer-
sitats públiques.
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2. El personal docent i investigador contractat a temps
complet és retribuït pels següents conceptes:

a) Sou base.

b) Pagues extraordinàries.

c) Complement de lloc de treball.

d) Complement de categoria, el qual es pot estructurar
en diferents nivells retributius.

e) Complement funcional per càrrecs acadèmics o per
responsabilitats de gestió, només pel període en que
s’estiguin desenvolupant aquestes responsabilitats.

f) Complement per mèrits docents i de recerca.

3. El personal docent i investigador contractat pot rebre,
amb caràcter excepcional, les gratificacions i indemnit-
zacions que corresponguin per raó del servei.

ARTICLE 72. RETRIBUCIONS ADDICIONALS

El Govern de la Generalitat pot establir, per al personal
docent i investigador funcionari i contractat, retribuci-
ons addicionals per mèrits docents, investigadors i de
gestió, que s’assignen pel consell social a proposta del
consell de govern, prèvia la valoració dels mèrits mit-
jançant l’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari Català.

CAPÍTOL 6

EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LES UNIVER-
SITATS PÚBLIQUES

ARTICLE 73. FUNCIONS

El personal d’administració i serveis col·labora en
l’acompliment dels objectius de la universitat i desen-
volupa les funcions previstes a l’article 73 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

ARTICLE 74. RÈGIM JURÍDIC

1. El personal funcionari d’administració i serveis de
les universitats públiques es regeix per aquesta Llei,
sens perjudici de les bases estatals establertes a la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i a
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la refor-
ma de la funció pública, per la normativa dictada en el
seu desplegament, així com pels estatuts o altra norma-
tiva interna de les universitats. El personal laboral d’ad-
ministració i serveis es regeix, a més, per la legislació
laboral i pels convenis col·lectius que li siguin aplica-
bles.

2. Al personal funcionari d’administració i serveis de
les universitats públiques de Catalunya li és aplicable la
normativa de la funció pública de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, aprovada pel Decret legisla-
tiu 1/1997, de 31 d’octubre, i, en especial, els precep-
tes relatius a l’adquisició i pèrdua de la condició de
funcionari o funcionària, les condicions i els procedi-
ments d’accés, la provisió i la promoció, les situacions
administratives, els drets, els deures i les responsabili-
tats i el règim retributiu, amb les adaptacions necessà-
ries a les peculiaritats organitzatives i de funcionament
de la universitat.

ARTICLE 75. RETRIBUCIONS

1. Les universitats públiques han d’establir el règim
retributiu del personal funcionari d’administració i ser-
veis, d’acord amb les previsions que es determinen en
aquesta Llei. El personal funcionari d’administració i
serveis és retribuït pels conceptes previstos a l’article
101 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

2. L’import total dels crèdits destinats a retribuir el per-
sonal funcionari d’administració i serveis pels concep-
tes de complement específic, complement de producti-
vitat i gratificacions per serveis extraordinaris, ha de ser
el que resulti de restar a les retribucions íntegres de
l’esmentat personal, la suma de les quantitats que li
corresponguin pels conceptes de retribucions bàsiques,
complement de destinació i, si escau, complements
personals transitoris.

3. El personal funcionari d’administració i serveis de
les universitats públiques de Catalunya ha de percebre
les indemnitzacions per raó del servei que correspon-
gui, que no poden superar els imports aplicables al per-
sonal funcionari al servei de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya.

ARTICLE 76. FORMACIÓ I MOBILITAT

1. Les universitats públiques fomentaran la formació
mitjançant l’oferta de programes específics al personal
d’administració i serveis, especialment en el coneixe-
ment de terceres llengües i en l’ús de les tecnologies de
la comunicació i la informació.

2. Les universitats públiques facilitaran la mobilitat del
personal d’administració i serveis entre les diferents
universitats. A aquest efecte, s’han d’articular els cor-
responents acords a la Junta del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya.

3. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats públiques, mitjançant el Consell Inter-
universitari de Catalunya, fomentaran programes inter-
universitaris de formació i mobilitat.

TÍTOL III

EL GOVERN I LA REPRESENTACIÓ DE LES UNIVERSITATS

PÚBLIQUES

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 77. ÒRGANS DE GOVERN

Les universitats públiques poden constituir òrgans de
govern, representació, consulta i coordinació addicio-
nals als establerts a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats i en aquesta llei, per tal de
completar l’estructura de govern i representació adap-
tant-la a les seves especificitats organitzatives, per al
millor compliment de les seves funcions.

ARTICLE 78. PROCÉS ELECTORAL

Les universitats procuraran incorporar en els processos
d’elecció als diferents òrgans de govern i representació
de la universitat, en el marc de la normativa vigent i, tot
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garantint la representació de tots els sectors de la comu-
nitat universitària, una representació significativament
destacada del professorat contractat permanent doctor.

CAPÍTOL 2

ÒRGANS UNIPERSONALS

ARTICLE 79. EL RECTOR O RECTORA

1. El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica
de la universitat i n’ostenta la seva representació.

2. El rector o rectora té encomanades les responsabili-
tats i funcions de direcció, govern i gestió de la univer-
sitat, que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats, aquesta Llei, els estatuts o
altra normativa interna de les universitats i la resta de la
normativa vigent.

3. El rector o rectora, com a responsable màxim de
l’impuls de la universitat i responsable últim del seu
govern i de l’acompliment dels seus objectius, ha d’es-
tar assistit en l’exercici de les seves funcions per tots els
òrgans de govern i representació de la universitat.

4. El rector o rectora és elegit per la universitat, d’acord
amb el procediment previst a l’article 20 de la Llei or-
gànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

5. Correspon al Govern de la Generalitat el nomena-
ment dels rectors o rectores de les universitats públi-
ques de Catalunya.

ARTICLE 80. EL O LA GERENT

1. El o la gerent és proposat pel rector o rectora i nome-
nat per aquest, d’acord amb el consell social.

2. Correspon al o la gerent, d’acord amb el rector o rec-
tora, la direcció i la gestió dels recursos de la universi-
tat, en els termes previstos en la normativa interna de la
universitat.

3. El o la gerent no pot desenvolupar tasques docents a
la universitat.

CAPÍTOL 3

ELS CONSELLS SOCIALS

SECCIÓ PRIMERA

DEFINICIÓ, COMPOSICIÓ I NOMENAMENT

ARTICLE 81. DEFINICIÓ I COMPOSICIÓ

1. El consell social és l’òrgan mitjançant el qual la so-
cietat participa en la universitat.

2. Cadascuna de les universitats públiques amb seu a
Catalunya té un consell social, compost dels quinze
membres següents:

a) Nou persones representatives de la societat catalana,
nomenades segons el que estableix l’article 82 d’aques-
ta Llei.

b) Sis membres del consell de govern de la universitat,
nomenats segons el que estableix l’article 83 d’aques-
ta Llei.

ARTICLE 82. MEMBRES REPRESENTATIUS DE LA SOCIETAT

CATALANA

1. Els nou membres del consell social en tant que per-
sones representatives de la societat catalana són els se-
güents:

a) Tres persones nomenades pel Parlament de Catalu-
nya.

b) Tres persones nomenades pel Govern de la Genera-
litat.

c) Una persona escollida per les organitzacions sindi-
cals de treballadors més representatives en l’àmbit de
Catalunya.

d) Una persona escollida per les organitzacions empre-
sarials legalment constituïdes de més implantació, pro-
vinent de l’àrea d’influència de cada universitat.

e) Un antic alumne o alumna amb titulació de la univer-
sitat que correspongui, i que no pot ser membre en ac-
tiu de la comunitat universitària.

2. Els membres nomenats pel Parlament de Catalunya
i pel Govern de la Generalitat han de ser persones re-
presentatives, a títol individual, o persones represen-
tants d’entitats, de la vida cívica, cultural, professional,
econòmica, laboral, social i territorial, de l’entorn de la
universitat.

3. El nomenament dels membres de la lletra b) d’aquest
article s’efectua prèvia consulta al president del consell
social, sempre que el càrrec no estigui vacant.

4. El membre antic alumne o alumna és nomenat pel
president o presidenta del consell social, escoltat el rec-
tor o rectora i, si n’hi ha, a proposta del consell d’antic
alumnat i de persones amigues de la universitat.

5. El nomenament dels membres a què fa esment aquest
article es publica pel departament competent en matè-
ria d’universitats en el DOGC.

ARTICLE 83. MEMBRES REPRESENTANTS DEL CONSELL DE

GOVERN DE LA UNIVERSITAT

1. Els membres del consell social que pertanyen al con-
sell de govern de la universitat són un o una estudiant,
un membre del personal docent i investigador i un
membre del personal d’administració i serveis elegits
pel mateix consell de govern d’entre els seus membres,
i per un període màxim de quatre anys, d’acord amb els
estatuts de cada universitat. En són membres nats el
rector o rectora, el secretari o secretària general i el o la
gerent de la universitat.

2. El nomenament dels membres del consell social a
què fa esment aquest article es publica per les univer-
sitats en el DOGC.

ARTICLE 84. NOMENAMENT DEL PRESIDENT O PRESIDENTA

El president o presidenta és nomenat o separat per
acord del Govern de la Generalitat, a proposta de la
persona titular del departament competent en matèria
d’universitats, d’entre els membres del consell social
representatius de la societat catalana. El mandat és de
quatre anys i és renovable per un únic període de la
mateixa durada.
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ARTICLE 85. RENOVACIÓ I VACANTS

1. Els membres dels consells socials nomenats entre
persones representatives de la societat catalana, ho són
per un període de quatre anys. Són renovats o reelegits
per meitats cada dos anys, dos mesos abans d’expirar el
període de mandat.

2. En el cas que es produís una vacant en els consells
socials, aquesta ha de ser coberta d’acord amb el pro-
cediment establert per l’article 82 d’aquesta Llei. El
nou membre és nomenat pel període restant de mandat
del membre que ha substituït.

3. Els membres que siguin nomenats en raó al càrrec
que ocupen han de cessar en la representació quan ces-
sen en el càrrec.

ARTICLE 86. INCOMPATIBILITATS

1. La condició de membre del consell social és incom-
patible amb l’exercici de càrrecs directius en empreses
o en societats contractades per la universitat, directa-
ment o mitjançant persona interposada, i també amb
una participació en les dites empreses superior al 10%
del capital social. Aquesta incompatibilitat no afecta els
contractes subscrits d’acord amb l’article 83 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

2. El personal acadèmic a temps complet que es trobi
en situació d’actiu en alguna universitat, no pot ser
nomenat membre d’un consell social com una de les
nou persones representatives de la societat catalana.

ARTICLE 87. FÒRUM DE PARTICIPACIÓ

El Consell Social pot constituir un fòrum a fi de pro-
moure la participació i l’assessorament de les persones,
les institucions i les entitats associatives, cíviques, cul-
turals, professionals, econòmiques, laborals, socials i
territorials que, per llur competències, activitats, conei-
xements o experiències puguin contribuir a complir
millor les funcions del Consell Social.

SECCIÓ SEGONA

FUNCIONS DEL CONSELL SOCIAL

ARTICLE 88. FUNCIONS DE PROGRAMACIÓ I GESTIÓ

Correspon al consell social, en relació amb la progra-
mació i amb la gestió universitàries, les funcions se-
güents:

a) Col·laborar amb el consell de govern en la definició
dels criteris i dels objectius del planejament estratègic
de la universitat.

b) Proposar al departament competent en matèria d’uni-
versitats, previ informe del consell de govern, la implan-
tació o supressió d’ensenyaments conduents a l’obtenció
de títols universitaris oficials, així com la creació, su-
pressió, adscripció i desadscripció o reordenació dels
centres docents universitaris i dels instituts universita-
ris de recerca.

c) Acordar, quan siguin a iniciativa del departament
competent en matèria d’universitats i previ informe del
consell de govern, la creació, modificació o supressió
dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols uni-

versitaris oficials i dels centres docents i instituts univer-
sitaris de recerca.

d) Contribuir i participar a la supervisió i l’avaluació de
la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i
social de la universitat, en col·laboració amb l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari Català.

e) Aprovar la constitució, la modificació i l’extinció
d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolu-
pament dels fins de la universitat, així com aprovar la
participació de la universitat en altres entitats.

f) Aprovar els projectes de concert entre la universitat
i les institucions sanitàries.

g) Promoure vincles de col·laboració mútua entre uni-
versitats i amb entitats socials representatives.

ARTICLE 89. FUNCIONS ECONÒMIQUES, PRESSUPOSTÀRIES

I PATRIMONIALS

Correspon al consell social, en matèria econòmica,
pressupostària i patrimonial, les funcions següents:

a) Promoure la participació de la societat en l’activitat
de la universitat, especialment en el seu finançament, i
fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn
cultural, professional, econòmic, social i territorial.

b) Participar en la determinació dels criteris bàsics per
a l’elaboració del pressupost de la universitat i, a pro-
posta del consell de govern, aprovar-lo.

c) Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el
seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del con-
sell de govern, la programació i la despesa plurianual
de la universitat, així com prendre les mesures perti-
nents per a assegurar el compliment dels criteris amb
què es va elaborar el pressupost.

d) Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el comp-
te de resultats i la liquidació del pressupost de la univer-
sitat de l’exercici anterior i els comptes anuals de les
entitats que en depenguin, d’acord amb la normativa
vigent.

e) Acordar les propostes d’operacions d’endeutament i
d’aval que la universitat presenti al departament com-
petent en matèria d’universitats, perquè siguin autorit-
zades pel Govern de la Generalitat, d’acord amb la
normativa vigent i vetllar pel compliment de les condi-
cions de les operacions esmentades i de la normativa
aplicable.

f) Acordar les transferències de crèdit d’operacions de
capital a operacions corrents, prèvia conformitat del
departament competent en matèria d’universitats;

g) Acordar, a proposta de l’òrgan competent de la uni-
versitat, les sol·licituds de crèdit extraordinari o suple-
ments de crèdit, sempre que s’hagi de fer una despesa
que no pugui ser ajornada per a l’exercici següent i per
a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o
bé sigui insuficient o no ampliable. L’acord ha de pre-
veure’n el finançament.

h) Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la
universitat, així com els dels cursos d’especialització i
també les possibles exempcions i bonificacions. I apro-
var els preus dels serveis de la universitat.
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i) Vetllar pel patrimoni de la universitat i aprovar la
desafectació dels béns de domini públic de la universi-
tat, d’acord amb el que estableix aquesta Llei i la legis-
lació de patrimoni de la Generalitat de Catalunya;

j) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords
d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles
i, a partir dels límits que aprovi el consell social, dels
béns mobles de la universitat, dels títols valors i de les
participacions socials;

k) Ser informat de la formalització, directament per la
universitat o mitjançant altres entitats, dels contractes i
convenis que comporten despeses o ingressos per a la
universitat.

ARTICLE 90. FUNCIONS RESPECTE A LA COMUNITAT UNI-
VERSITÀRIA

Correspon al consell social, en relació amb els diferents
sectors de la comunitat universitària, les funcions se-
güents:

a) Designar i cessar, com a membres del consell de
govern de la universitat, tres membres del consell soci-
al, d’entre els nomenats com a persones representatives
de la societat catalana.

b) Acordar, quan sigui el cas, dins dels límits que fixi
el Govern de la Generalitat i a proposta del consell de
govern de la universitat, l’assignació singular i indivi-
dual al personal docent i investigador funcionari i con-
tractat, de retribucions addicionals lligades a mèrits
docents, investigadors i de gestió.

c) Aprovar la relació de llocs de treball del personal
d’administració i serveis de la universitat, i aprovar-ne
les modificacions i la despesa que comporten.

d) Determinar els llocs als quals correspon l’assignació
d’un complement específic, així com l’import d’aquest
complement i fixar la quantia total destinada a l’assig-
nació del complement de productivitat i a gratificacions
extraordinàries, aprovar els criteris per assignar-los i
distribuir-los i aprovar les quantitats de les indemnitza-
cions per raó de serveis.

e) Informar els convenis col·lectius del personal laboral
de la universitat, prèviament a la seva formalització.

f) Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomena-
ment del o la gerent presentada pel rector o rectora, i
aprovar, d’acord amb el rector o rectora, les condicions
del contracte del o la gerent.

g) Promoure, en tots els àmbits de la comunitat univer-
sitària, la participació dels i les estudiants en els òrgans
de govern de la universitat, i també la divulgació de llur
tasca.

h) Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estu-
diant o estudianta per raons econòmiques, la política de
beques, d’ajuts i de crèdits per a l’estudi i per a la recer-
ca que, si escau, atorgui la universitat amb càrrec als
seus pressupostos, d’acord amb els principis de publi-
citat, concurrència i objectivitat.

i) Aprovar les normes que regulin el progrés i la perma-
nència dels i les estudiants a la universitat, atenent les
característiques dels diferents estudis, de manera que
evitin la discriminació dels i les estudiants.

j) Promoure la col·laboració entre la universitat i altres
entitats públiques o privades, amb la finalitat de com-
pletar la formació dels i les estudiants i persones titu-
lades de la universitat i de facilitar-ne l’accés al món del
treball.

ARTICLE 91. ALTRES FUNCIONS I INFORMACIÓ

A més de les funcions atribuïdes per aquesta Llei, cor-
respon al consell social qualsevol altra funció que li
sigui atribuïda pels estatuts o altra normativa interna de
la universitat i per la resta de la normativa vigent.

SECCIÓ TERCERA

ORGANITZACIÓ I FUNICIONAMENT

ARTICLE 92. LA PRESIDÈNCIA

El president o presidenta exerceix les funcions pròpies
de la presidència d’un òrgan col·legiat i, en concret, les
que li són encomanades per aquesta Llei, pel reglament
d’organització i de funcionament del consell i per la
resta de la normativa vigent.

 ARTICLE 93. LA SECRETARIA

1. La secretaria del consell social és l’estructura admi-
nistrativa bàsica de suport al Consell. El secretari o se-
cretària és nomenat i separat pel president o presiden-
ta del Consell i exerceix les funcions pròpies de la
secretaria d’un òrgan col·legiat i, en concret, les que li
són encomanades per aquesta Llei i pel reglament d’or-
ganització i de funcionament del consell.

2. Els òrgans de la universitat han de facilitar a la secre-
taria del consell la informació i l’accés a la documen-
tació necessària perquè pugui complir adequadament
les seves funcions.

ARTICLE 94. FUNCIONAMENT

1. El consell social pot funcionar en ple o en les comis-
sions específiques que el ple acordi, amb la composició
i funcions que específicament es determini al reglament
d’organització i funcionament del consell social o en
acord exprés de delegació.

2. En el si del consell social s’ha de constituir una co-
missió econòmica, amb la composició i funcions que
determini el reglament d’organització i funcionament
del consell social.

3. Les comissions, de caràcter temporal o permanent,
poden ser mixtes, és a dir, integrades per membres del
consell social i per d’altres membres d’òrgans de go-
vern, representació, consulta, coordinació o acadèmics
de la universitat, als efectes de garantir la necessària
informació, participació i coordinació en aquells as-
sumptes que s’hagin de sotmetre al consell social, en
exercici de les seves funcions.

4. Les comissions han de retre comptes al ple del con-
sell social dels acords adoptats i del grau de desenvo-
lupament de les tasques que tenen encomanades.

5. No poden ser objecte de delegació en les comissions
les funcions establertes a les lletres a), b), c) de l’arti-
cle 88; b), e) de l’article 89 i a) de l’article 90.
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ARTICLE 95. ASSISTÈNCIA DE TERCERS

La presidència del consell social pot convidar a assis-
tir a les reunions del ple o de les seves comissions, amb
veu i sense vot, persones expertes i membres de la co-
munitat universitària, d’acord amb la naturalesa dels
assumptes a tractar.

ARTICLE 96. REGLAMENT

1. Cada consell social ha d’elaborar el seu reglament
d’organització i de funcionament, que pot establir el
cessament dels seus membres per manca d’assistència
reiterada a les reunions.

2. En tot allò que no sigui específicament regulat per
aquesta Llei i pels reglaments d’organització i de fun-
cionament respectius, és aplicable la normativa regula-
dora d’òrgans col·legiats establerta a la Llei 13/1989, de
14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya.

ARTICLE 97. AUDITORIA

1. El consell social ha de vetllar perquè, abans d’apro-
var el balanç i la liquidació del pressupost de la univer-
sitat, hagi estat feta l’auditoria corresponent, la qual pot
ser sol·licitada a la Intervenció General de la Generali-
tat o bé a serveis externs. Les auditories externes actu-
en sota les directrius de la Intervenció General de la
Generalitat.

2. Els resultats de les auditories han de ser supervisats
pel consell social i han de ser tramesos al departament
competent en matèria d’universitats per a la seva trame-
sa a la Sindicatura de Comptes.

ARTICLE 98. PRESSUPOST

El consell social ha de tenir un pressupost propi, com
a centre de cost independent i específic dins el pressu-
post de la universitat. La gestió del pressupost i la dis-
posició dels fons han de ser fets de la manera que acor-
di el consell social, en el marc del reglament
d’organització i de funcionament intern.

CAPÍTOL 4

CONSELL D’ANTIC ALUMNAT I DE PERSONES AMIGUES DE

LA UNIVERSITAT

ARTICLE 99. DEFINICIÓ

Les universitats públiques poden constituir un consell
d’antic alumnat i de persones amigues de la universitat
com a òrgan de relació entre la universitat i els seus
antics alumnes i les associacions d’exalumnes o
d’amics i amigues, així com de participació d’aquests
en la vida de la universitat.

ARTICLE 100. COMPOSICIÓ I FUNCIONS

1. Són membres del consell d’antic alumnat i de perso-
nes amigues de la universitat, les persones que perta-
nyen a les diverses associacions d’exalumnes i d’amics
i amigues reconegudes com a tal per la universitat, així
com aquelles persones que s’hi vinculin directament,
en la forma que determini la universitat.

2. El consell d’antic alumnat i de persones amigues de
la universitat té les funcions que li atribueixi la norma-
tiva interna de la universitat.

TÍTOL IV

L’ORDENACIÓ DE L’ACTIVITAT UNIVERSITÀRIA

CAPÍTOL 1

EL RÈGIM JURÍDIC DE LES UNIVERSITATS

ARTICLE 101. CREACIÓ I RECONEIXEMENT D’UNIVERSI-
TATS

1. Les universitats del sistema universitari català són cre-
ades o reconegudes per Llei del Parlament de Catalunya,
d’acord amb l’article 4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats, i previ informe de la Jun-
ta del Consell Interuniversitari de Catalunya. Gaudei-
xen de personalitat jurídica i de patrimoni propi.

2. Per a la creació o reconeixement de les universitats
a les quals fa esment l’article 4.1.b) de la Llei orgàni-
ca 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, l’acord
del Govern de la Generalitat ha de comptar amb la ra-
tificació del Parlament de Catalunya.

3. El reconeixement d’universitats privades pel Parla-
ment de Catalunya requereix una garantia suficient de
la seva qualitat acadèmica i viabilitat econòmica. A
aquests efectes, i sens perjudici dels requisits bàsics que
siguin d’aplicació, el Govern de la Generalitat pot es-
tablir altres requisits i les garanties de suficiència que
corresponguin.

ARTICLE 102. RÈGIM JURÍDIC

1. Les universitats públiques i privades de Catalunya es
regulen per aquesta Llei i per les normes que la desen-
volupen; per la normativa bàsica estatal regulada a la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universi-
tats i per les normes que la desenvolupen; per la Llei
13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació gene-
ral de la investigació científica i tècnica; per la seva llei
de creació o de reconeixement i, en el cas de les univer-
sitats privades, per la normativa d’aplicació a la figura
jurídica que hagin adoptat.

2. En virtut de llur autonomia, les universitats es regei-
xen pels seus estatuts, en el cas de les públiques, o per
les seves normes d’organització i funcionament, en el
cas de les privades, així com per l’altra normativa inter-
na.

3. En defecte de norma expressa, i en el marc de la le-
gislació bàsica de l’Estat, és d’aplicació supletòria a les
universitats públiques de Catalunya la normativa cata-
lana que sigui d’aplicació a l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, a excepció del règim estatutari
aplicable als funcionaris dels cossos docents universi-
taris.

4. Les universitats públiques ostenten les prerrogatives
previstes a la normativa vigent per a les administraci-
ons públiques, tret de les pròpies i exclusives dels ens
territorials.
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ARTICLE 103. ESTATUTS I NORMES D’ORGANITZACIÓ I

FUNCIONAMENT

1. Correspon a les universitats elaborar els seus estatuts,
en el cas de les públiques, o les seves normes d’organit-
zació i funcionament, en el cas de les privades.

2. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar, pre-
vi el seu control de legalitat, els estatuts de les univer-
sitats públiques i les normes d’organització i funciona-
ment de les universitats privades.

CAPÍTOL 2

L’ORDENACIÓ DELS ESTUDIS I DE LES ESTRUCTURES UNI-
VERSITÀRIES

ARTICLE 104. CREACIÓ, RECONEIXEMENT I IMPLANTACIÓ

Correspon al departament competent en matèria d’uni-
versitats:

a) La creació, modificació i supressió, en universitats
públiques, de Facultats, Escoles Tècniques o Politècni-
ques Superiors, Escoles Universitàries, Escoles Univer-
sitàries Politècniques, Instituts Universitaris de Recerca
i d’aquells altres centres o estructures que organitzin
ensenyaments oficials en modalitat no presencial, a pro-
posta del consell social o a iniciativa pròpia amb l’acord
del consell social. En ambdós casos és preceptiu un in-
forme previ del consell de govern de la universitat.

b) El reconeixement, en universitats privades, de la cre-
ació, modificació i supressió dels centres referits a
l’apartat anterior, a proposta de la universitat.

c) La implantació o supressió, en universitats públi-
ques, d’ensenyaments, presencials o virtuals, conduents
a l’obtenció de títols universitaris oficials, a proposta
del consell social o a iniciativa pròpia amb l’acord del
consell social. En ambdós, casos és preceptiu un infor-
me previ del consell de govern de la universitat.

d) El reconeixement, en universitats privades, de la
implantació o supressió d’ensenyaments presencials o
virtuals, conduents a l’obtenció de títols universitaris
oficials, a proposta de la universitat.

e) L’aprovació, amb caràcter previ a la seva creació o
supressió pel Govern de l’Estat, de l’establiment de
centres dependents de les universitats a l’estranger, per
impartir ensenyaments en modalitat presencial condu-
ents a l’obtenció de títols universitaris oficials.

ARTICLE 105. ADSCRIPCIÓ

Correspon al departament competent en matèria d’uni-
versitats, a proposta del consell social i previ informe
del consell de govern de la universitat, aprovar l’ads-
cripció o desadscripició a una universitat pública de
centres docents, de titularitat pública o privada, per
impartir títols universitaris oficials, així com la implan-
tació o supressió d’ensenyaments oficials de caràcter
presencial o virtual en aquests centres.

ARTICLE 106. INTEGRACIÓ

Els centres docents d’ensenyament superior de titulari-
tat pública o privada es poden integrar a una universi-
tat pública o privada, respectivament, com a centres

propis. El reconeixement de la integració del centre per
impartir títols universitaris oficials és acordada pel de-
partament competent en matèria d’universitats, a pro-
posta de la universitat.

ARTICLE 107. INFORME DELS PLANS D’ESTUDIS

1. Correspon al departament competent en matèria
d’universitats efectuar un informe dels plans d’estudis,
a petició del rector o rectora i amb caràcter previ a l’ho-
mologació del títol, d’acord amb la normativa vigent.

2. L’informe ha de verificar la viabilitat econòmica del
pla d’estudis així com la seva adequació als requisits
bàsics i al que s’estableixen en aquesta Llei i a la resta
de la normativa vigent.

ARTICLE 108. INICI D’ACTIVITATS

El departament competent en matèria d’universitats
autoritza l’inici d’activitats dels estudis en els centres
universitaris propis o adscrits, una vegada homologat el
títol, a sol·licitud del rector o rectora.

ARTICLE 109. VARIACIONS EN LES CONDICIONS DE L’AU-
TORITZACIÓ

1. El departament competent en matèria d’universitats
autoritza el canvi de denominació, d’ubicació i de des-
tinació dels centres docents propis de les universitats
públiques.

2. El departament competent en matèria d’universitats
ha de donar la seva conformitat:

a) Als actes i negocis jurídics que modifiquin la perso-
nalitat jurídica o l’estructura de la universitat privada,
o que impliquin la transmissió o cessió, entre vius, to-
tal o parcial, a títol onerós o gratuït, de la titularitat di-
recta o indirecta que les persones físiques o jurídiques
ostentin sobre les universitats privades, o sobre els cen-
tres universitaris privats adscrits a universitats públi-
ques.

b) Al canvi de denominació i d’ubicació dels centres
docents propis a universitats privades i dels centres
docents adscrits.

ARTICLE 110. REVOCACIÓ

La revocació del reconeixement d’una universitat pri-
vada, dels seus centres universitaris o ensenyaments,
s’ha d’efectuar per l’òrgan que les va autoritzar, prèvia
audiència de la universitat corresponent, d’acord amb
el que estableix la disposició addicional novena de la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universi-
tats. En tot cas, s’ha de garantir que els estudiants pu-
guin finalitzar els seus estudis conforme a les regles
generals per a l’extinció dels plans d’estudis.

ARTICLE 111. ELS CAMPUS UNIVERSITARIS I INTERUNIVER-
SITARIS

1. Les universitats públiques catalanes es poden estruc-
turar en campus universitaris, concebuts com a espais
presencials o virtuals d’integració i convivència dels
diferents membres de la comunitat universitària.

2. Les universitats poden constituir campus interuniver-
sitaris, amb caràcter presencial o virtual, amb l’objec-
tiu de compartir personal, centres, estructures, ensenya-
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ments, recerca i serveis. Les universitats facilitaran la
mobilitat del seu personal docent i investigador i dels i
les estudiants en els campus interuniversitaris.

ARTICLE 112. ALTRES ESTRUCTURES

Les universitats, sens perjudici dels centres i les estruc-
tures bàsiques que estableix l’article 7.1 de la Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, poden
crear altres estructures per desenvolupar ensenyaments
de caràcter presencial o virtual, que no condueixin a
l’obtenció d’un títol oficial.

ARTICLE 113. CENTRES DOCENTS QUE EXPEDEIXEN TÍTOLS

ESTRANGERS

1. Correspon al departament competent en matèria
d’universitats autoritzar els centres docents que es
vulguin establir a Catalunya per impartir, sota qualse-
vol modalitat, ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols d’educació superior universitària no homologats
als títols universitaris oficials, així com revocar-ne l’au-
torització.

2. L’autorització requereix l’informe previ favorable de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
Català, d’acord amb els estàndards de qualitat que
l’Agència hagi elaborat per a aquests tipus de centres.

ARTICLE 114. FUNCIONS INSPECTORES I COMPROVACIÓ

DELS REQUISITS

El departament competent en matèria d’universitats ha
de desenvolupar la funció inspectora pel que fa al com-
pliment per part de les universitats i centres universita-
ris dels requisits previstos a la normativa vigent, en re-
lació amb les actuacions regulades en aquest Capítol i,
quan escaigui, del compliment dels compromisos ad-
quirits pels titulars de les universitats i centres univer-
sitaris privats.

TÍTOL V

INSTRUMENTS BÀSICS D’ORDENACIÓ

ARTICLE 115. TIPOLOGIA

Els instruments bàsics d’ordenació del sistema univer-
sitari català són:

a) La Programació universitària de Catalunya.

b) El finançament universitari.

ARTICLE 116. LA PROGRAMACIÓ UNIVERSITÀRIA DE CA-
TALUNYA

1. La Programació universitària de Catalunya és un ins-
trument de planificació, coordinació i reordenació dels
ensenyaments que ofereixen les universitats públiques
de Catalunya i que inclou, com a mínim, els ensenya-
ments conduents a l’obtenció dels títols universitaris
oficials.

2. La Programació universitària de Catalunya també
contempla els ensenyaments de les universitats privades
que sol·licitin ser-hi incloses.

3. La Programació universitària de Catalunya és elabo-
rada pel departament competent en matèria d’universi-

tats, per períodes plurianuals. Ha de tenir en compte les
demandes de les universitats i s’ha de basar en els cri-
teris proposats pel Consell Interuniversitari de Catalu-
nya, els quals han de considerar, com a mínim:

a) El grau de demanda dels diferents estudis i les neces-
sitats de la societat en educació superior universitària.

b) L’equilibri territorial, en un marc d’eficiència en la
utilització dels mitjans materials i dels recursos humans
del sistema universitari català, així com els costos eco-
nòmics i llur finançament.

c) L’especialització i diversificació universitària en un
context de cooperació interuniversitària.

ARTICLE 117. EL FINANÇAMENT UNIVERSITARI

1. El servei públic de l’ensenyament superior sostingut
econòmicament per la Generalitat de Catalunya no es
presta amb caràcter empresarial.

2. Les universitats públiques gaudeixen d’autonomia
econòmica i financera, d’acord amb la normativa vigent
i disposaran dels recursos suficients per a l’exercici de
les seves funcions.

3. El règim econòmic de les universitats públiques de
Catalunya és el regulat per la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’universitats, per aquesta Llei i per la
normativa de finances i pressupostària de la Generali-
tat de Catalunya.

4. Les universitats públiques i el departament compe-
tent en matèria d’universitats han de fomentar la pro-
moció i el patrocini dels seus serveis, especialment per
aquells sectors de la societat que en resultin directament
beneficiats.

5. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar els
preus públics dels ensenyaments conduents a l’obten-
ció dels títols universitaris oficials i la resta de drets
legalment establerts.

6. Els compromisos econòmics de caràcter plurianual,
amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya, que es derivin de l’aplicació d’aquesta Llei,
s’aproven d’acord amb la normativa de finances públi-
ques de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 118. ESTRUCTURA DEL FINANÇAMENT UNIVERSI-
TARI

1. El finançament de les despeses de funcionament de
les universitats públiques, amb càrrec als pressupostos
de a Generalitat de Catalunya i d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries, s’ha de basar en tres tipus
d’aportacions:

a) Genèrica, segons criteris objectius, transparents i
compatibles i a partir de paràmetres generals comuns a
totes les universitats.

b) Complementària, lligada a objectius específics per a
la millora de la qualitat de les universitats i per atendre
les seves especificitats. Aquesta aportació es fa mitjan-
çant contractes-programa.

c) Per convocatòries públiques, que estimulin la millora
de la qualitat i premiïn l’excel·lència.
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2. Correspon al departament competent en matèria
d’universitats establir l’estructura del model de finan-
çament universitari. Aquest model ha d’assegurar a les
universitats públiques l’estabilitat dels recursos econò-
mics per a l’acompliment de les seves finalitats, així
com l’estímul de l’eficiència, l’eficàcia i la millora de
la qualitat.

ARTICLE 119. ELS CONTRACTES-PROGRAMA

1. Els contractes-programa són un instrument de finan-
çament de l’aportació complementària que s’esmenta
en la lletra b) de l’article anterior, així com l’instrument
d’observació, de diagnòstic, de planificació i d’adopció
de decisions conjuntes entre el departament competent
en matèria d’universitats i les universitats.

2. Els contractes programa han de preveure l’existència
d’indicadors susceptibles de valorar els resultats de les
actuacions orientades a aconseguir els objectius fixats
i han de tenir en compte objectius de millora de la qua-
litat de la universitat. També poden considerar els resul-
tats de les avaluacions de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari Català.

ARTICLE 120. EL PLA D’INVERSIONS UNIVERSITÀRIES

1. El Pla d’inversions universitàries és l’instrument es-
pecífic per finançar les infrastructures i els equipaments
de les universitats públiques que es requereixen per a
l’execució de la Programació universitària de Catalu-
nya.

2. El Pla d’inversions universitàries, que té caràcter plu-
rianual, és aprovat pel Govern de la Generalitat.

3. El Pla d’inversions universitàries ha de tenir en
compte l’aplicació de criteris de sostenibilitat i de me-
sures que facilitin la mobilitat de les persones amb dis-
capacitats.

TÍTOL VI

LA COORDINACIÓ UNIVERSITÀRIA. EL CONSELL INTERUNI-
VERSITARI DE CATALUNYA

CAPÍTOL 1

DEFINICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

ARTICLE 121. DEFINICIÓ

El Consell Interuniversitari de Catalunya és l’òrgan de
coordinació del sistema universitari català i de consulta
i assessorament del Govern de la Generalitat en matè-
ria d’universitats.

ARTICLE 122. ESTRUCTURA

1. El Consell Interuniversitari de Catalunya s’estructura
en els òrgans següents:

a) Unipersonals: la presidència, la vicepresidència i la
secretaria general.

b) Col·legiats: la Conferència General i la Junta.

2. El Consell Interuniversitari de Catalunya es pot or-
ganitzar també en comissions de caràcter permanent,
amb l’objectiu d’informar i d’assessorar pel que fa a

qüestions relatives a l’activitat acadèmica; i en comis-
sions de caràcter no permanent, amb l’objectiu d’infor-
mar i d’assessorar pel que fa a aspectes concrets d’in-
terès general per al sistema universitari.

3. Correspon a la Presidència, a proposta de la vicepre-
sidència o de qualsevol dels òrgans col·legiats del Con-
sell, constituir les comissions a què es refereix l’apar-
tat anterior i determinar-ne la composició i les funcions.

4. El Consell Interuniversitari de Catalunya, mitjançant
la creació de comissions específiques de caràcter asses-
sor, ha de promoure la participació de les persones o de
les entitats representatives de les necessitats i dels inte-
ressos socials, professionals, acadèmics o econòmics
que, per llurs competències, activitats, coneixements o
experiències, puguin contribuir a complir millor les
funcions que té encomanades.

ARTICLE 123. FUNCIONAMENT

1. El Consell Interuniversitari de Catalunya es regeix
per aquesta Llei, per les seves normes d’organització i
funcionament i, en allò no que sigui expressament re-
gulat per aquestes, per la normativa específica dels òr-
gans col·legiats.

2. La Conferència General ha de celebrar dues reuni-
ons, com a mínim, durant el curs acadèmic.

CAPÍTOL 2

ÒRGANS UNIPERSONALS

ARTICLE 124. PRESIDÈNCIA

1. La Presidència de la Conferència General i de la Jun-
ta del Consell Interuniversitari de Catalunya recau en la
persona titular del departament competent en matèria
d’universitats, el qual també presideix les reunions de
les comissions, quan hi assisteix.

2. El president o presidenta té atribuïdes les funcions
pròpies de la presidència d’un òrgan col·legiat i les pot
delegar expressament en el vicepresident o vicepresi-
denta.

ARTICLE 125. VICEPRESIDÈNCIA

La vicepresidència del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya és designada pel president o presidenta i recau
en una persona alt càrrec del departament competent en
matèria d’universitats. El vicepresident o vicepresiden-
ta substitueix el president o presidenta en el supòsit
d’absència per malaltia o per qualsevol altra causa jus-
tificada.

ARTICLE 126. SECRETARIA GENERAL

1. La Secretaria General del Consell Interuniversitari de
Catalunya té atribuïdes les funcions de suport als òr-
gans del Consell i de direcció de les oficines, estructu-
res i serveis adscrits al Consell, així com les pròpies de
les secretaries dels òrgans col·legiats.

2. La persona que ocupa la Secretaria General del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya, que és també secre-
tària de la Conferència General i de la Junta, és nome-
nada i cessada pel Govern de la Generalitat, a proposta
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de la persona titular del departament competent en
matèria d’universitats.

3. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats públiques poden adscriure personal a
la secretaria del Consell, en la situació que correspon-
gui administrativament, d’acord amb la normativa vi-
gent.

4. La Secretaria General del Consell Interuniversitari de
Catalunya ha d’elaborar una memòria anual que recu-
lli les activitats de la Junta i de les comissions i també
les conclusions de la Conferència General. Aquesta
memòria ha de ser presentada al departament compe-
tent en matèria d’universitats, i a les universitats cata-
lanes, i ha de ser tramesa al Parlament de Catalunya.

CAPÍTOL 3

ÒRGANS COL·LEGIATS

ARTICLE 127. LA CONFERÈNCIA GENERAL

1. La Conferència General del Consell Interuniversitari
de Catalunya és l’òrgan de participació i de coordina-
ció de la comunitat universitària per a conèixer i avaluar
els objectius principals del sistema universitari català.

2. Integren la Conferència General del Consell Inter-
universitari de Catalunya:

a) El president o presidenta del Consell.

b) El vicepresident o vicepresidenta del Consell.

c) Els rectors o rectores de les universitats.

d) Els presidents o presidentes dels consells socials de
les públiques i òrgans universitats anàlegs de les univer-
sitats privades.

e) Tres representants del departament competent en
matèria d’universitats, nomenats pel seu titular.

f) Tres representants de la comunitat universitària de
cadascuna de les universitats públiques i privades, no-
menats d’acord amb el que estableixi el seu consell de
govern o les normes d’organització i de funcionament
respectives, les quals, en tot cas, han de garantir la re-
presentació dels estudiants.

g) Un membre de cadascun dels consells socials de les
universitats públiques, nomenat segons estableixi el
reglament intern del consell social respectiu.

h) El president o presidenta i el director o directora de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
Català.

i) Dues persones escollides per les organitzacions sin-
dicals de treballadors més representatives en l’àmbit de
Catalunya;

j) El president o presidenta de l’Institut d’Estudis Ca-
talans.

k) Els representants de les entitats o les persones a títol
individual que la Presidència del Consell nomeni, el
nombre de les quals no pot ser superior al de les perso-
nes a què es refereix la lletra g). Aquestes han de ser
persones de competència reconeguda en l’àmbit profes-
sional, cultural, social, empresarial o territorial.

l) El secretari o secretària general del Consell.

3. Els membres de la Conferència General que no ho
són per raó del càrrec que ocupen, són nomenats per un
període de quatre anys i poden ser renovats pel mateix
període. En el supòsit que es produeixi una vacant, el
nou membre és nomenat pel període restant de mandat
del membre que ha cessat.

ARTICLE 128. FUNCIONS DE LA CONFERÈNCIA

Correspon a la Conferència General les funcions se-
güents:

a) Assessorar el departament competent en matèria
d’universitats en relació amb els criteris per a elaborar
la Programació universitària de Catalunya.

b) Emetre un informe de les qüestions que, a iniciativa
de la Presidència o de la Junta, es considerin d’interès
general per al sistema universitari català.

c) Facilitar l’intercanvi d’informació i les consultes
recíproques entre les universitats catalanes, especial-
ment en els àmbits i en les situacions que les afecten
d’una manera conjunta.

d) Impulsar programes conjunts d’actuació interuniver-
sitària i promoure i elaborar documents d’interès comú
en l’àmbit de la docència, de la recerca i de la gestió i
els serveis.

e) Promoure la col·laboració de les universitats amb
altres institucions, públiques o privades, per executar
programes d’interès general.

f) Fomentar l’equilibri entre les universitats, tenint en
compte la Programació universitària de Catalunya en el
seu conjunt, evitant duplicitats innecessàries i promo-
vent l’equilibri territorial i mediambiental.

g) Promoure les universitats del sistema universitari
català, especialment pel que fa a l’oferta educativa i a
la qualitat dels centres i dels serveis universitaris.

h) Conèixer la memòria d’activitats de la Junta del
Consell i de les seves comissions.

i) La resta de funcions que li atribueixi aquesta Llei i
l’altra normativa vigent.

ARTICLE 129. LA JUNTA

1. La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya és
l’òrgan de gestió del Consell per exercir les funcions
que li encomana aquesta Llei. La Junta actua en ple o
com a Junta permanent.

2. Integren el ple de la Junta del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya:

a) El president o presidenta del Consell.

b) El vicepresident o vicepresidenta del Consell.

c) Els rectors o rectores de les universitats públiques i
el rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalu-
nya.

d) Fins a tres rectors o rectores d’entre les universitats
privades que tinguin una figura jurídica pròpia de les
entitats sense ànim de lucre i que s’acullin a la Progra-
mació universitària de Catalunya.
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e) Els presidents o presidentes dels consells socials de
les universitats públiques.

f) Tres representants del departament competent en
matèria d’universitats, nomenats pel seu titular.

g) El secretari o secretària general del Consell.

3. La Junta permanent està integrada pel president o
presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, els rectors
o rectores de les universitats públiques, el rector o rec-
tora de la Universitat Oberta de Catalunya, els presidents
o presidentes dels consells socials, els tres representants
del departament competent en matèria d’universitats i
el secretari o secretària general del Consell. Li corres-
ponen les funcions previstes a l’article 131 d’aquesta
Llei quan afectin exclusivament a les universitats públi-
ques.

4. Els membres de la Junta del consell són nomenats i
separats d’acord amb el que estableix l’article 127.3
d’aquesta Llei.

ARTICLE 130. ASSISTÈNCIA

L’assistència a la Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya és indelegable.

ARTICLE 131. FUNCIONS DE LA JUNTA

1. Correspon a la Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya:

a) Proposar al departament competent en matèria d’uni-
versitats els criteris per elaborar la Programació univer-
sitària de Catalunya, un cop escoltada la Conferència
general.

b) Emetre un informe de la proposta de Programació
universitària de Catalunya i de les seves modificacions
abans de ser aprovada pel departament competent en
matèria d’universitats.

c) Emetre un informe de les propostes de creació o de
reconeixement de les universitats públiques i privades,
un cop consultada la Conferència General.

d) Emetre un informe de les propostes de places de
nou accés dels centres docents universitaris propis de
les universitats públiques i dels centres docents ads-
crits.

e) Emetre un informe de la proposta de preus públics
acadèmics i de la resta de drets que s’estableixin legal-
ment en relació amb els estudis conduents a l’obtenció
dels títols universitaris oficials, i també de la política de
beques, un cop escoltada la Conferència General.

f) Conèixer els estudis de tercer cicle i els programes
d’extensió universitària, d’actualització i de formació
continuada.

g) Proposar les mesures oportunes per a garantir la co-
ordinació universitària, en especial pel que fa al règim
d’admissió i de permanència dels estudiants i a les
convalidacions d’estudis.

h) Articular mesures de foment de la flexibilitat dels
plans d’estudis per tal que s’adeqüin a les necessitats de
l’exercici de la professió corresponent i de la societat
catalana en general.

i) Proposar mesures d’adaptabilitat dels plans d’estudis
de les universitats als perfils professionals de la Unió
Europea.

j) Conèixer i elaborar propostes de coordinació, quan
escaigui, de les bases de dades interuniversitàries.

k) Elaborar propostes respecte a la racionalització dels
serveis que presten les universitats públiques, especial-
ment quant a l’intercanvi i la mobilitat dels seus recursos
humans i a la creació de serveis conjunts d’interès comú.

l) Impulsar mesures de coordinació entre els ensenya-
ments universitaris i els ensenyaments de formació pro-
fessional de grau superior i de règim especial equiva-
lents als universitaris.

m) Nomenar els representants de les universitats públi-
ques catalanes en altres organismes, si aquesta repre-
sentació comprèn més d’una universitat, seguint el cri-
teri d’aconseguir una representació equilibrada dels
diferents sectors de la comunitat universitària represen-
tats al si del Consell Interuniversitari de Catalunya.

n) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per la
normativa vigent.

2. Sens perjudici d’allò que estableix l’article 116.2
d’aquesta Llei, el Consell Interuniversitari de Catalunya
ha de ser informat de la programació de les universitats
privades, als efectes de l’emissió de l’informe a què es
refereix l’apartat b) d’aquest article. Les universitats
privades han de posar en coneixement del departament
competent en matèria d’universitats llur programació.

ARTICLE 132. DELEGACIÓ I VALIDACIÓ

1. La Junta del Consell pot delegar expressament en les
comissions permanents que es constitueixin les funci-
ons que li són atribuïdes per l’article 131 d’aquesta Llei

2. La Junta ha de validar els informes i les propostes de
les comissions del Consell Interuniversitari de Catalu-
nya i pot expressar la posició institucional del Consell
en els assumptes que li siguin expressament sotmesos
per la Presidència del Consell.

3. Els informes del Consell Interuniversitari de Catalu-
nya són preceptius, però només són vinculants si una
disposició normativa expressa ho estableix.

ARTICLE 133. AUDIÈNCIA

Sens perjudici de les possibles audiències que tinguin
lloc directament en les respectives universitats, el Con-
sell Interuniversitari de Catalunya, mitjançant la Junta,
gaudeix de la consideració d’entitat representativa dels
interessos de les universitats que la integren, pel que fa
al tràmit d’audiència establert a la normativa de proce-
diment de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya i del procediment administratiu comú.

CAPÍTOL 4

COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ

ARTICLE 134. ENCÀRREC DE GESTIÓ

1. Les universitats públiques i el departament compe-
tent en matèria d’universitats poden encarregar al Con-
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sell Interuniversitari de Catalunya la gestió d’activitats
de caràcter tècnic o de serveis de la seva competència
per a la coordinació interuniversitària, en el marc de
l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

2. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats han de dotar el Consell Interuniversi-
tari de Catalunya dels mitjans necessaris per exercir les
funcions que li siguin encarregades.

ARTICLE 135. ASSISTÈNCIA D’EXPERTS

El president o presidenta del Consell Interuniversitari
de Catalunya i els presidents o presidentes de les seves
comissions poden convidar a assistir a les reunions,
amb veu i sense vot, persones expertes i òrgans o mem-
bres de la comunitat universitària, d’acord amb la na-
turalesa dels assumptes que s’hi han de tractar.

ARTICLE 136. COL·LABORACIÓ

1. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats poden acordar fórmules de col·labora-
ció per a garantir la coordinació necessària per al ple
desenvolupament del sistema universitari català.

2. El Consell Interuniversitari de Catalunya i l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari Català han de
col·laborar en tot allò que els faciliti l’exercici de les
seves competències.

3. En el marc del suport i de la col·laboració entre ins-
titucions, les universitats proporcionaran al Consell
Interuniversitari de Catalunya la informació i, en parti-
cular, les dades estadístiques que els siguin sol·licitades,
tot respectant la normativa vigent en matèria de protec-
ció de dades de caràcter personal.

TÍTOL VII

LES GARANTIES DE QUALITAT. L’AVALUACIÓ, L’ACREDITA-
CIÓ I LA CERTIFICACIÓ

CAPÍTOL 1

LA QUALITAT

ARTICLE 137. LA QUALITAT

1. La promoció i la garantia de la qualitat de les univer-
sitats catalanes correspon a les mateixes universitats i al
departament competent en matèria d’universitats.

2. El principal instrument per a la promoció i l’avalu-
ació de la qualitat és l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari Català.

CAPÍTOL 2

L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSI-
TARI CATALÀ

ARTICLE 138. FINALITATS

L’avaluació de la qualitat, la certificació de processos
i l’acreditació de l’aprenentatge dels ensenyaments del

sistema universitari català, s’han d’orientar a la seva
adequació permanent a les demandes socials, als requi-
sits de qualitat de formació universitària i a la millora
contínua dels seus processos, en el marc de l’espai eu-
ropeu d’ensenyament superior.

ARTICLE 139. NATURALESA

1. La configuració jurídica del Consorci l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, que
fou creada pel Decret 355/1996, de 29 d’octubre, es
modifica i adopta la forma jurídica d’entitat de dret
públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva
activitat al dret privat, vinculada al departament com-
petent en matèria d’universitats, amb personalitat jurí-
dica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi
per al compliment de les seves funcions.

2. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
a Catalunya, passa a denominar-se Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari Català.

ARTICLE 140. OBJECTIU I FUNCIONS

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
Català té com a objectiu l’avaluació, l’acreditació i la
certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats
i dels centres d’ensenyament superior de Catalunya.

2. Corresponen a l’Agència les funcions següents:

a) L’avaluació dels ensenyaments conduents a l’obten-
ció dels títols oficials i propis que imparteixen les uni-
versitats i els centres docents d’ensenyament superior.

b) La certificació de la qualitat dels ensenyaments, de
la gestió i de les activitats de les universitats.

c) L’acreditació dels ensenyaments en el marc de l’es-
pai europeu de la qualitat.

d) L’avaluació dels centres docents establerts a Catalu-
nya que imparteixen ensenyaments conduents a l’ob-
tenció de títols estrangers d’educació superior univer-
sitària.

e) L’acreditació dels sistemes i procediments d’avalu-
ació de la qualitat de les universitats, inclosos els refe-
rits a la funció docent del professorat.

f) L’emissió dels informes pertinents per a la contrac-
tació de professorat lector i de professorat col·laborador.

g) L’emissió de les acreditacions de recerca.

h) L’avaluació de l’activitat desenvolupada pels inves-
tigadors i investigadores.

i) L’avaluació de l’activitat investigadora del personal
docent i investigador de les universitats privades.

j) La valoració dels mèrits individuals docents, i de
gestió del personal docent i investigador funcionari i
contractat, per a l’assignació de complements retri-
butius d’acord amb els articles 55 i 69 de la Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

k) L’avaluació de les activitats, dels programes, dels
serveis i de la gestió de les universitats i dels centres
d’ensenyament superior.

l) La promoció de l’avaluació i de la comparació de
criteris de qualitat en el marc europeu i internacional.
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m) L’elaboració d’estudis orientats a la millora i la in-
novació dels models d’avaluació, certificació i acre-
ditació.

n) L’emissió d’informes d’avaluació adreçats a les uni-
versitats, a l’administració educativa, als agents socials
i a la societat en general.

o) L’assessorament a l’Administració educativa, a les
universitats i altres institucions en l’àmbit propi de les
seves funcions.

p) L’establiment de vincles de cooperació i col·labora-
ció amb altres Agències estatals, autonòmiques i inter-
nacionals, que tinguin atribuïdes funcions d’avaluació,
acreditació i certificació.

q) Les tasques que li siguin encarregades pel departa-
ment competent en matèria d’universitats i per les uni-
versitats, mitjançant conveni.

r) la resta de funcions que li atribueix aquesta Llei, els
seus estatuts i altra normativa vigent.

3. Als efectes del que s’estableix a la lletra i) d’aquest
article, les universitats privades han de formalitzar el
corresponent conveni amb l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari Català.

ARTICLE 141. ÒRGANS DE GOVERN

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
Català s’estructura en els òrgans de govern següents:

a) El president o presidenta de l’Agència, el qual és
nomenat pel Govern de la Generalitat, a proposta de la
persona titular del departament competent en matèria
d’universitats, d’entre personalitats de reconegut pres-
tigi en l’àmbit universitari, per un període de quatre
anys renovable.

b) El Consell de direcció de l’Agència.

c) El director o directora de l’Agència.

ARTICLE 142. EL CONSELL DE DIRECCIÓ

1. El Consell de direcció de l’Agència és l’òrgan supe-
rior de govern, i les seves funcions són les que establei-
xin els Estatuts.

2. El Consell de direcció està constituït pels membres
següents:

a) El president o presidenta de l’Agència, que també ho
és del Consell de direcció.

b) Els rectors o rectores de les universitats públiques i
de la Universitat Oberta de Catalunya.

c) Fins a tres rectors o rectores d’universitats privades
que hagin adoptat una figura jurídica pròpia de les en-
titats sense ànim de lucre, escollits pel Consell Interuni-
versitari de Catalunya.

d) Els presidents o presidentes dels consells socials de
les universitats públiques.

e) Tres persones destacades de la comunitat acadèmi-
ca, nomenades per la persona titular del departament
competent en matèria d’universitats.

f) Dues persones del departament competent en matè-
ria d’universitats, nomenades pel seu titular.

g) El president o presidenta de la comissió d’avaluació
de la recerca.

h) El director o directora de l’Agència.

3. Els membres del Consell de direcció són nomenats
per un període de quatre anys, i poden ser reelegits per
dos mandats més de la mateixa durada. Es renovaran
per meitats cada dos anys, tret dels que ho siguin per
raó del càrrec que cessaran en la seva representació
quan cessin en aquest.

4. El Consell de direcció s’ha de reunir, com a mínim,
dues vegades l’any.

ARTICLE 143. EL DIRECTOR O DIRECTORA

1. El director o directora assumeix la direcció de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari Català i la
representació plena del Consell de direcció en relació
amb l’execució dels acords que adopti aquest òrgan.

2. El director o directora és designat per la persona ti-
tular del departament competent en matèria d’universi-
tats, escoltat el Consell de direcció, per un període de
quatre anys, prorrogable per dues vegades més.

ARTICLE 144. COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT

1. Es crea la comissió d’avaluació de la qualitat, amb
caràcter permanent, que exerceix les funcions establer-
tes a l’article 140.2 d’aquesta Llei, a excepció de les
contemplades a les lletres f), g), h) i i).

 2. La composició de la comissió d’avaluació de la qua-
litat ha de ser adequada al que estableixin les normes,
criteris i recomanacions internacionals per a l’atorga-
ment de les certificacions i acreditacions corresponents.
Els seus membres són designats pel director o directora
de l’Agència, escoltat el Consell de direcció, i, en tot
cas, ha d’integrar membres externs al sistema universi-
tari català.

ARTICLE 145. COMISSIÓ DE PROFESSORAT LECTOR I PRO-
FESSORAT COL·LABORADOR

1. Es crea la comissió de professorat lector i professo-
rat col·laborador, amb caràcter permanent, i que exer-
ceix la funció establerta a la lletra f) de l’article 140.2
d’aquesta Llei, així com aquelles que li siguin expres-
sament atribuïdes a la resta de la normativa vigent o
encomanades pel departament competent en matèria
d’universitats.

2. La comissió de professorat lector i professorat col-
laborador està constituïda pels membres següents:

a) El president o presidenta, que és nomenat per la per-
sona titular del departament competent en matèria
d’universitats entre persones amb mèrits científics pro-
minents.

b) Dues persones designades per la persona titular del
departament competent en matèria d’universitats.

c) Cinc persones designades pel Consell de direcció de
l’Agència, a proposta del president o presidenta de la
comissió.

ARTICLE 146. COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE LA RECERCA

1. Es crea la comissió d’avaluació de la recerca, amb
caràcter permanent, i que exerceix les funcions esta-
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blertes a les lletres g), h) i i) de l’article 140.2 d’aquesta
Llei, així com aquelles que li siguin expressament atri-
buïdes a la resta de la normativa vigent o encomanades
pel departament competent en matèria d’universitats.

2. La comissió d’avaluació de la recerca està constitu-
ïda pels membres següents:

a) El president o presidenta, que és nomenat per la per-
sona titular del departament competent en matèria
d’universitats entre persones amb mèrits científics pro-
minents.

b) Quatre persones designades per la persona titular del
departament competent en matèria d’universitats.

c) Setze persones designades pel Consell de direcció de
l’Agència, a proposta del president o presidenta de la
comissió.

3. Els membres designats d’acord amb els apartats b) i
c) d’aquest article ho són d’entre el col·lectiu de cate-
dràtics funcionaris o contractats a Catalunya i en situ-
ació d’actiu, que compleixin alguna de les condicions
següents:

a) Haver superat quatre avaluacions positives de la seva
activitat investigadora, d’acord amb la normativa que
sigui d’aplicació al professorat funcionari i contractat,
respectivament.

b) Haver estat guardonat amb la Medalla Narcís Mon-
turiol al mèrit científic i tecnològic, amb la Distinció de
la Generalitat per a la Promoció de la Recerca Univer-
sitària o amb una altra distinció de nivell anàleg o su-
perior, a criteri del Consell de direcció.

4. En la designació dels membres de la comissió d’ava-
luació de la recerca s’ha de procurar l’equilibri entre els
diferents àmbits del coneixement.

ARTICLE 147. FUNCIONAMENT

1. La comissió d’avaluació de la recerca desenvolupa la
seva activitat mitjançant comissions, que poden tenir
caràcter permanent, amb funcions d’informe, propos-
ta i recomanació.

2. Els membres de les comissions són designats d’acord
amb els requisits i el procediment que estableixi la co-
missió avaluadora de recerca. S’hi han d’integrar en tot
cas, membres externs al sistema universitari i de recerca
català.

3. En tot cas s’han de constituir una o vàries comissi-
ons de les següents modalitats:

a) Comissions per a l’acreditació de recerca, en els di-
ferents àmbits del coneixement.

b) Comissions per a l’acreditació avançada de recerca,
en els diferents àmbits del coneixement.

ARTICLE 148. INDEPENDÈNCIA TÈCNICA I CONSIDERACIÓ

D’ALTRES AVALUACIONS

1. Les comissions avaluadores, que actuen amb inde-
pendència, aproven les avaluacions que efectuï l’Agèn-
cia en el seus àmbits respectius, i en són les responsa-
bles finals.

2. Les avaluacions i acreditacions fetes per altres agèn-
cies o òrgans d’avaluació en matèria de la competència

de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
Català, podran ser considerades per l’esmentada Agèn-
cia, als efectes d’allò que estableix aquesta Llei.

CAPÍTOL 3

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 149. RÈGIM JURÍDIC

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
Català, es regeix per aquesta Llei; per la Llei 4/1985, de
29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana;
pels seus estatuts i per la resta de la normativa vigent
que li sigui d’aplicació.

2. L’ Agència sotmet la seva activitat en les relacions
externes, amb caràcter general, a les normes de dret
civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables, tret
dels actes d’avaluació, acreditació o certificació, i
aquells altres que impliquin l’exercici de potestats pú-
bliques, els quals resten sotmesos al dret públic.

3. En les relacions internes amb l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, amb les universitats públi-
ques i amb la resta d’administracions públiques, s’apli-
ca el dret públic.

4. El règim d’adopció d’acords i funcionament dels
seus òrgans col·legiats es subjecta a la normativa de la
Generalitat de Catalunya aplicable a aquests òrgans.

ARTICLE 150. ESTATUTS

1. Correspon al consell de direcció de l’Agència elabo-
rar la proposta d’estatuts. Correspon al Govern de la
Generalitat aprovar els estatuts de l’Agència, a proposta
de la persona titular del departament competent en
matèria d’universitats.

2. Els estatuts han de determinar, com a mínim, les fun-
cions dels òrgans de govern, l’estructura orgànica, les
normes de funcionament i el règim d’impugnació dels
actes.

ARTICLE 151. RECURSOS HUMANS

El personal de l’Agència està format per:

a) Personal propi, contractat en règim de dret laboral,
tot respectant els principis de mèrit i de capacitat.

b) Personal de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i de les universitats públiques, que els hi si-
gui adscrit, d’acord amb la normativa vigent.

ARTICLE 152. PATRIMONI

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència, els béns i
els drets que li són adscrits, i els béns i els drets propis,
de qualsevol naturalesa, que adquireixi o rebi per qual-
sevol títol, i que han de quedar reflectits en el correspo-
nent inventari.

2. El patrimoni de l’Agència afectat a l’exercici de les
seves funcions té la consideració de domini públic, ade-
quant-se al règim jurídic propi d’aquest tipus de béns.

3. S’entén implícita la utilitat pública en relació amb
l’expropiació d’immobles pel que fa a les obres i els
serveis de l’Agència.
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4. La gestió del patrimoni s’ha d’ajustar al que dispo-
sa la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana, i a la legislació de patrimoni de
la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 153. RECURSOS ECONÒMICS

Els recursos econòmics de l’Agència són:

a) Els que se li assignin amb càrrec als pressupostos de
la Generalitat de Catalunya.

b) Els rendiments procedents dels béns i dels drets pro-
pis o que tingui adscrits.

c) Els ingressos derivats de l’exercici de la seva activitat.

d) Les subvencions i les donacions d’entitats públiques
i privades o de particulars.

e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si
escau, d’acord amb la normativa vigent.

f) Qualssevol altres que li puguin correspondre.

ARTICLE 154. DISSOLUCIÓ I MODIFICACIÓ

1. La dissolució de l’Agència es produeix per Llei, la
qual ha d’establir el procediment de liquidació i la for-
ma mitjançant la qual els òrgans de l’Agència continu-
en exercint provisionalment les funcions fins que la li-
quidació sigui total.

2. La modificació de la naturalesa jurídica de l’Agèn-
cia requereix una Llei del Parlament de Catalunya.

TÍTOL VIII

EL RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER DE LES UNIVERSITATS

PÚBLIQUES

CAPÍTOL 1

PATRIMONI I CONTRACTACIÓ

ARTICLE 155. RÈGIM JURÍDIC

El patrimoni de les universitats públiques de Catalunya
es regeix per aquesta Llei, sens perjudici de les bases
estatals establertes a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, per la normativa dictada en el
seu desplegament, per la normativa reguladora del pa-
trimoni de la Generalitat de Catalunya adaptada a les
seves peculiaritats organitzatives i de funcionament, i
pels estatuts o altra normativa interna de les universitats.

ARTICLE 156. BÉNS DE DOMINI PÚBLIC

1. Els béns i drets de cadascuna de les universitats pú-
bliques de Catalunya afectats al servei públic, tenen la
consideració de béns de domini públic. La universitat
assumeix la titularitat dels béns de domini públic afec-
tes al compliment de les seves funcions, d’acord amb
allò que estableix l’article 80 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

2. En l’exercici de les seves facultats patrimonials de
desafectació dels béns immobles de domini públic, els
consells socials de les universitats públiques de Catalu-
nya requereixen la ratificació posterior del Govern de
la Generalitat.

ARTICLE 157. BÉNS PATRIMONIALS

1. Els béns i drets que adquireixin les universitats pú-
bliques, quan no estiguin afectats al servei públic, tenen
la consideració de béns patrimonials.

2. L’alienació de títols de societats que desenvolupin o
gestionin serveis públics o d’altres, o que impliquin
directament o indirecta l’extinció de la participació de
la universitat o la pèrdua de la seva condició majorità-
ria, ha de ser acordada pel consell social.

ARTICLE 158. GESTIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

Les universitats públiques són responsables de la ges-
tió, conservació i administració dels seus béns.

ARTICLE 159. EXPROPIACIÓ

1. Es reconeix a les universitats establertes a Catalunya
la condició de beneficiàries de les expropiacions forço-
ses que realitzin les administracions públiques amb
capacitat expropiatòria per a la instal·lació, l’ampliació
o la millora dels serveis i els equipaments propis de la
finalitat de les universitats.

2. Es declaren d’utilitat pública i/o d’interès social els
projectes d’obres per a la instal·lació, l’ampliació i la
millora de les estructures destinades a serveis i dels
equipaments dels campus universitaris i parcs cientifi-
cotecnològics, a l’efecte de l’expropiació forçosa dels
béns i els drets necessaris per a llur establiment.

3. L’aprovació del projecte porta implícita la declaració
d’utilitat pública i/o interès social de l’expropiació, que
es tramita pel procediment d’urgència previst a l’article
52 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre
de 1954.

ARTICLE 160. CONTRACTACIÓ

La contractació de les universitats públiques resta sub-
jecta a la normativa reguladora dels contractes de les
administracions públiques, sens perjudici de les parti-
cularitats que es deriven dels contractes per a la realit-
zació de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic,
així com per al desenvolupament d’ensenyaments d’es-
pecialització o d’activitats específiques de formació
previstos a l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats.

CAPÍTOL 2

EL PRESSUPOST

ARTICLE 161. RÈGIM JURÍDIC

El pressupost de les universitats públiques es regeix per
aquesta Llei, sens perjudici de les bases estatals esta-
blertes a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, per la normativa de finances i pressupos-
tària de la Generalitat de Catalunya, per la normativa
dictada en el seu desplegament i pels estatuts o altra
normativa interna de la universitat.

ARTICLE 162. DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ

Correspon a la persona titular del departament compe-
tent en matèria d’universitats, escoltats els consells so-
cials i amb l’informe previ del departament competent
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en matèria d’economia i finances, aprovar les normes
i els procediments per al desenvolupament i l’execució
del pressupost i per al control de les inversions, despe-
ses i ingressos de les universitats, control que s’haurà
de realitzar mitjançant les corresponents tècniques
d’auditoria.

ARTICLE 163. AUTORITZACIÓ DE COSTOS DE PERSONAL

1. A l’estat de despeses corrents del pressupost s’ha
d’acompanyar la relació de llocs de treball del personal
de totes les categories de la universitat, especificant la
totalitat de les despeses de la mateixa, i indicant si es
tracta de personal docent i investigador o de personal
d’administració i serveis, i en ambdós casos si és per-
sonal funcionari o contractat.

2. Amb una antelació mínima de dos mesos a l’inici de
l’any fiscal, les universitats han de comunicar al de-
partament competent en matèria d’universitats una
previsió agregada de les places dels cossos docents i
investigadors, així com dels contractes docents i inves-
tigadors, que seran convocats o oferts durant l’any fis-
cal.

3. Els costos del personal docent i investigador, els del
personal d’administració i serveis i la previsió agrega-
da de places i contractes han de ser autoritzats pel Go-
vern de la Generalitat.

ARTICLE 164. SUPERVISIÓ ECONÒMICA

1. Cada universitat ha de trametre al departament com-
petent en matèria d’universitats, en el termini que
aquest departament determini, la liquidació auditada
del pressupost anterior i la resta de documentació que
constitueixen els comptes anuals de les entitats en les
quals la universitat té participació majoritària en el seu
capital o fons patrimonial equivalent, als efectes de la
seva remissió a la Intervenció General de la Generali-
tat i a la Sindicatura de Comptes.

2. El consell social ha de supervisar les actuacions prò-
pies de les funcions d’auditoria de la universitat.

ARTICLE 165. PLA DE COMPTABILITAT

Les universitats públiques han d’aplicar el Pla especi-
al de comptabilitat pública que aprovi, escoltades les
universitats, la Intervenció General de la Generalitat.
En tot el que no estigui previst en el Pla especial de
comptabilitat, és d’aplicació el Pla general de compta-
bilitat pública de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. COMPETÈNCIA MATERIAL

Les referències d’aquesta Llei al departament compe-
tent en matèria d’universitats i a les universitats, de
manera conjunta, s’entenen fetes en l’àmbit de les com-
petències respectives i sens perjudici de l’àmbit propi
de l’autonomia universitària.

SEGONA. RELACIONS LABORALS

1. Constitueix un únic centre de treball la totalitat d’es-
tabliments de cada universitat pública de competència
de la Generalitat de Catalunya.

2. No obstant, a efectes representatius, per a cada uni-
versitat pública, les relacions laborals del personal aca-
dèmic contractat i dels ajudants i les relacions laborals
del personal d’administració i serveis contractat en rè-
gim laboral constitueixen, cadascuna d’elles i per si
mateixes, un centre de treball diferenciat.

3. El departament competent en matèria d’universitats
i les universitats públiques han promouran la constitu-
ció d’una estructura tècnica amb la finalitat d’assumir
la representació negocial de la part pública en la nego-
ciació de convenis, acords i pactes col·lectius i l’assis-
tència a les universitats públiques en la seva aplicació
i administració.

TERCERA. DENOMINACIONS I PUBLICITAT

La utilització de les denominacions que la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i aquesta
Llei, reserven a les universitats, centres, ensenyaments,
títols universitaris oficials i òrgans unipersonals de go-
vern creats i reconeguts d’acord amb el que s’hi dispo-
sa, així com la utilització d’aquelles altres denominaci-
ons que pel seu significat puguin induir a confusió,
poden ser objecte de sanció d’acord amb el que preveu
la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del
mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.

QUARTA. OFICINA SOBRE L’ESPAI EUROPEU D’ENSENYA-
MENT SUPERIOR

1. En el marc del Consell Interuniversitari de Catalu-
nya, es crearà una Oficina amb l’objectiu de potenciar
la plena integració de les universitats en l’espai europeu
d’ensenyament superior.

2. Correspon a l’Oficina les funcions següents:

a) Actuar com observatori a Catalunya de les tendènci-
es europees i internacionals en matèria d’ensenyament
superior.

b) Proposar mesures per adaptar les universitats, en els
seus diferents àmbits, als continguts de l’espai europeu
d’ensenyament superior.

c) Fer propostes per adaptar els plans d’estudis al mo-
del d’estructures cícliques europees i internacionals.

d) Fomentar les relacions entre les institucions univer-
sitàries catalanes i les de la resta d’Europa.

e) Participar en els programes europeus de mobilitat i
de cooperació.

f) Les altres funcions que li encomani la Junta del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya.

CINQUENA. SILENCI ADMINISTRATIU

1. El termini màxim per notificar la resolució expressa
en els procediments de creació i reconeixement d’uni-
versitats és d’un any i en els procediments d’ordenació
de l’activitat universitària previstos als articles 104,
105, 106, 110 i 113 del capítol 2 del Títol IV d’aques-
ta Llei, és de sis mesos. Passat el termini sense que
s’hagi dictat resolució s’entenen desestimats, en els
termes establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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2. Els estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari Català regulada en aquesta Llei han de
fixar el termini per a la resolució dels procediments de
la seva competència. En tot cas, els informes relatius al
professorat lector i professorat col·laborador, s’han
d’emetre en el termini màxim de tres mesos, passats els
quals s’entenen valorats positivament. Les acredita-
cions de recerca s’han d’expedir en el termini màxim
de sis mesos, passats els quals sense resolució expres-
sa s’entenen atorgades.

SISENA. UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

1. En atenció a la Llei de reconeixement de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya, i sens perjudici del que esta-
bleix la present Llei, les normes d’organització i funci-
onament de la Universitat Oberta de Catalunya, que han
de ser aprovades pel Govern de la Generalitat, establi-
ran la seva estructura docent, de recerca i de gestió; les
condicions docents del seu professorat propi així com
el règim específic del personal docent col·laborador, el
règim dels convenis de col·laboració amb entitats públi-
ques i privades, per a l’impuls de la xarxa de centres i
punts de suport.

2. El finançament, els procediments i les normatives
dictades pel departament competent en matèria d’uni-
versitats poden ser objecte de previsions particulars per
adaptar-les a les especials característiques que, per la
seva Llei de reconeixement, té la Universitat Oberta de
Catalunya.

SETENA. RELACIÓ ENTRE UNIVERSITATS I INSTITUCIONS

SANITÀRIES

Els departaments competents en matèria d’universitats
i de sanitat promouran la regulació del règim jurídic
singular dels hospitals i centres assistencials universi-
taris, d’acord amb la normativa vigent i amb els prin-
cipis i objectius de la present Llei.

VUITENA. PERSPECTIVA DE GÈNERE

El departament competent en matèria d’universitats i
les universitats, han de promoure accions per tal d’as-
solir la igualtat d’oportunitats entre els homes i les do-
nes en tots els àmbits universitaris.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA. ADAPTACIÓ DELS CONSELLS SOCIALS

1. En el termini màxim de sis mesos, a comptar des
l’endemà de la publicació en el DOGC dels estatuts de
la universitat corresponent, els consells socials han
d’adaptar llur composició al que estableix el capítol 3
del Títol III d’aquesta Llei, i han de ser designats i no-
menats tots els membres. Mentrestant, resta prorrogat
el mandat dels membres que, abans de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, integraven els consells socials.

2. La primera renovació dels consells socials s’ha de
produir en el termini de quatre anys a comptar des de
l’endemà de la seva constitució.

SEGONA. ADAPTACIÓ DEL CONSELL INTERUNIVERSITARI

DE CATALUNYA

Els òrgans col·legiats del Consell Interuniversitari de
Catalunya han de ser constituïts en el termini màxim de
tres mesos a comptar de l’endemà de la data d’entrada
en vigor d’aquesta Llei, tret de la Conferència General
que ha de ser convocada en el termini màxim de sis
mesos. Mentrestant, les funcions atribuïdes al Consell
Interuniversitari de Catalunya són exercides pels òrgans
actuals.

TERCERA. AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA

UNIVERSITARI CATALÀ

1. Mentre no hagin entrat en vigor els estatuts de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari Català, les
funcions establertes a l’article 140 d’aquesta Llei, són
exercides, amb caràcter transitori, pel Consorci Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya,
constituït pel Decret 355/1996, de 29 d’octubre.

2. Els béns i els mitjans materials adscrits al consorci,
que són de titularitat de la Generalitat de Catalunya,
s’han d’integrar a l’entitat de nova creació, d’acord
amb llur naturalesa jurídica originària. L’entitat de dret
públic també se subroga en la posició jurídica de l’es-
mentat consorci pel que fa als drets i les obligacions
contretes.

3. El personal laboral que, en el moment de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, estigui prestant serveis al consor-
ci, s’ha d’integrar a l’entitat de nova creació, la qual se
subroga de manera expressa respecte a les relacions
contractuals laborals d’aquest personal.

4. El consell de direcció del consorci ha d’adoptar els
acords necessaris per tal de donar compliment al que
estableix aquesta Llei.

5. La primera renovació dels membres del consell de
direcció de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari Català s’ha de produir en el termini de
quatre anys a comptar des de l’endemà de la seva cons-
titució.

QUARTA. BEQUES I CRÈDITS

La plena efectivitat del que es disposa a l’article 41
d’aquesta Llei es produirà a partir de l’assumpció per la
Generalitat de Catalunya de la corresponent transferèn-
cia de funcions i serveis de l’Estat en aquesta matèria.

CINQUENA. ADAPTACIÓ D’ESTATUTS I DE LES NORMES

D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Les universitats públiques i privades han d’adaptar els
seus estatuts i les seves normes d’organització i funci-
onament al que estableix aquesta Llei en els terminis
previstos a les disposicions transitòries segona i terce-
ra, respectivament, de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats.

SISENA. ADAPTACIÓ CURRICULAR SOBRE L’ESPAI EUROPEU

D’ENSENYAMENT SUPERIOR

El departament competent en matèria d’universitats i
les universitats públiques, mitjançant l’Oficina creada
sobre l’espai europeu d’ensenyament superior al si del
Consell Interuniversitari de Catalunya, han de treballar

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 329 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2002

41

en l’adaptació curricular dels diferents estudis per ade-
quar-los a la nova estructura cíclica europea.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DEROGACIÓ NORMATIVA

En el moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei resten
expressament derogats:

a) La Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació
universitària i de creació de consells socials.

b) L’article 3 de la Llei 2/1992, de 7 de juliol, de modi-
ficació de la Llei 13/1989 relativa a l’Administració de
la Generalitat, i la Llei 26/1984, relativa a les universitats.

c) La Llei 15/1998, de 28 de desembre, del Consell
Interuniversitari de Catalunya.

d) La Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells
socials de les universitats públiques de Catalunya.

e) L’article 2 i la disposició addicional cinquena de la
Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures adminis-
tratives, fiscals i d’adaptació a l’euro.

f) La Llei 3/1999, de 26 d’abril, de modificació de la
Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials
de les universitats públiques de Catalunya.

g) La Llei 23/2000, de 2 de desembre, de modificació
de la Llei 15/1998, de 28 de desembre, del Consell In-
teruniversitari de Catalunya.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DESPLEGAMENT NORMATIU I EXECUCIÓ

Correspon al Govern i al departament competent en
matèria d’universitats, en l’àmbit de les seves compe-
tències, dictar les disposicions necessàries per al desen-
volupament i l’aplicació d’aquesta Llei, sens perjudici
de l’àmbit propi de l’autonomia universitària.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies de la seva pu-
blicació al DOGC.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Text del projecte de Llei d’universitats de Catalunya,
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la
sessió de 23 de juliol de 2002.

2. Memòria justificativa de l’avantprojecte de Llei
d’universitats de Catalunya, elaborada per l’Assessoria
Jurídica del Departament, de març-juliol de 2002.

3. Fitxes-resum explicatives del contingut del projecte
de Llei d’universitats de Catalunya.

4. Certificats del Consell Interuniversitari de Catalunya
en relació amb l’avantprojecte de Llei d’universitats de
Catalunya.

5. Informe econòmic de la Direcció General d’Univer-
sitats referent a l’avantprojecte de Llei d’universitats de
Catalunya.

6. Informe jurídic sobre l’avantprojecte de Llei d’uni-
versitats de Catalunya, elaborat per la Direcció Gene-
ral de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del
Gabinet Jurídic, el dia 15 de juliol de 2002.

7. Nota de constitucionalitat sobre l’avantprojecte de
Llei d’universitats de Catalunya, elaborada pel Gabinet
Jurídic de la Generalitat de Catalunya el 8 de juliol de
2002.

8. Informe sobre l’avantprojecte de Llei d’universitats
de Catalunya, elaborat per l’Institut d’Estudis Autonò-
mics, el dia 19 de juliol de 2002.

9. Informe d’impacte de gènere emès per l’Institut Ca-
talà de la Dona, l’11 de juliol de 2002, sobre l’avant-
projecte de Llei d’universitats de Catalunya.

10. Escrits del secretari general del Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació de 27 de
juny de 2002, adreçats als sindicats majoritaris Comis-
sions Obreres, Unió General de Treballadors i Confe-
deració Sindical Independents de Funcionaris, sotme-
tent a consulta l’avantprojecte de Llei d’universitats de
Catalunya.

Escrit de resposta del sindicat Unió General de Treba-
lladors amb el document de propostes d’esmenes a
l’avantprojecte de Llei d’universitats de Catalunya, de
9 de juliol de 2002.

11. Certificats relatius a la tramitació del projecte de
Llei d’universitats de Catalunya.

Documentació de treball prèvia

Proposta d’avantprojecte de Llei d’universitats de Ca-
talunya, de 21 de juny de 2002 (document pendent de
revisió jurídica).

Document preparatiu de l’avantprojecte de Llei d’uni-
versitats de Catalunya, de 3 de maig de 2002.

Documentació complementària 1

Informe de la Comissió de Reflexió sobre el Futur de
l’Àmbit Universitari Català «Per un nou model d’uni-
versitat», de 27 de març de 2001.

Documentació complementària 2

Ponències de les Jornades Universitàries de Catalunya,
celebrades a Sitges durant els mesos de gener, febrer i
març de 2002:

– La missió de la universitat catalana en el futur: 25 i 26
de gener de 2002.

– Docència i recerca: 11 i 12 de febrer de 2002.

– Universitat, societat i qualitat: 18 de febrer de 2002.

– Accés a la universitat, estudiants i inserció laboral: 21
de febrer de 2002.

– Coordinació universitària, dimensió europea i inter-
nacionalització: 1 de març de 2002.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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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’aprovació
d’un programa específic de millora-
ment del funcionament dels jutjats de
pau, especialment pel que fa a la infor-
matització
Tram. 250-02798/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del
28.06.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 44593)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a aprovar, d’acord amb el mandat de la Resolució 915/
VI, sobre l’orientació política general del Consell Exe-
cutiu, dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), a executar les previsions del Programa es-
pecífic d’equipaments informàtics dels jutjats de pau,
aprovat mitjançant Acord de Govern de 2 d’abril de
2002 amb el calendari establert i a dotar-lo de conti-
nuïtat en exercicis futurs.»

Proposició no de llei sobre la divulga-
ció del contingut de la Convenció so-
bre els drets de l’infant, de les Nacions
Unides, i de la normativa catalana so-
bre la infància
Tram. 250-02806/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del
28.06.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 45134)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern Executiu
a continuar amb la campanya educativa dirigida als

adults i als infants de Catalunya per tal d’estendre el
contingut de la Convenció sobre els drets dels nens.»

Proposició no de llei sobre l’ocupació
de la masia de Can Masdeu a Nou Bar-
ris, a Barcelona
Tram. 250-02811/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del
28.06.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 45137)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a endegar les accions oportunes perquè els
seus representants en el Patronat de la Fundació Hos-
pital de Sant Pau promoguin la reconducció del con-
flicte relacionat amb la masia de Can Masdeu (Barce-
lona) a través del diàleg i la negociació entre la
Fundació, les institucions, els ocupants de Can Masdeu
i les entitats veïnals de la zona.»

Proposició no de llei sobre l’assegu-
rança obligatòria de vehicles de motor,
especialment de les motocicletes
Tram. 250-02812/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, del
28.06.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES – CIUTADANS PEL CANVI (REG. 44317)

APARTAT 1

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

«1. Realitzar les gestions oportunes davant el Govern
de l’Estat en el termini de sis mesos per tal que
aquest...»
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 44937)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a què en
el marc de la Comissió de Treball que ha constituït, per
tractar de les millores de la seguretat i l’assegurança
de ciclomotors motocicletes, continuï aprofundint per-
què amb consens de les parts s’impulsin les mesures
acordades.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió de la veritat que inves-
tigui les injustícies produïdes durant la
Guerra Civil espanyola del 1936-1939 i
el període franquista
Tram. 250-02863/06

Rectificació del text presentat
Reg. 45675 / Coneixement: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Proposició no de llei sobre la creació d’una
comissió de la veritat que investigui les injustícies pro-
duïdes durant la Guerra Civil espanyola del 1936-1939
i el període franquista (tram. 250-02863/06).

Rectificació núm. 1

Exposició de motius

Paràgraf 1

Allà on diu: «[…] condemna moral de les injustícies
comeses durant el franquisme […]»

Ha de dir: «[…] condemna moral de la vulneració dels
drets humans comesa durant el franquisme […]»

Rectificació núm. 2

Exposició de motius

Paràgraf 3

Allà on diu: «[…] la reparació d’injustícies ha de ser
promoguda i […]

Ha de dir: «[…] la reparació a la vulneració dels drets
humans ha de ser promoguda i […]»

Rectificació núm. 3

Exposició de motius

Paràgraf 3

Allà on diu: «[…] el tractament de totes les injustícies
que es varen patir […]»

Ha de dir: «[…] el tractament de totes les vulneracions
dels drets humans que es varen patir […]»

Rectificació núm. 4

Part dispositiva

Punt 1

Allà on diu: «[…] sense cap limitació totes les injustí-
cies que es produïren a l’Estat […]»

Ha de dir: «[…] sense cap limitació totes les vulnera-
cions dels drets humans que es produïren a l’Estat
[…]»

Rectificació núm. 5

Part dispositiva

Punt 2

Allà on diu: «[…] l’aclariment total de totes les injus-
tícies produïdes durant la guerra civil […]»

Ha de dir: «[…] l’aclariment total de totes les vulnera-
cions dels drets humans produïdes durant la guerra ci-
vil […]»

Presentació: Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2002

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la reper-
cussió de l’aplicació de la reforma de
la Política agrària comuna (PAC)
Tram. 250-02958/06

Rectificació del text presentat
Reg. 45656 / Coneixement: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò
que preveu el Reglament de la Cambra, fa avinent les
següents errades tècniques en el document amb número
de tramitació 250-02958/06:

A la primera línia de l’Exposició de motius on diu:

«[…] reforma del PAC (Brussel·les 10 juliol 2002)
[…]»

Ha de dir:

«[…] reforma de la política agrària comuna (PAC), el
10 de juliol de 2002, implica […]».

El punt 1 del text propositiu és substituït pel següent:

«1. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos, un informe sobre les conseqüències
per a Catalunya de la reforma de la política agrària
comuna (PAC), acordada a Brussel·les el 10 de juliol
de 2002, i que implica un canvi d’objectius, de la re-
glamentació i una reducció de les subvencions, la
qual cosa implicarà una variació de les condicions
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d’explotació agràries, tant les familiars, com les em-
presarials.».

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre el compli-
ment de l’Estatut i la culminació dels
traspassos pendents
Tram. 250-02959/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 45661 i 46007 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep-Lluís Carod-
Rovira, Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup Par-
lamentari gd’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el
compliment de l’Estatut i la culminació dels traspassos
pendents.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’aspiració a l’autogovern és una constant històrica del
catalanisme polític expressada de molt diverses formes,
però entesa sempre com un dret col·lectiu. Des dels ini-
cis de la transició democràtica, aquesta aspiració ha
constituït un valor absolutament majoritari que ha tingut
la seva plasmació en el pacte estatutari que va donar lloc
a l’Estatut de 1979, refrendat majoritàriament per la ciu-
tadania de Catalunya. A pesar que no tothom va interio-
ritzar el procés de la mateixa manera, l’Estatut fou un
punt de trobada important entre un sector de la ciutada-
nia que dipositava en ell les màximes aspiracions d’au-
togovern, i un altre sector, prou important, per al qui
constituïa un punt de partida utilitari per a començar a
avançar en el camí de la seva reconstrucció nacional.

L’Estatut va suposar un pacte real de triple contingut.
En primer lloc, entre les forces polítiques catalanes, que
van ajustar les seves reivindicacions en un sol text, amb
interpretacions coincidents, com ho demostren els pro-
grames electorals de 1979 (referèndum) i 1980 (prime-
res eleccions al Parlament). En segon lloc, entre els
representants de Catalunya i l’Estat, en arribar a l’acord
definitiu del text estatutari. I en tercer lloc, i com a con-
sens fonamental, entre els partits polítics i els ciutadans,
al sol·licitar el seu vot favorable, expressant aquells el
sentit i contingut fonamental de l’Estatut i ratificant
aquests amb el seu vot un autèntic contracte social i
fundacional del règim autonòmic, de manera que l’Es-
tatut constitueix l’expressió verificable de la voluntat
popular, i el seu desenvolupament racional respon
igualment a l’exigència d’aquesta mateixa voluntat di-

nàmica, perquè la lleialtat a l’Estatut vigent no equival
a parlar de relaxament en l’exigència del seu desenvo-
lupament, i encara menys, petrificació de les decisions
preses en un moment i context històric determinat.

II

Tanmateix, el procés ha evidenciat una considerable
ralentització i paralització pràcticament des del seu ini-
ci, afectat per la involució inherent als successius pac-
tes autonòmics entre les forces polítiques majoritàries
a l’Estat, harmonitzacions i lleis marc a banda. La situ-
ació és d’estancament de l’autogovern, com ho demos-
tra el llarg llistat de competències i serveis pendents de
traspàs que discorre paral·lel a l’increment de la legis-
lació bàsica i a una jurisprudència constitucional inspi-
rada en dinàmiques centralitzadores de l’Estat. Les fa-
cultats de l’Estat en relació a les lleis orgàniques, lleis
bàsiques i la planificació han estat utilitzades amb una
orientació centralista i han desnaturalitzat de manera
preocupant l’àmbit de l’autogovern, al mateix temps
que no es respecta l’Estatut com a expressió singular
del mateix. L’Administració de l’Estat ha mantingut la
seva vella estructura centralista, i, paradoxalment, al
mateix temps que s’impulsa la construcció política eu-
ropea, s’intenta recuperar poder polític pertanyent a
l’àmbit de les Comunitats Autònomes.

De l’anàlisi de les causes d’aquesta situació d’estanca-
ment es pot deduir que l’Estat ha renunciat al compli-
ment del pacte estàtues que fou acordat i posteriorment
refrendat pels catalans i catalanes. El compliment del
pacte estatutari és fonamentalment un problema polític
i no jurídic. és una qüestió de voluntat política. Denun-
ciem, en conseqüència, la judicialització del conflicte,
per més que el sistema de designació de magistrats del
Tribunals Constitucional s’ha demostrat com un siste-
ma impropi d’un estat plurinacional, mancat de legiti-
mitat per a resoldre els conflictes competencials entre
l’Administració de l’estat i l’autònoma, i incapaç de
suscitar l’adhesió de les nacionalitats històriques.

La voluntat política que va posar en marxa l’Estatut, i
el seu desenvolupament primari, ha quedat greument
afectada durant aquests vint-i-dos anys. La fatigosa
negociació de cada transferència i de cada llei de bases;
la invocació de principis com la solidaritat, la igualtat,
la coordinació o la cooperació, ha comportat la reaper-
tura de facto de la discussió estatuent, en allò que per
part de l’Administració de l’Estat s’ha pretès que sigui
una contrareforma de l’Estatut a través d’una lectura
clarament regressiva, creant un clima de tensió i con-
frontació que ha disminuït l’estima social a l’Estatut i
al seu valor com a instrument d’autogovern.

El compromís s’ha trencat unilateralment i afecta el con-
sens intern de Catalunya, i al de Catalunya amb l’Estat.
La negativa a transferir en les condicions previstes en
l’Estatut; l’impuls centralitzador i harmonitzador a nivell
legislatiu, la invocació màgica de conceptes indetermi-
nats o la jurisprudència constitucional regressiva identi-
fiquen clarament aquesta ruptura.

III

La defensa del model polític que en el seu origen va
representar l’Estatut era una tasca que només resultava
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possible des de la lleialtat mútua i l’adhesió de totes les
institucions i partits polítics que l’hi van donar suport.
Aquella lleialtat i adhesió s’ha trencat amb l’incompli-
ment del pacte estatutari per part dels rectors de l’Es-
tat. Entenem que l’Estatut se significa per les següents
notes que han d’inspirar la seva interpretació per a un
desenvolupament lleial i ple

a) L’Estatut és un dret i no una concessió.

L’Estatut és un dret col·lectiu de la ciutadania de Cata-
lunya, expressió històrica en el present del dret a l’au-
togovern. No és, per tant, una concessió resultant de la
voluntat descentralitzadora de l’Estat.

b) L’Estatut és una norma que expressa la singularitat
política de Catalunya.

Com a expressió de tal dret, l’Estatut manifesta un rè-
gim polític singular amb evidents manifestacions en
aquest sentit que han de ser respectades com a signes
d’identitat política i d’identificació social col·lectiva.
L’Estatut de Catalunya expressa la seva singularitat en
la seva iniciativa i negociació posterior, que estan en la
base de la bilateralitat de les relacions Estat-Generali-
tat que consagra el seu text. Tanmateix, avui en dia la
singularitat estatutària es manté testimonialment a par-
tir de la subsistència d’organismes paritaris com les
Comissions de Traspassos i de Valoracions o la Junta de
Seguretat de Catalunya. Aquesta singularitat, al llarg
dels darrers anys ha aparegut diluïda a partir de dife-
rents organismes i conferències sectorials multipartides
que han soscavat les bases de la relació bilateral Estat-
Generalitat present a l’Estatut.

c) L’Estatut és un pacte que requereix lleialtat mútua.

L’Estatut és un contracte social resultat d’un triple pac-
te: entre les forces polítiques catalanes i entre aquestes
i l’Estat; entre les forces polítiques i l’Estat amb els
ciutadans. El procés de negociació i aprovació conté
signes inequívocs en tal sentit. Per això mateix, el seu
desenvolupament i interpretació, per a gaudir de legi-
timitat democràtica, ha de basar-se en aquelles caracte-
rístiques entenent, a més, que la lleialtat de les institu-
cions catalanes i de les forces polítiques q van donar
suport no ha tingut correspondència per part de l’Estat.

d) L’autogovern és un procés obert.

La virtualitat de l’autogovern contingut en l’articulat. A
diferència del paper que compleixen altres Estatuts en
el disseny de l’Estat, l’Estatut català, expressió d’un
dret, s’emmarca també en la tradició d’autogovern de
Catalunya i els seus drets històrics, que d’acord amb la
pròpia Constitució, poden ser actualitzats d’acord amb
el que estableixi l’ordenament jurídic. Aquest procés
obert ha de fer compatible també l’exercici democràtic
del dret a l’autodeterminació, tal i com la pròpia Cam-
bra, en la Resolució 98/III del Parlament de Catalunya,
sobre el Dret a l’Autodeterminació de la Nació Catala-
na, de 12 de desembre de 1989, expressa en el seu punt
tercer, relatiu a l’increment de les cotes d’autogovern
fins allà on cregui convenient.

Les forces polítiques catalanes opinen que el marc
constitucional vigent ofereix, per les seves pròpies ca-
racterístiques, un notable grau de flexibilitat dins del
qual seria possible adoptar importants mesures per cor-

regir la direcció en la qual s’ha desenvolupat fins ara el
procés. En el marc de la Constitució caben diverses
solucions, i en conseqüència, cal valorar les alternati-
ves que poden significar un desenvolupament del po-
tencial que encara té el marc constitucional i estatutari
a través de:

a) La culminació dels traspassos pendents

b) La revisió de l’abast formal i material de la legisla-
ció bàsica estatal

c) La revisió de la legislació orgànica (amb subjecció
estricte al desenvolupament i exercici dels drets fona-
mentals, règim electoral i altres àmbits com els òrgans
constitucionals) i de les lleis estatals delimitadores de
competències, especialment en aquest darrer apartat,
perquè no excedeixin de la regulació nuclear de la
matèria en qüestió.

d) L’activació de mecanismes de participació de la
Generalitat en organismes estatals competents per de-
terminar l’interès general i en l’esfera econòmica i en
altres organismes i empreses públiques

e) La promoció de la revisió de l’abast de la noció d’in-
terès general, per tal que en l’apreciació de l’exigència
d’aquell interès intervingui també la Generalitat.

f) La promoció de les competències transversals (per
exemple, l’activitat subvencional o el foment de l’acti-
vitat econòmica) per impedir la desvirtuació del repar-
timent competencial

g) L’exclusió de l’aplicació de la competència deriva-
da de l’article 149.1.1 CE en l’àmbit de les competèn-
cies exclusives o plenes

h) L’Impuls de la iniciativa legislativa del Parlament
davant les Corts per reformar les lleis estatals que limi-
tin les potencialitats de l’autogovern

i) La interposició de recurs d’inconstitucionalitat en cas
de nova legislació estatal restrictiva de la competència
autonòmica

j) L’activació de les previsions estatutàries no imple-
mentades en matèria de delegació o gestió de compe-
tències (per exemple, la clàusula subrogatòria en matè-
ria de justícia o de gestió d’infraestructures).

k) La transferència de potestats reglamentàries en l’àm-
bit de les competències exclusives

l) La reforma del Reglament del Senat

m) El reforçament dels mecanismes i instruments de
cooperació bilaterals Estat-Generalitat, especialment
l’establiment de convenis i acords intercomunitaris i
d’òrgans permanents de col·laboració interterritorial

n) L’atribució extraestatutària de competències (recurs
a la previsió de l’article 28 EAC per impulsar l’aplica-
ció de l’article 150.1 i 2 CE en matèria d’ampliació de
competències).

o) Reformes Legislatives al Parlament de Catalunya i a
les Corts espanyoles

p) Exercici per part de la Generalitat de les potestats
normatives encara no desenvolupades i nova configu-
ració de les institucions d’autogovern i del govern lo-
cal.
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q) La Reforma de l’Estatut i de la Constitució

V

La voluntat majoritària del poble català a favor del seu
autogovern necessita, finalment, una articulació política
que la faci possible. Reclama avui, quan el consens
estatutari ha fet fallida, una expressió inequívoca que
reforci el valor de l’autogovern actual i manifesti cap a
l’exterior i fonamentalment davant l’Estat, l’expressió
inequívoca de la voluntat popular representada en el
Parlament.

Des d’aquesta perspectiva es proposa la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«1. Vint-i-dos anys després de l’aprovació de l’Estatut,
el Parlament de Catalunya constata que l’Estatut és, en
el seu origen, el resultat d’un pacte entre les forces
polítiques catalanes; entre els representants legítims de
la ciutadania i les institucions de l’Estat; entre les for-
ces polítiques i les institucions –singularment, de l’Es-
tat– i els ciutadans que el van refrendar amb el seu vot
àmpliament majoritari.

Al cap del temps, doncs, el Parlament de Catalunya
entén que l’Estat ha incomplet el pacte estatutari. L’Es-
tatut, que constitueix un contracte social, implica també
un mandat de la ciutadania per al seu cabal compliment
i requereix el seu ple i lleial desenvolupament per part
de tots els agents polítics i institucionals.

2. El Parlament de Catalunya considera que l’actual
Estatut:

a) Constitueix una expressió del dret de la ciutadania de
Catalunya al seu autogovern

b) Que l’Estatut és un pacte lliurement consentit que ha
de complir-se amb mútua lleialtat. En aquest sentit, el
Parlament considera que l’Estat ha faltat a la lleialtat
institucional deguda.

c) Que l’Estatut és l’instrument polític i institucional
singular de què s’ha dotat la ciutadania de Catalunya
per al seu autogovern, i es construeix sobre la base del
respecte a la voluntat popular en cada moment, però
també del reconeixement dels drets que com a naciona-
litat històrica l’emparen i permeten la seva actualitza-
ció. Precisament, aquest dret històric a l’autogovern de
Catalunya consagrà estatutàriament un model de rela-
cions bilaterals entre l’Estat i la Generalitat que, en la
pràctica, s’ha anat diluint fins a la incorporació de l’au-
togovern català en el marc del règim autonòmic comú,
incomplint així les previsions d’una norma integrant de
l’anomenat Bloc de la constitucionalitat.

3. El Parlament de Catalunya manifesta que:

a) l’autogovern i l’Estatut, com a expressió actual del
mateix, vint-i-dos anys després de la seva aprovació, no
constitueix un instrument al servei del benestar i del pro-
grés de Catalunya ni omple les seves legítimes aspiraci-
ons col·lectives en ple procés de construcció europea.

b) En aquest sentit, considera d’interès estratègic prio-
ritari l’inici d’un nou procés estatuent que culmini amb
l’adopció d’un Estatut que estableixi el marc instituci-
onal que haurà de regir a Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:

a) Promoure totes les accions necessàries en defensa de
l’autogovern, jurídiques, polítiques o de tot tipus, inclo-
sa, en el seu cas, la recerca d’un nou consens sobre el
propi marc d’autogovern

b) Transitòriament, a requerir al Govern de l’Estat al
ple i lleial desenvolupament de l’Estatut i a definir en
el termini de dos mesos un calendari i un projecte so-
bre el compliment de l’Estatut i la culminació del pro-
cés de les següents transferències pendents:

a) Matèries en les quals s’ha d’elaborar i aprovar un
acord de la Comissió Mixta en compliment de sentèn-
cies del Tribunal Constitucional.

1. Actualització i inspecció de les entitats gestores de
drets de propietat intel·lectual

2. Supervisió i règim disciplinari dels bancs i establi-
ments financers de Catalunya

3. Serveis referents al mercat de valors

4. Defensa de la competència

5. Salvament marítim

6. Mútues d’accidents de treball i malalties professio-
nals

7. Inscripció d’empreses, afiliació i altes i baixes a la
seguretat social

b) Matèries vinculades a subvencions que figuren en els
pressupostos Generals de l’Estat

8. Gestió del 0,52% de l’IRPF destinat a associacions
i fundacions sense afany de lucre

9. Ampliació de les funcions transferides de l’IMSERSO
programes de termalisme social i vacances de gent gran

10. Ampliació de funcions i mitjans transferits en ma-
tèria de promoció pública de l’habitatge: rehabilitació
d’habitatges de patronats locals

11. Actuacions en matèria d’assistència social i serveis
socials

12. Subvencions del Consell Superior d’Esports en
matèria d’esports i per a la construcció d’instal·lacions
esportives

13. Subvencions corresponents a educació compensa-
tòria, especial, segon cicle d’educació infantil, ensenya-
ments artístics, musicals etc.

c) Matèries en les quals s’ha d’elaborar i aprovar un
acord de la Comissió

Mixta en funció de les competències estatutàries

14. Centres d’investigació oceanogràfica de Barcelona
i Blanes

15. Funcions d’assignació de l’ISBN i l’ISSN

16. Ampliació de mitjans en matèria de cultura: Palau
de Lloctinent

17. Fons bibliogràfics de caràcter històric de les bibli-
oteques provincials

18. Actius no operatius de FEVE
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19. Beques i ajuts a l’ensenyament no universitari: con-
vocatòria general de beques i ajuts per a ensenyaments
postobligatoris

20. Homologació i convalidació de títols i estudis es-
trangers en ensenyaments no universitaris

21. Paradors de turisme

22. Autorització de la transferència i d’intervenció de
material radioactiu no autoritzat

23. Protecció civil

24. Servei meteorològic

25. Serveis de rodalies i regionals de RENFE

26. Consorci de la Zona Franca

27. Serveis annexos als ports

28. Formació sanitària especialitzada

29. Titularitat dels béns transferits de la Seguretat So-
cial

30. Inspecció de Treball i Seguretat Social

31. Centre Nacional de Condicions de Treball

32. Funcions de la Unitat Administradora dels Fons
Social Europeu

33. Beques i ajuts a l’ensenyament universitari

d) Matèries, la negociació de les quals precisa modifi-
cacions normatives o actuacions de l’Administració de
l’Estat prèviament a l’elaboració i aprovació d’un
Acord de la Comissió Mixta

34. Fons documentals de l’Administració de la Gene-
ralitat Republicana dipositats a l’Arxiu Històric Naci-
onal, secció guerra civil, de Salamanca

35. Museu Arqueològic de Tarragona

36. Arxiu Històric provincial de Barcelona

37. Constitució del Patronat de l’arxiu de la Corona
d’Aragó i traspàs de la gestió i la titularitat dels fons
corresponents

38. Declaració com a bé d’interès cultural dels béns
adscrits a serveis estatals

39. Representació de la Generalitat a la Comissió Na-
cional del Mercado de Valores

40. Ampliació de competències i del personal en matè-
ria d’Administració de Justícia

41. Servei de comptes de dipòsits i consignacions judi-
cials

42. Funcions relatives a oficines notarials i registrals

43. Nomenament dels procuradors dels tribunals que
prenguin possessió dins l’àmbit de Catalunya

44. Declaració d’utilitat pública de les associacions

45. Ampliació de les funcions transferides en matèria
d’avaluació de l’impacte ambiental

46. Autorització de trasllat de residus des de o cap a
tercers països que no pertanyen a la Unió Europea

47. Carreteres de l’Estat i autopistes de concessió de
l’Administració de l’Estat a Catalunya

48. Gestió del Litoral de costa. Passeigs marítims

49. Aeroports de Barcelona, Girona, Reus i Sabadell

50. Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públi-
ques (CEDEX)

51. Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

52. Gestió del règim econòmic de la Seguretat Social
(Tresoreria General)

53. Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social

54. Intervenció General de la Seguretat Social

55. Funcions no traspassades de l’Institut Social de la
Marina

56. Funcions no traspassades de l’INEM i polítiques
actives del Ministeri de Treball

57. Recerca

58. Gestió del Pla d’avaluació de la qualitat de les uni-
versitats

59. Homologació dels plans d’estudis i dels títols uni-
versitaris oficials

e) Matèries, la negociació de les quals precisa l’aplica-
ció de l’article 150.2 CE, prèviament a l’elaboració i
aprovació d’un acord de la Comissió Mixta

60. Serveis i funcions de pesca

61. Inspecció d’embarcacions i seguretat marítima

62. Autorització de les exportacions de béns integrats
en el patrimoni cultural

63. Serveis de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària a Catalunya

64. Direcció i execució de les estadístiques per a fina-
litats estatals que es realitzin a Catalunya i transferèn-
cia de les delegacions de lNE

65. Cadastre

66. Execució de les normes de registre, control i règim
sancionador dels fitxers de titularitat privada de Cata-
lunya

67. Funcions en matèria d’explosius i pirotècnia

68. Funcions d’aprovació d’instal·lacions de la xarxa
bàsica de Gas Natural i d’oleoductes a Catalunya

69. Autoritzacions de línies de transport d’energia elèc-
trica, quan es tracti d’instal·lacions que formin part de
la xarxa mallada de transport peninsular

70. Serveis i funcions relatives al personal de seguretat
privada

71. Conques hidrogràfiques

72. Ampliació de les funcions transferides en matèria
d’execució d’obres hidràuliques d’interès general

73. Autoritzacions de les llicències comunitàries en
matèria de transports terrestres

74. Aplicació de la llei de televisions locals i de la nor-
mativa reguladora de la televisió digital terrestre

75. Serveis de radiodifusió sonora amb tecnologia ana-
lògica i digital
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76. Expedició de llicències de radioafeccionat i diplo-
mes d’operador

77. Serveis de comunicacions mòbils terrestres

78. Serveis d’enllaços fixos de radiofreqüència

79. Serveis de control i inspecció dels serveis de tele-
comunicacions

80. Serveis de comunicacions de banda ampla amb
accés ràdio

81. Serveis de radiodifusió sonora en ones mitjanes

82. Serveis de comunicacions de banda ampla amb
accés per cable

83. Sanitat exterior

84. Gestió del Fons de Garantia Salarial (FOGASA)

85. Universidad Nacional de Educación a Distancia

5. Si es donés el cas que no hi hagués resposta positi-
va per part de l’Estat a la reclamació de transferències
plantejada, el Parlament de Catalunya, havent consta-
tat que no hi ha voluntat de desenvolupament estatutari,
entendrà que s’ha trencat de manera unilateral el con-
sens per la part de l’Estat.»

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2002

Joan Ridao i Martín; Josep-Lluís Carod-Rovira; Josep
Huguet i Biosca, portaveu

Proposició no de llei sobre el Pla espe-
cial de delimitació de PEIN del paratge
de Castell, a Palamós (Baix Empordà)
Tram. 250-02960/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 45663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Malgrat la seva recent inclusió al PEIN, el Paratge de
Castell és víctima de nombroses actuacions irregulars,
sense que les administracions competents (Medi Ambi-
ent, Costes, ACA, Ajuntament de Palamós) hagin realit-
zat cap intervenció per tal de prohibir-les o corregir-les.

Es donen situacions com la tala indiscriminada d’arbres
a l’empara d’una autorització per a neteja arbustiva, la
construcció il·legal de pous d’abastament d’aigües, i
d’altres.

La manca d’instruments de control a l’espai natural de
Castell, com són els Pa de delimitació de l’espai i el Pla

d’usos i gestió, fan que aquest paratge estigui sotmès a
les pressions especulatives i a interessos de particulars.

Des de fa més de 7 mesos que es va presentar el projec-
te de delimitació de l’espai i encara el Govern ha de
respondre a les al·legacions que ICV i altres col·lectius
vàrem presentar. Això demostra una desídia per part del
Departament de Medi Ambient i permet que aquest
espai es vagi degradant amb la complicitat de l’Ajun-
tament de Palamós.

És per tot això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. L’elaboració i aprovació del Pla especial de delimi-
tació del PEIN de Castell abans d’acabar l’any 2002.

2. Redactar i aprovar, abans de 6 mesos, el Pla d’ús i
gestió del PEIN de Castell.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la revista
Catalunya Novetats i el portal d’Inter-
net www.cat365.net
Tram. 250-02961/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 45664 i 45958 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa uns mesos la Generalitat ve editant una revis-
ta que És distribuïda de forma gratuïta a totes les bús-
ties de les llars catalanes. Aquesta insòlita iniciativa
impulsada pel govern no té cap mena de precedent en
l’àmbit polític català. En els més de vint anys d’auto-
govern mai cap dels governs de la Generalitat ha impul-
sat cap mesura d’aquest abast en un àmbit nacional
sobre el que ja actuen i informen nombrosos mitjans de
comunicació, ja siguin escrits o audiovisuals, ja siguin
públics o privats.

Només en l’àmbit municipal o local trobem publicaci-
ons de caràcter institucional que es puguin assimilar al
que els responsables del govern de Catalunya han de-
clarat que és la finalitat d’aquesta nova publicació. Sol
ser normal, però, que en aquests tipus de publicacions
aparegui la posició i el punt de vista dels diferents re-
presentants polítics i socials sobre els temes que consi-
derin oportú.
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Catalunya Novetats, que és el nom que s’ha donat a
aquesta publicació, ha estat definida pels responsables
de l’administració catalana com una publicació infor-
mativa. Aquesta explicació ha estat facilitada a reque-
riment, entre d’altres, del grup parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds.

ICV va demanar, en cas de que es tractés d’una publi-
cació de caràcter publicitari institucional, que prèvia-
ment a la seva divulgació passés per la Comissió Asses-
sora de la Publicitat Institucional tal i com és preceptiu
segons la Llei de Publicitat Institucional aprovada pel
Parlament de Catalunya. La resposta de l’Executiu va
ser que aquest requisit no era necessari ja que es trac-
tava d’una publicació de caràcter informatiu i no de
caràcter publicitari.

Malgrat aquesta asseveració i la declarada voluntat que
la publicació tingui un caràcter informatiu, el govern no
ha fet cap pas per a garantir la pluralitat d’aquest supo-
sat mitjà informatiu. A diferència dels mitjans de comu-
nicació depenents de la Corporació Catalana de Radio
i Televisió (CCRTV), que disposen, entre d’altres d’un
Consell d’administració elegit pel Parlament, que vet-
lla pel compliment de les funcions pròpies d’aquests
mitjans, Catalunya Novetats no disposa de cap organis-
me que vetlli per la pluralitat i pel rigor informatiu que
ha de ser inherent a tot mitjà de comunicació. Més, si
la seva titularitat és pública.

Des de la seva aparició Catalunya Novetats ha vingut
presentant una visió única i unilateral de la realitat del
país. Les úniques opinions que han aparegut han estat
la del president de la Generalitat, Jordi Pujol, o la del
conseller en cap, Artur Mas. No s’ha donat la possibi-
litat, com sí que passa en la gran majoria de publicaci-
ons que editen els ajuntaments, a opinar a la resta de
grups polítics amb representació.

Totes les consideracions efectuades en relació a la revista
Catalunya Novetats poden ser traslladades també al nou
portal que ha impulsat el govern www.cat365.net.

Coneixedors que el Síndic de Greuges s’ha interessat
per la pluralitat al butlletí i la Web que impulsa l’Ajun-
tament de Barcelona i valorant molt aquesta iniciativa,
el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Dotar la publicació Catalunya Novetats i el portal
www.cat365.net d’un consell de redacció amb presèn-
cia de tots els grups parlamentaris, representants de la
societat civil i la presència de professionals de la comu-
nicació que garanteixin la pluralitat i un rigor informa-
tiu en aquests dos mitjans.

2. Incorporar a aquests dos suports comunicatius les
opinions, en forma d’article, de representats dels grups
parlamentaris.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2002

Joan Boada i Masoliver Dolors Comas d’Argemir
Portaveu Diputada

Proposició no de llei sobre el servei de
pediatria del CAP del Pont de Suert
(Alta Ribagorça)
Tram. 250-02962/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 45671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popular,
Àngels Esteller i Rueda, Josep Maria Fabregat i Vidal,
diputada i diputat del Grup Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Servei de Pediatria del CAP del Pont de Suert (Alta
Ribagorça) només funciona dos dies a la setmana (di-
lluns i dimecres) atès per un metge que es desplaça des
de l’hospital de Vielha (Vall d’Aran). L’horari de visi-
tes del metge tampoc és molt ampli ja que només visita
de 10 a 13:30 hores, havent-se donat el cas que en aca-
bar aquest horari el metge deixa d’atendre les visites
que resten.

La resta de dies, els infants malalts han de ser atesos per
un metge de medicina general o bé desplaçar-se a
l’hospital de Vielha que es troba a una distància de 45
quilòmetres.

Aquesta situació ha generat un important malestar en-
tre la població del Pont de Suert, motiu pel qual pares
i mares de la comarca van iniciar una recollida de sig-
natures per reclamar la millora del servei. D’aquest fet
també s’han fet ressò els mitjans de comunicació.

El servei de pediatria del CAP del Pont de Suert és del
tot insuficient per una comarca com la de l’Alta Riba-
gorça que a més de tenir uns importants increments de
població de caràcter estacional com a conseqüència del
turisme tant d’hivern com d’estiu, també té una pobla-
ció de prop de 700 infants entre 0 i 15 anys i en el dar-
rer any ha experimentat un creixement de la natalitat
superior al 23%.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
garantir una adequada prestació del servei de pediatria
al CAP del Pont de Suert (Alta Ribagorça) amb la pre-
sència d’un metge especialista en pediatria de manera
permanent, tots els dies de la setmana.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2002

Dolors Nadal i Aymerich, Àngels Esteller i Ruedas,
Josep Maria Fabregat i Vidal
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Proposició no de llei sobre el desple-
gament del Servei d’Emergències Mè-
diques (SEM) al Sant Hospital de la
Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-02963/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 45672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popular,
Àngels Esteller i Rueda, Josep Maria Fabregat i Vidal,
diputada i diputat del Grup Popular, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de la Seu d’Urgell està situat en una zona
d’alta densitat de trànsit. Només per accedir al Princi-
pat d’Andorra cada any transiten prop de set milions de
vehicles. Alhora en les carreteres de la zona es produ-
eixen una mitjana d’un ferit greu i dos de lleus al dia.

La Moció 177/VI aprovada pel Parlament de Catalunya
instava al Govern de la Generalitat a «desplegar a tot
Catalunya bases del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) d’assistència en emergència integrades vincula-
des a la xarxa sanitària d’acord amb criteris tècnic i
d’equilibri territorial, perquè, mitjançant els vehicles
d’assistència medicalitzada (VAM) es pugui proveir de
suport vital avançat a les persones que es troben en
una situació potencial crítica i proporcionar a tots els
ciutadans el mateix grau d’assistència».

Les bases SEM actualment estan integrades en els di-
versos hospitals i és a través d’aquestes bases, des d’on
es presten els serveis que són clau per salvar la vida de
molts pacients.

Actualment la regió Sanitària de Lleida té un grau
d’implantació dels SEM que només arriba al 56,6% de
la població, essent la regió sanitària amb un grau de
cobertura més baix de Catalunya.

Per aquestes noves raons és necessari instal·lar a l’hos-
pital de la Seu d’Urgell una base SEM (Servei d’Emer-
gències Mèdiques) dotada amb un vehicle d’assistència
medicalitzada (VAM) per a emergències dotat amb el
personal degudament format per les funcions que ha de
dur a terme i equipat amb el material necessari.

Recentment la filial de l’Alt Urgell de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears va premiar
un treball en que s’estudiaven els beneficis i la neces-
sitat de dotar d’un vehicle VAM al SEM de l’Hospital
de la Seu d’Urgell.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar el gener
del 2001 una moció en que instava a les autoritats sa-
nitàries a dotar al Sant Hospital de la Seu d’Urgell
d’aquests mitjans.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Dotar al Sant Hospital de la Seu d’Urgell d’un vehi-
cle assistència medicalitzada (VAM) per a emergènci-
es, equipat amb el personal degudament format per les
funcions que ha de dur a terme i els equipaments neces-
saris, en el marc del desplegament de les bases SEM
(Servei d’Emergències Mèdiques) d’acord amb allò
establert a la Moció 177/VI aprovada pel Parlament de
Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2002

Dolors Nadal i Aymerich, Àngels Esteller i Ruedas,
Josep Maria Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la creació
d’un museu de la memòria de la Guer-
ra Civil i de la repressió franquista
Tram. 250-02964/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 45673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la cre-
ació d’un Museu de la Memòria de la Guerra Civil i la
Repressió Franquista.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La majoria de democràcies avançades han sofert perío-
des dictatorials i repressions massives de poblacions ci-
vils o els seus fills han combatut i per causa de les lliber-
tats, commemoren en monuments dignes i de relleu
aquests esdeveniments que pretenen servar en la memò-
ria col·lectiva per tal que el record permanent contribueixi
a no repetir-los. Alemanya o Israel han bastit monuments
i memorials als fets de la guerra mundial.

El poble de Catalunya amb l’esdeveniment de la demo-
cràcia i la recuperació de l’autonomia ha estat exigent
a l’hora d’esborrar noms i símbols del que ha estat el
franquisme. El Parlament de Catalunya, durant la legis-
latura actual i a través de les Resolucions 195/VI, 359/VI
i 748/VI, ha afirmat la voluntat d’expressar la condem-
na moral de les injustícies comeses durant el franquis-
me i de contribuir a reparar-les, ha demanat la restitu-
ció de la dignitat de les víctimes, i ha instat al Govern
i a totes les administracions a la revisió de les causes
judicials, a incentivar la recerca històrica i a divulgar-
la especialment entre les generacions més joves i a re-
tirar tots els símbols del feixisme espanyol. També en
el mateix sentit, el Parlament ha aprovat recentment la
Moció 160/VI, sobre les mesures de reparació a les víc-
times del franquisme, en la qual es reiteren aquests pro-
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pòsits, fent especial menció de la repressió franquista
del període predemocràtic, i es remarca la necessitat de
fer un homenatge nacional i un reconeixement per es-
crit a totes les persones represaliades durant el franquis-
me.

Les exposicions, temporals i permanents, del Museu
d’Història de Catalunya i els diversos documents pro-
duïts per Televisió de Catalunya han contribuït sens
dubte al millor coneixement per part de les generacions
més joves de l’esmentat període històric i han satisfet
en part les demandes de reparació de les víctimes i res-
tauració de la memòria històrica.

Aquesta situació no es dona en d’altres pobles de l’es-
tat on s’ha perpetuat en la toponímia, el nomenclàtor i
d’altres símbols monumentals del franquisme. Si a això
hi afegim el fet que molta de l’opinió pública espanyo-
la, per uns objectius partidistes vol revisar i tergiversar
la història, convertint els botxins en víctimes i negant
les accions repressives de la dictadura, ens podríem tro-
bar amb la paradoxa que a Catalunya no hi hagués cap
senyal del que va ser el període més sagnant i fosc de
la nostra història recent.

Com a democràcia madura cal que Catalunya recordi el
que va representar el franquisme sobretot com a geno-
cidi cultural i la repressió que van patir els nostres con-
ciutadans i conciutadanes. Amb això es contribuirà a
fer permanent la memòria del que va representar per a
Catalunya la dictadura franquista, evitar les manipula-
cions de la història basades en la desmemòria i també
fer un reconeixement públic i homenatge als ciutadans
i ciutadanes que van patir la repressió i van contribuir
a la recuperació de les llibertats.

Les iniciatives que s’han dut i es duen a terme, en la
mesura que la major part tenen un temps d’exposició o
una divulgació temporal, o es únicament en un punt del
territori, no són suficients pel complet restabliment de
la memòria històrica sobre els fets que es varen produir
a l’Estat espanyol a partir de 1936.

Mantenir la memòria històrica d’aquests fets, és una
qüestió de reparació a les víctimes, és també un deure
de consciència col·lectiva, però sobretot és una qüestió
cabdal de l’educació en els valors de la democràcia, els
drets humans i els drets nacionals dels pobles, en espe-
cial entre les generacions més joves.

En el moment actual en que a diversos indrets d’Euro-
pa, i també a Catalunya i a l’Estat espanyol, sorgeixen
noves veus contràries als valors democràtics, és espe-
cialment important fer el màxim esforç per divulgar la
memòria històrica de la guerra civil i la postguerra.

La societat d’avui està prou preparada per deixar enrera
les prevencions i la prudència de l’època de la transició,
i s’interessa i exigeix, com s’ha vist amb el seguiment
d’algunes iniciatives de la Televisió de Catalunya o en
diversos treballs periodístics o d’investigació, un acla-
riment total i absolut dels fets.

És per tot això que el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Presentar en el termini d’un any un projecte de Mu-
seu de la Memòria de la Guerra Civil i la Repressió
Franquista, que tingui la seva seu en un edifici emble-
màtic de la repressió de la dictadura del 1938 a 1977,
que visualitzi el que va representar la repressió políti-
ca i el genocidi cultural, homenatjant els assassinats,
empresonats, represaliats de tota mena o que van patir
l’exili: Els depurats, els qui se’ls va espoliar el patrimo-
ni, els perseguits per raó de creences religioses, ideolò-
giques, la repressió lingüística i cultural, la repressió
política i de les organitzacions sindicals i cíviques.

2. Garantir que el projecte de Museu de la Memòria de
la Guerra Civil i la Repressió Franquista sigui alhora
una exposició i un centre de documentació de tota la
informació i documents relacionats amb el franquisme,
coordinat amb la resta de centres i arxius que tracten
aquesta matèria que ha de recollir: la memòria oral; la
imatge fotogràfica del franquisme i dels ciutadans i ciu-
tadanes que van patir-ne la repressió; la imatge audio-
visual; tota mena de documentació i objectes; elements
monumentals i arquitectònics del franquisme; docu-
mentació sobre la repressió amb especial la judicial, les
presons, camps de concentració i batallons de treballa-
dors.

3. Aquest museu podrà ser present a tot el territori del
país establint una xarxa de subseus o centres d’interpre-
tació degudament emmarcats en el context històric i
nacional de Catalunya, en els mateixos indrets, on al
llarg de la història s’han produït fets especialment re-
llevants, i fent itinerar exposicions i mostres que s’or-
ganitzin periòdicament, degudament coordinats amb el
Museu d’Història de Catalunya.

4. Estudiar la viabilitat que la seu del Museu de la
Memòria de la Guerra Civil i la Repressió Franquista es
pugui instal·lar el Castell de Montjuïc, i obrir les nego-
ciacions oportunes per tal de clausurar el Museu Mili-
tar actual i constituir una comissió, formada per la Ge-
neralitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el
Ministeri de Defensa, per tractar el traspàs del Castell
i totes les seves dependències.

5. Nomenar una comissió pluriuniversitària d’experts
acadèmics que redacti el projecte del Museu de la Me-
mòria de la Guerra Civil i la Repressió Franquista, te-
nint en compte i aprofitant els fons de documentació
existents, els treballs de recerca fets o en curs i les di-
verses experiències museogràfiques o d’exposicions
temporals que s’han realitzat sobre el període.

6. Endegar un dipòsit per a conservar tots els elements
materials de la simbologia franquista retirats del seu
emplaçament per les administracions i obrir la partici-
pació ciutadana per a l’aportació de testimonis perso-
nals gràfics o documentals per tal de garantir-ne la pre-
servació i també en el vessant del finançament del
projecte.

7. Encarregar un projecte de monument emblemàtic
com a memorial del genocidi cultural de Catalunya
assajat pel franquisme.»

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2002

Josep Huguet i Biosca; Josep Bargalló Valls, Portaveu
adjunt; Joan Ridao i Martín
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Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la dotació de professorat del
CEIP Josep Orriols i Roca, de Moià
(Bages)
Tram. 250-02965/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 45681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per millorar
la dotació de professorat del CEIP Josep Orriols i Roca
de Moià.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la població de Moià (Bages) hi ha un important in-
crement en el nombre d’infants que fa que any rera any
les instal·lacions de l’escola quedin saturades i desbor-
dades. El que ha dut a què des del mateix centre i la
seva AMPA s’hagin anat reclamant solucions i l’estu-
di de diverses opcions per tal de solucionar el proble-
ma. Només d’aquesta manera es pot garantir el dret a
l’accés a l’escola pública a tots els/les alumnes, evitant
haver de derivar els nous a l’escola concertada de la
vila.

En aquesta línia, és va aprovar al Parlament de Catalu-
nya la proposició no de llei 250-01691/06 que autorit-
zava el desdoblament de les aules necessàries per tal
d’atendre la creixent demanda que experimenta el cen-
tre.

Així mateix s’instava a la redacció d’un projecte d’am-
pliació del CEIP Josep Orriols i Roca. Ja que per tal de
guanyar espai per les aules s’ha hagut d’anar traient
espai per a altres equipaments del tot imprescindibles
com ara biblioteca, sala de professors.

Actualment aquestes obres es troben en fase d’execu-
ció però s’estan duent a terme amb dues aules menys de
les planificades inicialment. Cal tenir present, que el
desdoblament és una solució provisional a la manca
d’espai i de recursos que evidència aquest centre i que
aquest desdoblament del P-4 ha d’anar acompanyat de
la incorporació de més personal docent. Per tant, és
imprescindible la incorporació d’un professor/a a la
plantilla del centre.

Per totes aquestes raons es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

1. Assignar el professorat necessari al CEIP Josep
Orriols i Roca per tal d’absorbir la creixent demanda de
places de P-4 a la població de Moià.

2. Fer les gestions oportunes per tal de comprovar que
les obres que s’executen al CEIP Josep Orriols i Roca
són les inicialment aprovades i, cas de no ser així, no-
tificar a la direcció de l’escola i al conjunt de grups
municipals de Moià, quines són les variacions respec-
te al projecte inicial, quines en són les causes .

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2002

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un pavelló esportiu a les Ca-
ses d’Alcanar (Montsià)
Tram. 250-02966/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 45682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Jaume Oliveras
i Maristany, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
construcció d’un pavelló esportiu a les Cases d’Alcanar
(Montsià).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les Cases d’Alcanar és un nucli de població que, so-
bretot a l’època estival, té un increment molt important
de la seva població.

Ateses les característiques, la seva ubicació i les seves
comunicacions, i també les migrades instal·lacions es-
portives existents,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

– Arribar a un acord amb l’Ajuntament d’Alcanar per
tal de construir un pavelló esportiu, d’acord amb la
normativa legal vigent, a les Cases d’Alcanar, aprofitant
l’actuació urbanística que s’ha de fer a la zona de Roca
Tallada a càrrec d’INCASOL.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2002

Ernest Benach i Pascual; Jaume Oliveras i Maristany;
Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt
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Proposició no de llei sobre la urbanit-
zació del polígon Riuclar, de Tarrago-
na
Tram. 250-02968/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 45752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, Ernest Benach
i Pascual, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre «urba-
nització del polígon Riuclar de Tarragona».

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Polígon Industrial Riuclar de Tarragona fou promo-
gut a l’antic règim per l’Instituto Nacional de Urbani-
zación. Quan es va reinstaurar la Generalitat de Cata-
lunya pel Reial Decret 1503/1980 li fou transferit entra
d’altres recursos aquest polígon i fou adscrit sota l’ad-
ministració de l’Institut Català del Sòl. En aquest any
el polígon estava urbanitzat, però no tenia ni el servei
d’aigua, ni el servei de clavegueram.

L’Institut Català del Sòl ha anat venent parcel·les des
d’aquella data a diferents preus. Si al principi era de
1.500 pts/m2 va arribar a 8.500 pts/m2 i actualment està
previst que les poques parcel·les que resten s’ofereixin
a 12.000 pts/m2. En conseqüència els resultats econò-
mics de l’esmentat polígon industrial no han estat pas
negatius, ans al contrari els ingressos gairebé han estat
nets. Tanmateix, el manteniment del polígon ha estat
catastròfic. I per això el 1996 es va formalitzar un Con-
veni amb l’Ajuntament de Tarragona per renovar i mi-
llorar la urbanització del polígon, i al Pressupost de la
Generalitat per a l’any 1997 s’hi va preveure una des-
pesa de 160 milions de pessetes.

Han passat els anys, i darrerament en una visita del
nostre Grup Parlamentari a l’esmentat polígon industri-
al vàrem observar que el Riuclar presenta un estat de-
plorable en el seu decòrum. Més aviat sembla una zona
industrial de país tercermundista. Però a més a més
d’aquesta mala impressió visual, li manquen encara
serveis elementals com per exemple no hi ha boques
d’incendi preparades per cas d’incendi, no té la llum
pública adequada per la qual cosa a la nit és un polígon
insegur, no disposa de les xarxes de fibra òptica o de
banda ampla pel servei de les empreses que hi estan
instal·lades, etc.

La manca de decòrum del polígon hom diu que es de-
gut a la no recepció per part de l’Ajuntament de Tarra-
gona, atès que la seva urbanització no està acabada.
Però, després de tants d’anys de possessió d’aquest
espai per part d’Incasol de la venda del qual n’ha obtin-

gut bons rendiments, i del cobrament de l’IBI i l’IAE
de cada indústria per part del Municipi, hom no pot tro-
bar excuses que puguin justificar els perjudicis i danys
que es causen a tots els industrials que s’hi varen instal·-
lar.

Per això, formulem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat que mitjançant els seus propis serveis d’Inca-
sol o a través dels pertinents Convenis amb l’Ajunta-
ment de Tarragona, s’acabi d’urbanitzar el Polígon
Industrial Riuclar de Tarragona, de forma que disposi
d’una urbanització completa i adequada als temps pre-
sents, així com s’instal·lin tots els serveis mínims que
actualment s’exigeixen a qualsevol polígon de nova
promoció per tal de fomentar-ne la seva bona projecció
vers el mercat.»

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2002

Francesc Ferrer i Gironès; Ernest Benach i Pascual;
Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla director urbanístic de l’Alt
Empordà
Tram. 250-02969/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 45785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Martí
Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens i Oriol Nel·lo i Co-
lom, diputats i diputada del Grup parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que establei-
xen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten per a la seva tramitació la següent Proposició
no de llei.

La comarca de l’Alt Empordà és un territori d’una ri-
quesa ambiental patrimonial i paisatgística molt eleva-
da. Aquesta riquesa ha de ser compatible amb el desen-
volupament econòmic.

En aquests moments proliferen les propostes de projec-
tes urbanístics, construcció d’equipaments i infraes-
tructures que poden posar en perill aquest difícil equi-
libri entre progrés econòmic i salvaguarda del medi
ambient, en definitiva que poden posar en perill la sos-
tenibilitat del territori.

Els projectes de major abast territorial són els
infraestructurals (línia alta velocitat, desdoblament N-
II, línia elèctrica 400 kw, transvasament del Roïna), els
equipaments lúdics esportius (camp de golf a l’Escala,
aeròdroms de Peralada, Ordis, Empuriabrava, hipò-
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drom de Bàscara), els parcs eòlics (Portbou, Colera, La
Jonquera) i les urbanitzacions (Llançà, Pau, Terrades,
Port de la Selva, Selva de Mar, Sant Pere Pescador) i els
equipaments industrials (Roses, Les Pedroses: El Far,
Vilamalla…).

El Govern de la Generalitat disposa de diversos meca-
nismes per a ordenar i racionalitzar el territori, alguns
com la redacció del Pla Territorial Parcial de les comar-
ques gironines que ja està en marxa, d’altres que es
deriven de la legislació urbanística.

La Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, recent-
ment aprovada, diu en la seva exposició de motius que
el primer objectiu de la llei és:

«...impregnar les polítiques urbanístiques de l’exigèn-
cia de conjugar les necessitats de creixement amb els
imperatius del desenvolupament sostenible, de manera
que es tradueixin en la utilització racional del territo-
ri; en la lluita contra la pobresa mitjançant aquest re-
curs, amb la política d’habitatge social; en la qualitat
de vida a assolir en tots els assentaments humans, tant
els existents com els nous; en l’increment de la consci-
enciació de la societat pel que fa al medi ambient; en
la gestió correcta i proporcionada dels altres recursos
naturals, des de la perspectiva urbana, i en la dels re-
sidus generats, i també en una utilització progressiva
de les energies renovables i en una política eficient
d’estalvi energètic en general.

L’acció coordinada dels instruments de planificació
territorial, urbanística i sectorial, i la posada en pràc-
tica d’aquests, han de constituir un dels suports essen-
cials per al desenvolupament sostenible de Catalunya,
seguint les premisses de la Conferència de Rio de 1992
i de la Carta d’Aalborg, entre altres instruments d’es-
cala mundial al respecte».

L’article 9 que explica les directrius per al planejament
urbanístic determina:

«3. El planejament urbanístic ha de preservar els va-
lors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor
agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels muni-
cipis, i ha d’incorporar les prescripcions adequades
perquè les construccions i les instal·lacions s’adaptin a
l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de cons-
truir i no comportin un demèrit per als edificis o les
restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arque-
ològic existents a l’entorn.

5. Les administracions urbanístiques han e vetllar per-
què la distribució en el territori dels àmbits destinats a
espais lliures i equipaments s’ajusti a criteris que en
garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lec-
tivitat».

I l’article 56 que especifica les funcions dels Plans Di-
rectors urbanístics:

«a) Les directrius per a coordinar l’ordenació urbanís-
tica d’un territori d’abast supramunicipal.

c) Les mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i
els criteris per l’estructura orgànica d’aquest sòl.

d) La concreció de les grans infraestructures

3. Els plans directors urbanístics poden establir deter-
minacions per a ésser directament executades o bé per

a ésser desenvolupades mitjançant plans especials ur-
banístics que facin possible l’exercici de competències
pròpies dels ens supramunicipals...

4. El planejament que resulti afectat per les determina-
cions d’un pla director urbanístic s’hi ha d’adaptar en
els terminis que aquest estableixi,...».

Per tal d’ordenar les infraestructures i equipaments, per
protegir el sòl no urbanitzable de l’Alt Empordà, els
diputats sotasignats presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a obrir el procés de formulació d’un Pla Director Urba-
nístic de la comarca de l’Alt Empordà».

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2002

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Martí
Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens, Oriol Nel·lo i Colom

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un enllaç a diferent nivell entre la
carretera N-II i la carretera N-360 al pas
per Ordis i Borrassà (Alt Empordà)
Tram. 250-02970/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 45787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Martí
Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens i Montserrat Tura i
Camafreita, diputats i diputades del Grup parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
estableixen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
proposició no de llei.

Aquest mes de Juny s’inaugurarà la «nova» carretera
que enllaça la N-260 (Figueres- Besalú) amb la N-II
passant per Ordis i Borrassà.

Aquesta carretera tindrà les funcions de variant sud de
Figueres, i permetrà que el trànsit procedent de la Gar-
rotxa pugui accedir a la frontera de la Jonquera i a la
Costa-Brava Nord sense haver de fer la dificultosa tra-
vessia urbana de Vilafant i Figueres. És obvi que farà
les mateixes funcions respecte el trànsit que es dirigeixi
cap a la Garrotxa.

Aquesta inversió és fruit del conveni entre la diputació
de Girona i la Generalitat, i en gran part es fa en un tra-
çat nou.

La importància de l’obra queda molt deteriorada pel
manteniment d’una part del traçat en la part final de la
carretera, quan aprofita un antic pont per creuar l’auto-
pista A-7 i arriba a una cruïlla amb STOP a la N-II.
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Els problemes de coordinació entre les administracions
(Estat per la N-II, diputació i Generalitat per la nova
carretera) i amb la concessionària de l’autopista A-7
(ACESA) pel que fa referència a l’accés a aquesta via,
fan que aquest vial, la seva inauguració i el seu funci-
onament quedin molt deslluïts per la perillositat del
STOP de la N-II i per la impossibilitat de connectar
directament amb l’A-7.

Per tal d’intentar millorar les prestacions del nou vial
d’enllaç entre la N-260 i la N-II per Ordis i Borrassà,
per a fer possible l’accés a l’A-7 i per a fer un enllaç
segur amb la N-II, els diputats sotasignants presenten la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Continuar les negociacions amb l’administració de
l’Estat per tal de construir un enllaç a diferent nivell
entre la N-II i la nova carretera provinent de la N-260,
Ordis i Borrassà.

2. Negociar amb la concessionària ACESA el finança-
ment i construcció de l’enllaç d’aquesta nova carrete-
ra amb la sortida Figueres-Sud de l’A-7.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2002

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Martí
Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens, Montserrat Tura i
Camafreita

Proposició no de llei sobre l’adaptació
dels cicles formatius a la comarca de
l’Alt Penedès
Tram. 250-02971/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 45799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Ma. Assumpta Baig i
Torras, Josep Casajuana i Pladellorens, Josep Maria
Rañé i Blasco, Teresa Serra i Majem, diputats i diputa-
des del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que permeten els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra presenten per a la seva tra-
mitació la següent proposició no de llei.

L’evolució econòmica de la comarca de l’Alt Penedès
fa necessari adaptar l’oferta de cicles formatius que
s’imparteixen actualment per part dels centres públics
d’ensenyament secundari a la nova demanda de mà
d’obra qualificada del sector industrial i de serveis.

El sector industrial aporta el 36% del PIB comarcal, de
forma creixent i el sector serveis un 52%. El sector de
l’automòbil, sector emergent en procés de consolidació,
el de les tecnologies aplicades a l’agroindústria o del

sector del paper, així com el sector del comerç,
l’hosteleria, el turisme, etc., requereixen una oferta de
formació professional adaptada als nous perfils profes-
sionals que emergen o que es consoliden a la comarca.

És per això que el grup parlamentari socialistes- ciuta-
dans pel canvi considera urgent revisar el mapa de ci-
cles formatius de grau mitjà i superior ofert a nivell
d’ensenyament secundari a la comarca de l’Alt Pene-
dès, per tal que s’adapti a les possibilitats que ofereix
el mercat de treball de la comarca a nivell agroindus-
trial, industrial i del sector serveis. A la vegada, consi-
derem imprescindible fer la revisió de forma concerta-
da amb els ajuntaments i el sectors empresarials de la
comarca.

És per això, que els diputats i les diputades sotasignats
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Revisar el mapa de cicles formatius d’aplicació a la
comarca de l’Alt Penedès per tal d’adaptar-lo a les no-
ves necessitats dels sector empresarial i al mercat de
treball de la comarca.

– Presentar, en el període de sis mesos, un nou pla de
cicles formatius de grau mitjà i superior a impartir pels
centres educatius públics d’ensenyament secundari de
l’Alt Penedès.

– Fer la previsió pertinent per iniciar la nova oferta de
formació pel curs 2003-2004.»

Parlament de Catalunya, 9 de juliol de 2002

Roberto Labandera i Ganachipi, Ma. Assumpta Baig i
Torras, Josep Casajuana i Pladellorens, Josep Ma. Rañé
i Blasco, Teresa Serra i Majem

Proposició no de llei sobre la dotació
d’una escola d’idiomes a Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-02972/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 45800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Ma. Assumpta Baig i
Torras, Josep Casajuana i Pladellorens, Josep Maria
Rañé i Blasco, Teresa Serra i Majem, diputats i diputa-
des del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que permeten els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra presenten per a la seva tra-
mitació la següent proposició no de llei.

L’evolució econòmica de la comarca de l’Alt Penedès
fa necessari adaptar l’oferta de cicles formatius que
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s’imparteixen actualment per part dels centres públics
d’ensenyament secundari a la nova demanda de mà
d’obra qualificada del sector industrial i de serveis.

El sector industrial aporta el 36% del PIB comarcal, de
forma creixent i el sector serveis un 52%. El sector de
l’automòbil, sector emergent en procés de consolidació,
el de les tecnologies aplicades a l’agroindústria o del
sector del paper, així com el sector del comerç,
l’hosteleria, el turisme, etc., requereixen una oferta de
formació professional adaptada als nous perfils profes-
sionals que emergen o que es consoliden a la comarca.
Una bona part de la nova demanda professional s’estruc-
tura al voltant del coneixement professional d’altres llen-
gües d’ús en l’activitat empresarial, industrial, comercial
i de serveis en general. El mapa escolar de l’ensenya-
ment secundari preveu la dotació d’una Escola d’Idio-
mes a la xarxa de centres públics de l’Alt Penedès, a si-
tuar-se a un centre públic de Vilafranca del Penedès.

És per això que el grup parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi considera urgent el compliment
d’aquesta previsió del mapa escolar, donada l’alta de-
manda empresarial de treballadors i de treballadores
qualificats amb domini de llengües estrangeres.

És per això, que els diputats i les diputades sotasignats
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Presentar, en el termini de tres mesos, el pla de me-
sures pertinents per tal de dotar la xarxa pública de
centres d’ensenyament secundari de Vilafranca del Pe-
nedès d’un Escola d’Idiomes.

2. Fer la previsió pertinent, tècniques i pressupostàries,
per garantir el seu funcionament pel curs 2003-2004.

Parlament de Catalunya, 9 de juliol de 2002

Roberto Labandera i Ganachipi, Ma. Assumpta Baig i
Torras, Josep Casajuana i Pladellorens, Josep Ma. Rañé
i Blasco, Teresa Serra i Majem

Proposició no de llei sobre la normalit-
zació de la diversitat sexual
Tram. 250-02973/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 45808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

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 Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Malgrat que la nostra societat reconeix la igualtat entre
totes les persones i el principi de no discriminació, la
realitat fa que gais i lesbianes estiguin en la pràctica

estigmatitzats i resulta molt difícil incorporar la diver-
sitat d’orientació sexual en la normalitat. És ben signi-
ficatiu que nens i nenes, joves i adolescents no trobin
referents positius per a identificar-se fora del patró he-
gemònic de la heterosexualitat, cosa que, en l’edat en
què es construeix la identitat personal, provoca proble-
mes d’inestabilitat i manca d’autoestima.

L’Associació de pares i mares de gais i lesbianes, cons-
cients d’aquesta situació, que viuen molt directament a
través dels seus fills i filles, reclamen un decidit impuls
per garantir la igualtat real entre totes les persones, i
gais i lesbianes siguin membres de ple dret en la soci-
etat, no sols a partir d’un reconeixement en abstracte,
sinó a partir de modificar les condicions que han de fer
possible en la pràctica aquesta igualtat, superant aquells
factors que avui estigmatitzen i marginen.

Per aquests motius, l’esmentada Associació ha promo-
gut el Manifest sobre família i diversitat sexual, adre-
çat a tota la població i als poders públics. En aquest
manifest s’expressa el sofriment destructor que patei-
xen milers d’adolescents i joves catalans i que els lle-
va la il·lusió de viure i les perspectives de felicitat; es
subratlla la manca de sentit d’aquest sofriment, causat
pel simple fet de ser com s’és, i es reclama com a deu-
re moral la necessitat de reparar el mal que causen els
prejudicis i estigmes als que encara avui estan sotme-
sos gais i lesbianes.

Tot assumint el contingut d’aquest Manifest sobre fa-
mília i diversitat sexual promogut per l’Associació de
pares i mares de gais i lesbianes, i entenent que el go-
vern de Catalunya hauria de donar un impuls important
al que s’hi demana, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

1. Encomanar a l’àmbit universitari l’elaboració d’un
informe extensiu i en profunditat que abasti la proble-
màtica social que afecta els i les adolescents i joves
homosexuals, per tal que de les seves orientacions es
puguin desprendre les grans línies d’intervenció.

2. Garantir que els ensenyaments de primària i secun-
dària incloguin en els seus objectius el coneixement i el
respecte a la diversitat sexual, incorporant aquests prin-
cipis en els curricula oficials.

3. A tal efecte, proveir de formació adequada al profes-
sorat per tal que tingui en compte la situació específi-
ca dels alumnes gais i lesbianes en la seva tasca d’ori-
entació i suport i puguin incorpori la diversitat sexual
en les activitats educatives.

4. Incloure, com a requisit exigible per a la seva homo-
logació, que els materials didàctics de primària i secun-
dària contemplin la diversitat sexual com un fet exis-
tent, normal i sense cap especial connotació moral.

5. Demanar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya
que, en la seva funció de vigilància i control dels mit-
jans de comunicació audiovisual, faci les recomanaci-
ons necessàries per tal d’evitar el tractament frívol,
sensacionalista i sovint discriminatori que es fa dels
homosexuals.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 329 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de 2002

57

6. Evitar que les lleis i normatives sobre la família con-
tinguin elements d’exclusió o de discriminació cap a les
persones gais o lesbianes.

7. Assumir com a objectiu la plena integració i norma-
lització del fet homosexual en la vida quotidiana i so-
cial, i treballar per a la sensibilització de la població en
aquest sentit.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre la instal-
lació d’un casino a Tarragona
Tram. 250-02974/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 45823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

L’anunci d’un possible trasllat del Casino de Lloret de
Mar a la ciutat de Tarragona ha provocat a la comarca
de La Selva i a molts sectors i institucions de Catalunya
reaccions de preocupació i oposició. Aquesta possibi-
litat, a més, s’ha de valorar a partir dels factors de ca-
ràcter social, econòmic, territorial i jurídics que hi in-
cideixen.

Hem de començar assenyalant que la realitat de l’exis-
tència del joc en les seves diferents modalitats i, més en
concret, l’existència de casinos i altres establiments de
joc, s’ha de fer compatible amb la necessitat de reduir
al màxim els efectes socials negatius d’aquesta activi-
tat, especialment en l’àmbit de la salut de les persones.

El trasllat a Tarragona del Casino de Lloret de Mar re-
presentaria un factor profundament negatiu per a l’eco-
nomia del municipi i de tota la comarca de La Selva,
especialment pel sector turístic, i alhora comportaria un
augment evident dels desequilibris econòmics territo-
rials a casa nostra.

Cal destacar també que la instal·lació d’un Casino a
Tarragona, que reportaria indubtablement importants
beneficis econòmics als seus propietaris, no constitueix
un equipament desitjable per a la ciutat. La Llei preveu
que des dels poders públics no es fomenti el joc, sobre-
tot quan pot incidir en els sectors més desafavorits eco-
nòmicament, i per això el legislador ha establert que els
casinos s’instal·lin lluny de les grans concentracions
urbanes i n’ha limitat la quantitat. L’establiment d’un
casino en plena Rambla Vella de Tarragona trenca l’es-
perit i la lletra del que la llei pretén, ja que aquest esta-

bliment s’ubicarà al cor mateix de la ciutat i, a més,
Tarragona forma part d’una àmplia àrea metropolitana
que agrupa més de tres-cents mil habitants.

Per tot això, el grup parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a acordar, en el moment processal corresponent, i
d’acord amb les facultats que corresponen a la Conse-
lleria de Governació, la denegació de la sol·licitud
d’instal·lació d’un nou Casino a Tarragona, per les ra-
ons socials, econòmiques, territorials i jurídiques que
desaconsellen la seva presència en concentracions ur-
banes.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2002

Joan Boada i Masoliver Dolors Comas d’Argemir
Portaveu Diputada

Proposició no de llei sobre la no-auto-
rització del projecte de central tèrmica
de cicle combinat de gas natural a
Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 250-02975/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 45850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Huguet i
Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per a no au-
toritzar el projecte de central tèrmica de cicle combinat
de gas natural a Martorell (Baix Llobregat).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com queda de manifest en diferents estudis i informa-
cions, Catalunya no acompleix els compromisos de
Rio, ni el protocol de Kyoto de disminució de les emis-
sions totals de diòxid de carboni, responsable entre
d’altres contaminants de l’escalfament del planeta i del
canvi climàtic. És més, segons un informe de CCOO,
Catalunya supera en més del doble les emissions per-
meses segons el protocol de Kyoto que ha ratificat re-
centment l’estat espanyol.

La construcció d’una nova central de cicle combinat
significa augmentar la producció de gasos d’efecte hi-
vernacle de forma significativa i preocupant; les emis-
sions de la nova central tèrmica poden arribar a ser de
1.3 milions de tones de CO

2
 cada any, gairebé un 0,5%

de les emissions de CO
2
 actuals de l’estat espanyol.

Es justifica la localització de la planta en el municipi de
Martorell, entre d’altres aspectes, perquè no estarà si-
tuada a l’interior o a les proximitats de cap espai natu-
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ral protegit, i que no afectarà a cap tipus de vegetació.
En canvi no es menciona que el lloc on es vol construir
la plata es troba a uns 300 m del casc antic de Marto-
rell, ni les poblacions del seu entorn que es poden veure
afectades per la planta. i no menciona que els munici-
pis de Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, Marto-
rell, El Papiol i Molins de Rei es troben dins d’una
Zona d’Especial Protecció Atmosfèrica pels nivells de
contaminació de l’aire que ja pateixen.

El sistema de refrigeració de la planta, mitjançant un
aerocondensador, d’un considerable número de venti-
ladors de baixa velocitat i gran diàmetre, implicarà la
introducció a l’entorn d’una nova font de soroll, que
serà mitigada amb les mesures adients fins trobar-se
dins dels standards acceptables. No es menciona quines
seran les mesures a prendre per reduir el soroll de la
planta ni els nivells standards que s’aplicaran, no men-
ciona que l’Ajuntament de Martorell disposa d’una
ordenança contra la contaminació acústica. Cal que el
projecte determini quins són els nivells de contamina-
ció acústica actuals de la zona industrial on es vol situ-
ar, i ha d’especificar que en cap cas s’augmentaran els
nivells de contaminació acústica de la zona, que recor-
dem que es troba a 300 m del casc antic de Martorell.

La central consumirà aproximadament 10 m3/h aigua
en el seu funcionament normal, a aquests consums
d’aigua cal afegir de l’ordre de 25m3/h per a la neteja
de les turbines de gas i l’aerocondensador. Aquests
importants consums d’aigua s’afegeixen al problema
de dèficit hídric que pateixen els municipis de l’Àrea
Metroplitana de Barcelona, és evident que aquests con-
sums no es poden proveir directament de l’aigua del riu
Llobregat al seu pas per Martorell ni de la xarxa d’abas-
tament d’aigua potable, doncs no tindria sentit utilitzar
aigua depurada per al consum humà per a netejar tur-
bines o refrigerar. Aquest aspecte, el de l’abastament
d’aigua, hauria de quedar clarament definit abans de
plantejar-se la ubicació d’aquesta planta a Martorell.

Les emissions a l’atmosfera produiran una modificació
de la qualitat de l’aire de la zona. Els principals conta-
minants emesos com a resultat de la combustió del gas
natural a les turbines són: òxids de nitògen i monòxid
de carboni, i en menor quantitat compostos orgànics
volàtils, i òxid de sofre. El projecte especifica que com-
plirà les especificacions de la Directiva 200180/CE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de
2001, sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera
de determinats agents contaminants procedents de
grans instal·lacions de combustió. La memòria resum
assegura que el sistema de vents de la zona facilitarà la
dispersió dels gasos emesos per les xemeneies de la
central. S’assegura el compliment dels nivells de qua-
litat de l’aire més estrictes, establerts per la Directiva
1999/30/CE, per ser complerts l’any 2010, en el cas
dels Nox i el 2005 pel SO

2
.

La memòria resum assegura que es compliran estricta-
ment les Directives sobre les emissions de contaminants
i sobre la qualitat de l’aire a la zona (Martorell). No es fa
cap referència sobre els nivells d’inmissió de contami-
nants atmosfèrics en els municipis del voltant, i no men-
ciona que els municipis de Sant Andreu de la Barca,
Castellbisbal, Martorell, El Papiol i Molins de Rei es tro-

ben dins d’una Zona d’Especial Protecció Atmosfèrica
pels nivells de contaminació de l’aire que ja pateixen. Per
altra banda només s’assegura per a la zona de Martorell
el compliment dels nivells de qualitat de l’aire més es-
trictes, establerts per la Directiva 1999/30/CE, i s’espe-
cifica que seran complerts l’any 2010, en el cas dels Nox
i el 2005 pel SO

2
 a la zona, i no per ser complerts des de

l’entrada en funcionament de la planta.

Per tot el que anteriorment s’ha exposat i per la gran
quantitat d’incerteses i riscos mediambientals que plan-
teja el projecte de central tèrmica, que tindria una po-
tència de 400 MW, considerem que aquesta planta de
cicle combinat no és una solució pel sistema energètic
català. Considerem que el principal problema de l’ener-
gia a Catalunya no és, ni molt menys, la mancança de
capacitat de generació, sinó els impactes associats al
sistema energètic actual, addicte al petroli i a l’urani i
amb importants impactes ecològics i socials, comen-
çant per la contaminació atmosfèrica i el canvi climà-
tic i acabant amb el gravíssim «i irresoluble» problema
dels residus nuclears.

Per aquestes raons, el Grup d’ERC presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. A no autoritzar la construcció de la central tèrmica de
cicle combinat de producció d’energia elèctrica en el
municipi de Martorell.

2. A elaborar en un termini no superior a 3 mesos una
proposta per instaurar un taxa ambiental sobre la pro-
ducció d’energia a partir d’energies no renovables, des-
tinada al foment i promoció de l’energia provinent de
fonts netes i renovables.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2002

Xavier Vendrell i Segura Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament del dret de petició a Catalunya
Tram. 250-02976/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 45851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Huguet i
Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per la que es
desenvolupa el dret de petició a Catalunya.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dret de petició, en tant que dret fonamental de par-
ticipació política, ha tingut històricament una importàn-
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cia cabdal. Sota la forma de «placet» existia fins i tot en
les monarquies asiàtiques de caràcter tirànic, on perta-
nyia a la categoria del favor, de les mesures benèvoles
i del poder discrecional del monarca. Posteriorment,
amb l’aparició del règim constitucional, el dret de pe-
tició serà un canal a través del qual, en la majoria de
països, s’adopta en la pràctica el sistema de govern
parlamentari.

Actualment, el dret de petició pot ser considerat com la
facultat que pertoca a cada persona de dirigir-se als
poders públics per a fer-los conèixer un fet o un estat de
coses i per a reclamar la seva intervenció. Entronca, de
manera adequada amb les orientacions majoritàries que
proclamen una participació dels ciutadans i ciutadanes,
i dels grups que s’integren, en la cosa pública, una
major implicació en les estructures institucionals sobre
les que s’assenta el nostre estat de dret. La Constitució
espanyola de 1978, en aquest sentit, el configura tant
com un dret individual com un dret col·lectiu, efectuant-
se una sèrie de restriccions a determinats col·lectius
professionals com són els membres de les forces i ins-
tituts armats i dels cossos sotmesos a disciplina militar,
als que l’article 29.2 únicament els atorga l’exercici
individual del mateix en la forma que determini la seva
legislació específica.

No hi ha dubte que la incidència pràctica del dret de pe-
tició es refereix a l’àmbit de l’Administració Pública.
En aquest sentit, el dret de petició pot complir una fun-
ció important en el procés de consolidació del nostre
sistema democràtic, si hom procura que l’estructura
dels poders públics, i especialment del conjunt d’admi-
nistracions públiques, s’apropa al ciutadà, a través de
l’establiment de les oficines i serveis públics correspo-
nents.

Fins l’aprovació el passat 12 de novembre de 2001 de
la Llei Orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició,
aquest dret apareixia regulat per la llei preconstitucional
de 22 de desembre de 1960, que havia estat reinterpre-
tada de manera reiterada pel Tribunal Constitucional, en
diferents sentències i interlocutòries, amb especial men-
ció a la sentència de 14 de juliol de 1993, i concretat,
a més, en l’existència en el Congrés i el Senat de sen-
gles comissions de peticions, a les que poden dirigir-se
tots els ciutadans, al marge del relleu que aquesta ins-
titut ha tingut també a partir de la creació de la figura
del Defensor del Poble. Sense dubta, com raona el le-
gislador estatal, el caràcter residual del dret de petició
respecte a d’altres instruments de relació entre els ciu-
tadans i els poders públics, unit a que la llei de 1960
contenia una regulació eminentment tècnica de caràc-
ter administratiu i, per tant, neutral, han estat raons su-
ficients que expliquen el manteniment fins el 2001
d’una norma preconstitucional en matèria de drets fo-
namentals.

La Disposició final única de la referida llei orgànica
estableix que les comunitats autònomes, en l’àmbit de
les seves respectives competències, dictaran les dispo-
sicions de desenvolupament i aplicació que resultin
necessàries. Aquesta locució no exclou, per tant, que
aquest desenvolupament pugui fer-se o bé a través
d’una llei aprovada pel Parlament o bé a través d’una

una norma de caràcter reglamentari adoptada per l’exe-
cutiu autonòmic en qüestió.

La Disposició addicional primera, a més, estableix que
els parlaments autonòmics hauran de recollir en els
seus reglaments la possibilitat de convocar en audièn-
cia especial els peticionaris, si així es considera opor-
tú, contemplant altres aspectes en què les administraci-
ons haurien d’adequar-se al dret de petició.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que d’acord amb la Disposició final única de
la llei orgànica reguladora del Dret de Petició dicti re-
glamentàriament les disposicions de desenvolupament
i aplicació que resultin necessàries.»

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2002

Joan Ridao i Martín Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre la repara-
ció urgent de desperfectes en el ferm
de l’Eix Transversal
Tram. 250-02977/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 45852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per demanar
l’arranjament urgent de desperfectes en el ferm de l’eix
transversal.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el transcurs de l’Eix Transversal s’hi aprecien un
seguit de desperfectes en el ferm de la carretera, espe-
cialment entre el tram de Vic a Manresa. Són diversos
els petits enfonsaments en el ferm. Alguns dels sots són
de dimensions importants con els situats entre els qui-
lòmetres 163 -164.

Per una altra banda, en el Túnel de la font Freda hi ha
des de fa mesos l’eliminació provisional del carril d’ac-
celeració. Aquesta situació, que s’està eternitzant, ha
produït que en l’entrada del Túnel en direcció a Vic hi
hagi una corba molt pronunciada que provoca una si-
tuació de perillositat.

Aquests són dos exemples dels arranjaments que cal-
dria fer a l’Eix Transversal de forma immediata per
evitar situacions de risc d’accident.

És per això que es presenta la següent:
3.10.25.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta al Govern:

1. Arranjar el ferm de l’Eix Transversal en el termini de
3 mesos per reparar els sots que hi ha en alguns trams.

2. Restablir el carril d’acceleració en el Túnel de la Font
Freda, arranjant els desperfectes que han provocat la
seva eliminació.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2002

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la dotació
del CAP de Sant Salvador, de Tarrago-
na, d’atenció continuada
Tram. 250-02978/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 45930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Salvador,
de Tarragona (Tarragonès) atén una població de gaire-
bé 10.000 persones, que corresponen al mateix barri de
Sant Salvador, a Sant Ramon, el poble dels Pallaresos
i la urbanització Pallaresos Parc. Aquesta població s’in-
crementarà en els propers anys, degut a les nombroses
construccions que s’estan fent tant a Sant Ramon, com
als Pallaresos.

Un dels problemes d’aquest CAP, que el veïns de la
zona denuncien constantment, és que no s’hi fa atenció
continuada. Cal tenir present no sols el nombre de per-
sones que atén aquest equipament sanitari, sinó també,
que el barri de Sant Salvador i de Sant Ramon es troben
a una distancia d’uns 5 quilòmetres del centre de Tar-
ragona, que cal fer per carretera ja que es tracta de nu-
clis desagregats, distància que és superior en el cas del
poble dels Pallaresos. Això suposa dificultats de despla-
çament insuperables per molta gent durant la nit, espe-
cialment per les més de 700 persones jubilades que hi
ha, i també per tot aquell que no disposa de transport
privat. Es tracta, a més, d’uns nuclis inclosos en l’àrea
d’aplicació del PLASEQTA, la qual cosa comporta
majors previsions i dotacions que en d’altres llocs, de-
gut a la seva ubicació en zona de risc industrial.

Davant les reiterades peticions fetes des del barri de
Sant Salvador, el Departament de Sanitat ha ampliat
recentment els horaris d’atenció, de manera que durant
l’estiu i els caps de setmana, el CAP resta obert fins les
12 de la nit, amb la previsió que a partir de l’any vinent

conservi aquest horari. Es tracta, amb tot, d’una ampli-
ació que és insuficient, tenint en compte que les carac-
terístiques poblacionals i urbanístiques de la zona en
qüestió fan molt necessari que s’instauri l’atenció con-
tinuada.

És per aquestes raons que el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a prendre les mesures necessàries per a dotar el
Centre d’Atenció Primària de Sant Salvador, de Tarra-
gona (Tarragonès) d’atenció continuada a partir de
l’any 2003.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre la dotació
de sòl industrial de Sant Llorenç
d’Hortons (Alt Penedès)
Tram. 250-02979/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 45979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera Ganachipi, Manel Nadal i Farreras,
Oriol Nel·lo i Colom, Marta Camps i Torrens i Ma.
Assumpta Baig i Torras, diputats i diputades del Grup
Parlamentari Socialistes- Ciutadans pel canvi, fent ús
d’allò que preveuen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra presenten per a la seva tramitació la
següent proposició no de llei.

Atesa l’aprovació el 10 de febrer de 1999, per part de
l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, de l’avanç de
Revisió del seu Pla General d’Ordenació Urbana Mu-
nicipal (P.G.O.U.M.)

Atesa la demanda d’establir, en relació al municipi i a
la resta de la comarca de l’Alt Penedès, un debat gene-
ral a l’entorn del futur desenvolupament territorial de la
comarca i dels seus municipis.

Atesa la necessitat de dotar de més sòl industrial al
municipi Sant Llorenç d’Hortons, un cop executades
les previsions de sòl industrial del P.G.O.U.M de 1990
i de garantir que en la revisió del P.G.O.U.M. d’aquest
municipi s’asseguri un desenvolupament equilibrat i
sostenible del municipi, així com la seva integració a
l’entorn, tal com manifesta l’acord plenari del seu ajun-
tament del 21 de maig de 2002.

Els diputats i les diputades sotasignats presenten la se-
güent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Tramitar la revisió del PGOUM de Sant Llorenç
d’Hortons per tal de garantir la qualificació de nou sòl
industrial d’acord amb els criteris expressats pel mateix
ajuntament, donat l’execució i exhauriment de les pre-
visions del sòl industrial programat l’any 1990.

2. Fer les previsions pressupostàries corresponents per
tal d’afavorir, si s’escau, de forma concertada amb
l’ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, una oferta de
sòl industrial de qualitat al municipi.

Parlament de Catalunya, 9 de juliol de 2002

Roberto Labandera i Ganachipi, Manel Nadal i Farre-
ras, Oriol Nel·lo i Colom, Marta Camps i Torrens, Ma.
Assumpta Baig i Torras

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou enllaç amb l’Eix Transver-
sal a la comarca de la Segarra
Tram. 250-02980/06

Presentació: Sr. Ramon Vilalta i Oliva,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 45984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Vilalta i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza, Joa-
quim Llena i Cortina, Marta Camps i Torrens, Francesc
Boya i Alós i Manel Nadal i Farreras, diputats i dipu-
tades del Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que estableixen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten per a la
seva tramitació la següent Proposició no de llei.

Els Ajuntaments de Sant Guim de la Plana, Pujalt,
Massoteres, Torrefeta-Florejats, Calonge de Segarra,
Ivorra, Calaf i Guissona han elaborat un manifest enca-
minat a demanar un nou enllaç amb l’Eix Transversal
de Catalunya a l’alçada de l’àrea de descans entre la
Segarra i l’Anoia (punts quilomètrics 97 i 98) i han
demanat als Grups parlamentaris que fem les accions
pertinents per aconseguir fer realitat aquesta proposta.

El text del Manifest diu:

«La comarca de la Segarra actualment només disposa
de tres enllaços amb l’Eix Transversal: l’enllaç de Sant
Ramon, l’enllaç de Les Oluges i, quan s’acabi, l’enllaç
de Cervera.

Tenint en compte que el tram de l’Eix de Calaf a Sant
Ramon és massa llarg, demanem la construcció d’un
nou enllaç entre aquestes dues poblacions. Aquest po-
dria molt bé ser a l’entorn de l’àrea de descans de l’eix
–entre els punts quilomètrics 97 i 98– indret que es
considera idoni pel seu emplaçament.

Una bona part de la població de la Segarra accedeix a
l’Eix Transversal mitjançant una xarxa de petites carre-
teres locals: la carretera LV-3201 de Gissona a Sant
Guim de la Plana, camins de titularitat municipal, l’en-
llaç d’aquesta amb la LV-3003 i un tram de la N-141,
fins arribar a l’Eix a l’entrada de Sant Ramon. Aques-
tes vies de comunicació, en bona part, no poden absor-
bir l’increment de trànsit que hi transcorre ni suportar
el pas de vehicles d’un cert tonatge, la qual cosa com-
porta que aquests hagin d’agafar l’Eix a Cervera, amb
el consegüent increment de més de 15 quilòmetres de
recorregut.

Amb una nova carretera des de la sortida que es propo-
sa fins a Guissona, aprofitant camins ja existents de ti-
tularitat municipal i carreteres de la Diputació de Llei-
da, ambdues comarques –l’Anoia i la Segarra– i en
definitiva els seus pobles, en resultarien molt benefici-
ats. D’altra banda, la particularitat de què el terreny no
presenti excessius problemes d’orografia, fa que es
pugui considerar aquesta proposta totalment viable i
conseqüent.

D’igual manera cal tenir en compte que una part de
ciutadans de la comarca de l’Anoia, els que habiten
entre Sant Ramon i Calaf, forçosament han d’accedir a
l’Eix per qualsevol d’aquestes dues poblacions i mitjan-
çant una tortuosa carretera: la N-141.

També s’ha de fer esment i remarcar que l’increment de
trànsit que suporten aquestes xarxes de carreteres locals
i municipals d’ençà la posada en servei de l’Eix, com-
porta el constant deteriorament del seu ferm, amb
l’agreujant que l’enllaç entre la LV-3201 i la LV-3003
–el camí de Vicfred– és de titularitat municipal i cap
administració superior vol fer-se càrrec del traspàs
d’aquesta via local, la qual cosa suposa considerables
problemes econòmics al municipi afectat, Sant Guim
de la Plana.

Així doncs, perquè volem que l’Eix Transversal sigui
realment un eix vertebrador de les comarques interiors
de Catalunya, i no només una via ràpida de transport de
mercaderies entre Madrid i la Jonquera; perquè volem
que l’Eix Transversal serveixi realment per ajudar a
impulsar l’equilibri territorial de Catalunya, afavorint
alhora la relació d’aquestes dues comarques frontere-
res.»

Acaba demanant quatre actuacions, la més important
de les quals és el nou enllaç a l’Eix Transversal.

Per tal de millorar les comunicacions de les comarques
de la Segarra i l’Anoia, cal que el govern de la Gene-
ralitat actuï en la millora de la xarxa de carreteres.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Projectar i construir un nou enllaç a l’Eix Transver-
sal a l’alçada de l’àrea de descans entre la Segarra i
l’Anoia (punts quilomètrics 97 i 98).

2. Construir una nova carretera, des d’aquesta nova
sortida que es demana fins a Guissona, aprofitant la
xarxa de camins municipals i carreteres de la Diputació
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de Lleida, apta per suportar trànsit pesant i, a la vega-
da, requerir la millora dels accessos dels pobles que
pertanyen a la comarca de l’Anoia a la nova sortida que
es pretén aconseguir.

3. Assumir el traspàs del camí de Vicfred –municipi de
Sant Guim de la Plana– atès que actualment fa d’enllaç
per accedir a l’Eix i a fer-se càrrec del seu manteni-
ment.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2002

Ramon Vilalta i Oliva, Antoni Siurana i Zaragoza, Joa-
quim Llena i Cortina, Marta Camps i Torrens, Francesc
Boya i Alós, Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre la desesti-
mació de l’opció de l’Orella en el des-
doblament de la C-16 (Eix del Llobre-
gat) entre Puig-reig i Berga (Berguedà)
Tram. 250-02981/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per desesti-
mar l’opció de «l’Orella» en el desdoblament de la C-
16 (Eix del Llobregat) entre Puig-Reig i Berga (Ber-
guedà).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques, després d’un procés d’estudi sobre la millor op-
ció pel desdoblament de la C-16 entre Puig-Reig i Ber-
ga, ha optat pel que ha anomenat l’opció de «l’Orella».
Aquesta opció preveu l’acostament de la C-16 al mu-
nicipi Berguedà de Casserres, quedant desestimada així
«l’Alternativa I» que consistia amb el desdoblament de
l’actual traçat d’aquesta carretera.

L’opció de «l’Orella» té uns efectes col·laterals que
s’han de tenir presents:

1. Desviació respecte de l’actual traçat de la C-16 (Eix
del Llobregat) la qual cosa comporta un fort impacte
sobre el medi natural i impacte paisatgístic. Alhora pro-
voca la desaparició d’un dels refugis de fauna salvatge
més gran de Catalunya i l’únic del Berguedà.

2. Amb la proposta de «l’Orella» s’opta per un traçat
amb forts desnivells i radis de girs perillosos

«L’Alternativa I», en canvi, planteja un traçat que mi-
nimitza l’impacte sobre el medi natural i suposa un tra-
çat més segur. Per altra banda, la majoria de municipis
afectats, així com la societat civil i diferents col·lectius,
han posat de manifest la seva posició favorable a «l’Al-

ternativa I». Amb tot, a la comarca hi ha consens sobre
la necessitat de millorar la carretera d’accés del muni-
cipi de Casserres a la C-16. Per això, es proposa que cal
adequar i millorar l’actual carretera que enllaça aquest
municipi amb l’Eix del Llobregat.

Per tots aquests motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta al Govern a:

1. Retirar el projecte de desdoblament de la C-16 entre
Puig-Reig i Berga coneguda com l’opció de «l’Orella»
i optar les «l’Alternativa I».

2. Adequar l’actual carretera que uneix Casserres (Ber-
guedà) amb la C-16.

3. Presentar un estudi en què es valori el cost que tin-
dria millorar l’actual carretera que uneix Casserres
(Berguedà) amb la C-16 en el termini de 3 mesos.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2002

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre les obres
d’instal·lació de la fibra òptica a la xar-
xa d’autopistes de concessió estatal
Tram. 250-02982/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 46009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

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, pre-
senta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la xarxa d’autopistes de peatge de Catalunya de
concessió estatal s’estan efectuant obres per a la instal-
lació d’una xarxa de fibra òptica. Instal·lació que no te
res a veure amb la concessió original. Per aquesta cau-
sa, es produeixen diverses conseqüències:

1. La instal·lació afecta, a causa del moviment de ma-
quinaria, del desplaçament de càrrega i de terres, a la
capacitat de circulació, la seguretat i la comoditat de les
vies que la concessionària ha de garantir a l’usuari.

Les obres s’efectuen al llarg de tota l’extensió de la via
per trams i la seva duració és ja considerable.

En moments d’alta freqüència de trànsit, la reducció de
les vies i la utilització de les voreres d’emergència com
a espai circulatori produeix un increment notable del
risc en els avançaments.

Les mesures de seguretat i advertència no son sufici-
ents, es limiten a la senyalització clàssica.
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2. La reducció unilateral del nivell de seguretat, capa-
citat i comoditat de la via per un negoci extern no ha fet
que la concessionària redueixi les tarifes que els usua-
ris abonen.

3. La integració d’un nou negoci extern a la concessió
principal modificarà en benefici exclusiu del concessi-
onari l’equilibri econòmic i financer de la concessió.

És per tot això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Endegar les negociacions que calgui amb el Govern
de l’Estat per tal que aquest informi sobre les condici-
ons econòmiques i tràmits administratius i tècnics que
s’han efectuat per a la realització de les obres d’instal-
lació de la fibra òptica a la xarxa d’autopistes de con-
cessió estatal.

2. Endegar les negociacions que calgui amb el Govern
de l’Estat per tal que aquest implanti les mesures de
seguretat activa i passiva durant l’execució de les obres.

3. Endegar les negociacions que calgui amb el Govern
de l’Estat per tal que aquest informi de les modificaci-
ons d’equilibri econòmic i financer produïdes per la
nova activitat generada per la instal·lació de fibra òpti-
ca.

4. Endegar les negociacions que calgui amb el Govern
de l’Estat per tal que aquest modifiqui les tarifes de
peatge de les autopistes afectades en la mesura de la
reducció de la qualitat i del servei establert, de forma
que es mantingui l’equilibri econòmic i financer inici-
al.

5. Informar prèviament al Parlament de Catalunya, en
el cas que les obres d’instal·lació de fibra òptica es pro-
dueixin en la xarxa d’autopistes de peatge de conces-
sió autonòmica, de totes les condicions i tràmits admi-
nistratius i tècnics que garanteixin els drets dels usuaris
i l’equilibri financer de la concessió.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració, per via legal, dels fons de l’Ar-
xiu de Salamanca requisats durant la
Guerra Civil
Tram. 250-02983/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 46010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del Grup Parlamen-
tari 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

Al 1999 es va crear l’Arxiu General de la Guerra Civil,
amb la finalitat de reunir, conservar i disposar del fons
documental producte de la requisa realitzada per l’exèr-
cit de Franco en diverses institucions públiques i priva-
des durant la guerra. Fins aleshores, aquell arxiu no te-
nia ni personalitat jurídica pròpia ni unitat arxivística.

Posteriorment, en el moment de constituir-se la Comis-
sió Tècnica pactada entre el Ministerio de Cultura i el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
el novembre del 2001, els dos historiadors proposats
per aquesta última van fer constar la seva opinió, se-
gons la qual tots els fons catalans avui existents a l’Ar-
xiu de Salamanca haurien de tornar a Catalunya, dei-
xant a la capital salmantina còpia o còpies en els
diversos suports tecnològics avui disponibles. D’aques-
ta manera, es reparava un llarg greuge històric i es tan-
cava una ferida provocada per la Guerra Civil.

Atenent al marc normatiu vigent el 2001 i amb el pro-
pòsit d’arribar a un compromís consensuat que, apa-
rentment, havia inspirat la creació de la Comissió Tèc-
nica, es va acceptar com a criteri inicial de treball,
acordat en la primera reunió de l’esmentada Comissió,
celebrada a Madrid el dia 10 de maig de 2001, que ro-
mangués a Salamanca tota la documentació relativa a la
Guerra Civil. El treball de la Comissió, per tant, s’hau-
ria d’haver centrat a establir un llistat de documents
catalans no vinculats amb la Guerra Civil, susceptibles
de ser cedit en dipòsit a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Partint d’aquests criteris, i d’una primera relació de
documents consensuada pels quatre membres de la
Comissió, en la reunió celebrada el 19 de desembre de
2001, els historiadors catalans va remetre als seus col·-
legues, el dia 15 de gener del 2002, un llistat que inclo-
ïa: la relació dels documents de la Generalitat de Cata-
lunya, anteriors al 18 de juliol de 1936, que podrien ser
objecte de dipòsit; una segona relació amb la documen-
tació catalana existent fons «Sección Político-Social
Barcelona-1948», també anterior a la Guerra, que
igualment podria dipositar-se a Catalunya; una tercera
relació de documentació catalana inclosa als inventaris
de Barcelona, Lleida i Madrid, que havia de ser verifi-
cada para comprovar la seva naturalesa i la data exac-
ta i així veure si era esmentada la necessitat de revisar
altres fons, en especial el denominat «documentació
particular», composat per 6598 capses, de les quals els
historiadors tenien evidències que contenia nombrosa
documentació de procedència catalana.

A finals de maig del 2002, però, els historiadors es va-
ren veure quan els historiadors a proposta del Ministe-
rio de Cultura els varen fer arribar una relació de docu-
mentació susceptible de ser dipositada a Catalunya, que
era notablement més reduïda (menys d’una tercera
part) del llistat remès el 15 de gener de 1992.

El dia 10 de juny de 2002, els historiadors a proposta
del Ministerio de Cultura varen informar que havien
variat els seus criteris i que havien arribar a la conclu-
sió que, el concepte arxivístic de «Guerra Civil» incloïa
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els seus antecedents històrics de forma que això impe-
dia dipositar fora de Salamanca qualsevol document de
caràcter político-social posterior a 1917 y, en tot cas,
qualsevol document datat durant la Segona República.

Para argumentar-ho, els historiadors a proposta del
Ministerio de Cultura varen invocar el Real Decreto
426/1999, de 12 de marzo, de creación del Archivo
General de la Guerra Civil Española en Salamanca,
l’exposició de motius del qual diu el següent:

«La trascendencia de la Guerra Civil (1936-1939) en
la Historia de España, así como la de los años que la
precedieron y los posteriores, exigen la mayor atención
de la Administración General del Estado para que en
torno a esta Sección de la Guerra Civil se reúna toda
aquella documentación dispersa vinculada a aquel
período de nuestro pasado.»

Segons els historiadors catalans, certificar la impossi-
bilitat de separar de l’arxiu de Salamanca qualsevol
document datat abans de 1917, de 1923 o de 1931 su-
posa una interpretació manifestament abusiva, esbiai-
xada i historiogràficament poc sostenible. El decreto
especifica clarament que es tracta de constituir el
«Archivo de la Guerra Civil» y no un suposat «Archivo
de la Segunda República y la Guerra Civil».

Fins i tot, la mateixa Ley de Responsabilidades Políti-
cas de 14 de febrer de 1939, que el franquisme va pro-
mulgar per realitzar la repressió en la immediata post-
guerra i a la qual devia la seva existència l’organització
del fons documental de Salamanca, va legislar que no
podien ser exigides responsabilitats penals per activitats
político-socials anteriors a l’1 d’octubre de 1934.

Ahir, 22 de juliol de 2002, el Patronat de l’Arxiu Gene-
ral de la Guerra Civil va negar per darrera vegada la
possibilitat que diverses institucions públiques i priva-
des catalanes, així com els hereus de personalitats fins
i tot anteriors a la República, recuperin els documents
requisats per les tropes franquistes arran de la seva en-
trada a Barcelona, al gener de 1939.

Davant d’aquesta arbitrària decisió, basada en criteris
d’interès polític partidista i no tècnics, i tenint en compte
precedents f internacionals com és el cas dels ciutadans
jueus que han guanyat demandes contra l’Estat alemany
o la mateixa Banca Suïssa, el grup parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a

1. Emprendre totes les accions judicials pertinents, tant
a nivell nacional com internacional, per tal de recupe-
rar per via legal els fons de l’Arxiu de Salamanca
requisats durant la Guerra Civil.

2. Que els serveis jurídics de la Generalitat es posin a
disposició de les institucions públiques i privades, així
com les entitats i particulars afectats, per posar en mar-
xa un mateix procediment judicial.

Parlament de Catalunya, 23 de juliol de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la comme-
moració del seixantè aniversari de
l’execució de Joan Peiró i Belis i sobre
la revisió del seu procés
Tram. 250-02984/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Jaume Oliveras i
Maristany, Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
commemoració del seixantè aniversari de l’execució
d’en Joan Peiró i Belis i sobre la revisió del seu procés.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dia 24 de juliol d’enguany és commemora el seixan-
tè aniversari de l’execució a Paterna d’en Joan Peiró i
Belis, després d’un judici sumaríssim en el qual tot i el
testimoni d’importants agents del règim franquista en
descàrrec seu va ser condemnat a mort en una decisió
que ja estava presa abans del judici. En Joan Peiró va
ser un obrer del vidre, autodidacta, autor de diversos
treballs teòrics sobre l’anarcosindicalisme membre de
la CNT –en dues ocasions 1922 i 1928 en va ser el se-
cretari–, emprenedor i fundador de la Cooperativa del
Vidre de Mataró, crític amb els sectors faístes de la
CNT –motiu pel qual va ser acusat de reformista–, fun-
dador de la Federació Sindicalista Llibertària i redactor
de diversos òrgans de premsa obrera i sindical.

Després de la rebel·lió franquista no va dubtar en de-
nunciar els actes de violència incontrolada de diversos
grups, i junt amb Frederica Montseny i Joan Garcia
Oliver va assumir el compromís d’entrar al govern de
la República ocupant la cartera d’Indústria. El 1938 va
ser comissari general d’Energia Elèctrica. Es va exili-
ar a França, en acabar la guerra, on fou detingut per la
Gestapo i lliurat el 1940 a les autoritats franquistes. El
règim del general Franco aleshores li va oferir encap-
çalar la nova central sindical franquista, la CNS, a la
qual cosa es va negar per les seves profundes convicci-
ons revolucionàries, anarcosindicalistes i antifeixistes,
motiu pel qual va ser ajusticiat dos anys després.

Peiró va ser un home fidel als seus ideals. Ell i el Pre-
sident Companys varen ser els únics polítics i sindica-
listes de rellevància capturats a l’exili, lliurats al règim
franquista i executats. Ambdós casos tenen molts paral·-
lelismes tot i que per la importància de la figura de Llu-
ís Companys no han tingut la mateixa divulgació.

Evocar l’efemèride de l’execució de Peiró és un acte de
justícia amb vers ell, els seus familiars, el moviment
obrer de Catalunya i l’ideari anacosindicalista per la
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seva contribució en defensa de la República i les lliber-
tats. També és un exercici necessari per mantenir viva
la memòria històrica del poble de Catalunya, per tal que
mai més siguin possibles fets d’aquesta naturalesa. Per
aquest motiu entitats, sindicats i ciutadans a títol indi-
vidual han constituït una comissió per restituir la me-
mòria de Joan Peiró i s’han sumat a la petició de revi-
sió i anul·lació dels procés contra ell, s’han adherit al
recurs legal que es prepara per a restituir la seva memò-
ria i estan organitzant un seguit d’actes en memòria i
homenatge a aquest important dirigent anarcosindica-
lista.

Per tot això el Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Prioritzar les actuacions previstes en la resolució
359/VI del Parlament de Catalunya sobre la recupera-
ció de la memòria històrica de la repressió franquista
pel que fa a la figura d’en Joan Peiró i Belis, en el sentit
de promoure el recurs de revisió contra la sentència de
mort i d’auxili als familiars del condemnat en la tasca
de presentació d’aquest recurs.

2. Promoure, en règim de coedició, la publicació d’una
col·lecció “Joan Peiró” d’estudis i de reedicions destina-
des a divulgar la vida i el pensament d’aquest persona-
litat històrica, com també del conjunt del sindicalisme i
del cooperativisme de treball associat de Catalunya des
dels seus orígens fins a la fi del franquisme.»

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2002

Josep Huguet i Biosca; Jaume Oliveras i Maristany;
Joan Ridao i Martín; Josep Bargalló Valls, Portaveu
adjunt

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de referència de recerca i
assessorament en pesqueres (CRP)
Tram. 250-02985/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 46062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

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

La pesca és una activitat humana que explota uns recur-
sos vius limitats i auto reproduïbles. La dependència de
les poblacions respecte de factors ambientals i interac-
cions interespecífiques diverses en el si dels hàbitats
naturals, a part de l’efecte directe de les captures, con-

fereixen a la pesca una dimensió ecològica de primer
ordre. Del ràpid desenvolupament de les flotes pesque-
res a Catalunya en els darrers anys n’ha resultat una
clara sobreexplotació funcional i estructural dels eco-
sistemes marins a Catalunya que amenaça greument la
sostenibilitat de l’activitat pesquera.

D’altra banda, el sector pesquer a Catalunya està sot-
mès a diversos processos de canvi que forcen a una re-
estructuració de les formes tradicionals d’explotar i
comercialitzar els recursos pesquers. L’obertura efecti-
va dels mercats, implica la necessitat de desenvolupar
mecanismes de valorització i diferenciació dels produc-
tes per fer front a una competència cada vegada més
forta.

Els canvis tecnològics produeixen un augment molt
notable del poder de pesca, aquests canvis, sempre que
no siguin destructius dels recursos, són imprescindibles
per mantenir un sector. En aquest sentit, la recuperació
de les poblacions els recursos del mar català esdevé una
fita fonamental per tal d’assegurar la pròpia sostenibi-
litat del sector pesquer.

Per altra banda encara que el sector pesquer esta certa-
ment estructurat, no disposa d’una jerarquia cientifico-
tècnica capaç de donar resposta a les diferents proble-
màtiques del sector de manera àgil, unificada, rigorosa
i científicament fonamentada. Així, el sector respon de
manera anàrquica als diferents conflictes que se li plan-
tegen, tant des de la perspectiva social, com comunità-
ria o del recurs natural; produint enfrontaments interns
i amb les administracions locals.

Vista aquesta realitat, és important disposar d’un Cen-
tre de Referència i Assessorament en Pesqueries que,
entre altres funcions, coordinaria la recerca en pesque-
ries buscant-ne la col·laboració amb el sector, l’adminis-
tració i les empreses implicades per donar un enfoc
multidisciplinar a la recerca i contribuir a assolir una
explotació sostenible dels recursos marins sota una
perspectiva de consens.

En el Decret 26/1994, de 8 de febrer, de creació de la
Xarxa de Centres de Referència de Recerca i Desenvo-
lupament de la Generalitat de Catalunya, es defineixen
els objectius i es concreten els requisits que han de re-
unir els centres de referència i les condicions que han
d’orientar la seva activitat com a organitzacions que,
sense gaudir de personalitat jurídica pròpia, tenen com
a objectius generals i principals:

– Realitzar recerca i desenvolupament d’alt nivell en les
línies d’investigació que se’ls hagi atribuït.

– Identificar àrees de col·laboració amb els sectors eco-
nòmics i productius.

– Intervenir activament en tasques de formació de per-
sonal investigador o tècnic altament qualificat.

– Col·laborar amb instituts i equips de recerca estran-
gers.

– Facilitar informació entre els distints centres de refe-
rència i els sectors implicats.

– Optimitzar els recursos de què disposen per assesso-
rar el Govern i altres organismes i entitats de la Gene-
ralitat.
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Tanmateix, el Pla de Recerca 1997-2000 contempla,
dins l’apartat Àrea Temàtica de Medi Ambient i Recur-
sos Naturals, com a línia de recerca prioritzada el «fun-
cionament dels ecosistemes» mitjançant l’estudi dels
medis terrestres, aquàtics i atmosfèrics, processos que
resulten dels efectes de l’activitat humana i que afecten
l’estabilitat i diversitat dels ecosistemes, recuperació de
sistemes ecològics, els sistemes complexos i/o interfase
(per exemple, el litoral) i aquells especialment sensibles
a l’activitat humana (per llur fragilitat, biodiversitat,
etc.), el seguiment d’espais naturals protegits, i impacte
mediambiental de les infraestructures i la dinàmica li-
toral i infraestructures costaneres.

L’impacte de la pesca en el medi ambient i les qüesti-
ons relacionades amb la pesca i l’explotació dels recur-
sos pesquers, s’inclouen plenament en l’esmentada
Àrea Temàtica.

És evident que la interacció entre recerca i administra-
ció, la transferència de coneixements i els processos
d’actualització tecnològica, i la formació permanent
poden tenir un important efecte positiu en el sector.

Cal tenir present, a més, que davant l’aprovació del nou
programa d’Ajuts Estructurals a la Pesca 2000-2006,
que contempla l’aplicació del programa: Instrument
Financer d’Orientació Pesquera per a Catalunya (IFOP)
s’ha fet més palesa la necessitat de crear un marc de
debat i estudi científic capaç de respondre als proble-
mes que actualment té plantejats el sector, de manera
que en el futur es pugui assegurar la sostenibilitat del
recurs.

És per tot això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
crear un Centre de Referència de Recerca i Assessora-
ment en Pesqueries (CRP), amb les següents caracterís-
tiques:

1. Estarà integrat per equips investigadors que treballin
en àmbits o disciplines estratègiques vinculades a la
pesca de Catalunya, que tinguin una trajectòria demos-
trada i reconeguda internacionalment, i demostrin ca-
pacitat suficient per a desenvolupar tasques de Recer-
ca i Desenvolupament. Hi estaran representades la
Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat
Politècnica de Catalunya; el Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques (amb l’Institut de Ciències del
Mar i l’Institut d’Estudis Avançats) i la Direcció Gene-
ral de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. Tindrà com a tasques prioritàries les següents:

a. Coordinar la recerca en pesqueries entre els diferents
equips complementaris buscant la col·laboració entre
ells per tal de donar un enfoc multidisciplinar a la recer-
ca pesquera i poder contribuir a assolir una explotació
sostenible dels recursos marins.

b. Preparar projectes comuns de recerca en l’àmbit pes-
quer, per tal d’obtenir finançament estatal i de la Unió
Europea.

c. Realitzar activitats de comunicació i transferència
amb el sector pesquer, no només de la recerca realitza-
da, sinó dels coneixements existents sobre aspectes
d’interès immediat pel sector i establertes amb col·labo-
ració amb el propi sector pesquer. Les formes que po-
dran adoptar aquestes activitats poden ser molt diver-
ses, des de sessions de treball, conferències i jornades,
a activitats de formació permanent.

d. Assessorar el Govern de la Generalitat i els organis-
mes i institucions que en depenen, en temes relacionats
amb el seu àmbit d’actuació.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de la Ronda Sud de Granollers
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02986/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 46135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

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

La Ronda Sud de Granollers (Vallès Oriental) presen-
ta importants problemàtiques que es poden resumir en
la mala qualitat de vida del veïnat per culpa de sorolls
i els fums; la perillositat, a l’hora de creuar la via, pels
vianants i els nombrosos escolars que s’han de despla-
çar per la zona; la manca de fluïdesa del trànsit, amb
constants retencions; la fragmentació dels barris de
Granollers Sud, Can Bassa i Palou degut a la barrera
que suposa aquesta Ronda; etc.

Malauradament, en aquests moments s’estan iniciant
les obres de la Ronda Nord, que molt previsiblement
portaran unes problemàtiques similars a les que provo-
ca la Ronda Sud, a una altra zona de la ciutat.

Si la Ronda Sud se soterrés, a part de disminuir notable-
ment els problemes existents actualment, absorbiria
bona part del trànsit que està previst per la Ronda Nord
i ajudaria a que la problemàtica al voltant d’aquesta
nova via no fos tan elevada.

És per aquestes raons que presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Encarregar el projecte de soterrament de la Ronda
Sud de Granollers (Vallès Oriental).

3.10.25.
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2. Prendre les mesures necessàries (tècniques i econò-
miques) per tal que el soterrament de la Ronda Sud de
Granollers pugui ser efectiu l’any 2004.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2002
Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi geològic d’avaluació del risc
de subsidències a l’aqüífer Carme -
Capellades (Anoia)
Tram. 250-02987/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 46136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

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

A la zona de Mediona - La Llacuna - Carme - Capella-
des hi ha un conjunt de brolladors, que són sortides
naturals des dos aqüífers existents. El primer consisteix
en un sistema de materials calcaris i dolomies del
Muschelkalk superior, que té el seu drenatge per la part
de Mediona (les Deus de Sant Quintí de Mediona). El
segon aqüífer està més al nord, sobre mateirals calca-
ris eocènics (aquesta roca tan característica de Capella-
des que forma el travertí, el Barret de Capelló…). Amb-
dós estan separats per un sistema argilós important. El
drenatge d’aquest segon aqüífer s’efectua directament
per la riera de Carme i per la surgència natural de Ca-
pellades (La Bassa). El sistema Carme - Capellades és
el nom que rep l’aqüífer i globalment s’assenta sobre
un sistema calcari; això defineix l’aqüífer com de ca-
racterístiques càrstiques.

Cíclicament i de forma natural, l’aqüífer ha tingut di-
ferents nivells. Unes vegades més alt (per pluges inten-
ses, recàrregues importants de rieres…) i d’altres més
baix (per èpoques de sequera, forta demanda d’aigua
per part d’empreses…). Més o menys, sempre havia
tingut un nivell d’aigua força regular, però en un temps
relativament curt, la Bassa es va assecar, baixant el ni-
vell d’aigua a valors extremadament baixos a causa,
sobretot, de la sobreexplotació de l’aqüífer.

Quan un aqüífer és ple d’aigua o amb nivells normal-
ment regulars, la mateixa aigua exerceix una pressió,
una força sobre el terreny que, sumada a la resistència
dels propis materials, fan que aquest pugui suportar una
determinada càrrega. Però quan els nivells d’aigua bai-
xen, la pressió que l’aigua feia, i que ajudava a reforçar
la resistència del sòl, ja no hi és; per tant, la resistència
mecànica del sòl disminueix. Com a conseqüència

d’aquest fet, poden començar a aparèixer fractures en
els sòls. Aquestes fractures, inicialment petites, poden
anar creixent, generant col·lapses del sòl (o sigui, enfon-
saments locals del terreny, sense desplaçament laterial),
que poden ser més problemàtics, i que reben el nom de
subsidències.

Les subsidències es detecten per fractures en el sòl (que
fa un temps relativament curt no hi eren), escletxes en
el sòl de determinades zones del terreny o petites dife-
rències de nivell. L’evolució és progressiva, en el temps
i en longitud. Hi ha especialistes (geofísics, geotècnics)
capaços d’avaluar aquestes problemàtiques.

En els darrers anys està més que comprovat que el nivell
de l’aqüífer Carme-Capellades ha baixat molt, i això vol
dir que hi ha risc que es produeixin subsidències a la
zona, seria important analitzar quina és la possibilitat que
es comencin a produir fenòmens de subsidència.

De fet, el «Mapa de Impacto Económico y Social de los
Riesgos Geológicos de España» elaborat l’any 1987, ja
fa referència a les subsidències, i Capellades està en una
zona de risc.

És per aquestes raons que presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
encarregar un estudi geològic per tal d’avaluar el risc de
subsidències a la zona de l’aqüífer Carme-Capellades,
i presentar-lo al Parlament de Catalunya en el termini
d’un any.

Parlament de Catalunya, 24 de juliol de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment urgent de desperfectes del ferm
de l’Eix Transversal
Tram. 250-02989/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per demanar
l’arranjament urgent de desperfectes en el ferm de l’eix
transversal.

En el transcurs de l’Eix Transversal s’hi aprecien un
seguit de desperfectes en el ferm de la carretera, espe-
cialment entre el tram de Vic a Manresa. Són diversos
els petits enfonsaments en el ferm. Alguns dels sots són
de dimensions importants con els situats entre els qui-
lòmetres 163 - 164.

3.10.25.
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Per una altra banda, en el Túnel de la font Freda hi ha
des de fa mesos l’eliminació provisional del carril d’ac-
celeració. Aquesta situació, que s’està eternitzant, ha
produït que en l’entrada del Túnel en direcció a Vic hi
hagi una corba molt pronunciada que provoca una si-
tuació de perillositat.

Aquests són dos exemples dels arranjaments que cal-
dria fer a l’Eix Transversal de forma immediata per
evitar situacions de risc d’accident.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament insta al Govern:

1. Arranjar el ferm de l’Eix Transversal en el termini de
3 mesos per reparar els sots que hi ha en alguns trams.

2. Restablir el carril d’acceleració en el Túnel de la Font
Freda, arranjant els desperfectes que han provocat la
seva eliminació.»

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2002

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres de la carretera de Campde-
vànol (Ripollès) a la Pobla de Lillet i
Guardiola de Berguedà (Berguedà)
Tram. 250-02990/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, Josep
Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei per demanar
el començament immediat de les obres de la carretera
de Campdevànol (Ripollès) a la Pobla de Lillet i Guar-
diola de Berguedà (Berguedà).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En relació a respostes parlamentàries que ha donat el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
estava previst que comencessin les obres de la carre-
tera de Campdevànol (Ripollès) a la Pobla de Lillet i
Guardiola de Berguedà (Berguedà) al juny del 2002,
i que durarien 36 mesos. També es preveia un pressu-
post de 46 milions d’euros aproximadament per la
seva execució finançats a través dels Fons MINER.
Alhora, també es posava de manifest que les obres
s’executarien quan s’hagués signat el conveni especí-
fic MINER.

Sigui com sigui, el setembre del 2002 encara l’execu-
ció es troba encallada, tot i ser una carretera vital per les

dues comarques. Els municipis se senten impotents
amb aquesta situació que s’ha allargat massa.

És per això que es proposa la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta al govern a:

1. Fer les gestions necessàries davant el Ministeri
d’Economia per desencallar la signatura del conveni
específic MINER en el qual s’insereix l’execució de les
obres de la carretera de Campdevànol (Ripollès) a la
Pobla de Lillet i Guardiola de Berguedà (Berguedà) i
que es garanteixi que el projecte minimitzi l’impacte
ambiental especialment en la zona d’alta muntanya.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2002

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del projecte de construcció de
l’edifici judicial de Cerdanyola del Va-
llès (Vallès Occidental)
Tram. 250-02991/06

Presentació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 46162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, Dolors Nadal i Aymerich,
Daniel Sirera i Bellés, Carina Mejías i Sánchez, Àngels
Esteller i Ruedas i Ricard Fernández Deu, diputades i
diputats del Grup Popular al Parlament de Catalunya,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Generalitat de Catalunya té previst construir un nou
edifici judicial per encabir tots els jutjats del partit ju-
dicial de Cerdanyola que comprèn els municipis de
Ripollet, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Montcada
i Reixac i la mateixa Cerdanyola.

L’edifici previst en el projecte inicial té una superfície
de 5.990 metres quadrats en el que s’ubicaran els sis
jutjats actuals i la resta de dependències i serveis. L’edi-
fici s’ubicarà en uns terrenys cedits per l’Ajuntament en
el Passeig d’Horta de Cerdanyola.

Tanmateix està previst que en el futur es crearan tres
jutjats nous a Cerdanyola, motiu pel qual tant el Col·legi
d’Advocats de Sabadell com el propi Ajuntament de
Cerdanyola i el Jutge Degà consideren que haurien
d’esgotar-se els 8.420 metres de superfície edificable
permesa per atendre a les futures necessitats i perquè
així el futur edifici no quedés petit tot just havent-se
inaugurat.

3.10.25.
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Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
modificar el projecte de construcció de l’edifici judicial
de Cerdanyola (Vallès Occidental) per tal d’esgotar tota
la superfície edificable dels terrenys, tot ampliant
d’aquesta manera els metres quadrats disponibles del
futur edifici judicial.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2002

Alberto Fernández Díaz, Dolors Nadal i Aymerich,
Daniel Sirera i Bellés, Carina Mejías i Sánchez, Àngels
Esteller i Ruedas i Ricard Fernández Deu

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

Projecte de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei orgànica
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal
Constitucional
Tram. 269-00007/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds (reg. 45662) i Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi (reg. 46245).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.09.2002 al 16.09.2002).

Finiment del termini: 17.09.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.07.2002.

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei 10/1990,
de 15 d’octubre, de l’esport
Tram. 270-00050/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 45931 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Josep Huguet i
Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposta de Resolució per la qual
s’acorda de presentar davant la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de Llei de Modificació de la Llei
10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 9.29
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya té la competèn-
cia exclusiva en el camp de l’esport i el lleure. Amb
aquest fonament el Parlament de Catalunya ha aprovat
diverses lleis en matèria d’esport que avui estan refoses
mitjançant el Text únic de la Llei de l’Esport aprovat
pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

D’acord amb aquesta legislació a la Generalitat de Ca-
talunya li correspon la regulació de les federacions i
seleccions esportives catalanes i la promoció exterior
de l’esport català. La llei no regula en canvi les qüesti-
ons de representació de competicions internacionals
oficials o amistoses de l’esport català que només estan
regulades per la llei estatal 10/1990, de 15 d’octubre de
l’esport, en la qual es defineix la reserva de l’Estat a tra-
vés dels òrgans que la mateixa llei estableix de totes les
qüestions de representació internacional de l’Esport
espanyol. Així entre d’altres disposicions sobre la re-
presentació internacional, l’esmentada llei en l’apartat
5 de l’article 48 fixa que la representació exclusiva de
l’Estat Espanyol davant del Comitè Olímpic Internaci-
onal correspon al Comitè Olímpic Espanyol. Aquesta
disposició legal ha estat el fonament de la sentencia del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, confirmat
posteriorment per la sala contenciosa-administrativa
que han portat a declarar la nul·litat dels articles 3.3 i
88.2 del Decret 70/1994, de 22 de març per el qual la
Generalitat de Catalunya ha regulat les Federacions
Esportives Catalanes.

En concret els preceptes anul·lats del Decret 70/1994 es
refereixen a la restricció de l’aplicabilitat en les federa-
cions esportives catalanes de les normes i reglaments de
les federacions esportives espanyoles a l’àmbit de les
competicions oficials d’àmbit estatal i a la funció de la
Unió de Federacions Esportives Catalanes de promoure
la participació catalana en el moviment olímpic i el re-
coneixement de Catalunya com a país esportiu.

Aquesta situació és del tot contradictòria amb el senti-
ment de la societat catalana que ha demostrat sobrada-
ment en iniciatives populars demanant el reconeixe-
ment oficial de les seleccions (més de cinc-centes mil
signatures) i en la gran i creixent participació en tots els
esdeveniments i competicions internacionals amistoses
que han celebrat les seleccions esportives catalanes.

La Constitució reserva la competència exclusiva en re-
lacions internacionals a l’Estat, això però no ha de ser
cap obstacle perquè Catalunya no pugui ser represen-
tat com a país esportiu en les competicions d’àmbit
internacional, sobretot si es té en compte d’una banda
que en el món esportiu internacional les seleccions es-
portives reconegudes no necessàriament es corresponen
amb els estats, i de l’altra que Catalunya té reconegu-
des competències exclusives en matèria d’esports.

És per tant necessari una revisió de la legislació estatal
i catalana en matèria esportiva en el sentit de reconèi-
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xer la realitat actual del món esportiu català i aclarir i
delimitar les competències de l’Estat i de la Generali-
tat de Catalunya.

Per tot això el Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE PRIMER

L’article segon de la llei 10/1990, de 15 d’octubre de
l’esport queda redactat de la següent manera:

«1. L’Administració de l’Estat, les Comunitats Autòno-
mes i, en el seu cas; les corporacions locals exerciran
les competències en matèria esportiva que tinguin atri-
buïdes per les lleis i es coordinaran en aquelles qüesti-
ons que puguin afectar, directa i manifestament als in-
teressos generals de l’esport.»

«2. Les Comunitats Autònomes en exercici de la com-
petència exclusiva en matèria d’esport podran legislar
en el sentit que els esportistes, les federacions territo-
rials d’àmbit autonòmic, les entitats, les associacions,
els clubs i les seleccions autonòmiques del seu territo-
ri puguin actuar en nom propi en competicions i instàn-
cies esportives internacionals en representació de la
Comunitat Autònoma com a país esportiu.»

«3. Les Comunitats Autònomes que hagin legislat en el
sentit d’assumir i regular la seva representació directa
en l’àmbit internacional exerciran en el seu territori les
competències i funcions que aquesta llei reconeix a
l’Administració de l’Estat, d’acord amb la normativa
autonòmica que correspongui.»

ARTICLE SEGON

L’article sisè, apartat 1 de la llei 10/1990, de 15 d’oc-
tubre de l’esport queda redactat de la següent manera:

«1. L’esport d’alt nivell constitueix un factor essencial
en el desenvolupament esportiu, per l’estímul que su-
posa per al foment de l’esport de base, en virtut de les
exigències tècniques i científiques de la seva prepara-
ció, i per la seva funció representativa en les proves i
competicions internacionals.»

«2. L’Administració de l’Estat i les Comunitats Autò-
nomes, a les quals fa referència l’apartat tercer de l’ar-
ticle segon d’aquesta llei, procuraran els mitjans neces-
saris per a la preparació tècnica i el suport científic i
mèdic dels esportistes d’alt nivell com també la seva
incorporació al sistema educatiu i la seva plena integra-
ció social i professional. La resta de Comunitats Autò-
nomes, quan sigui procedent, també col·laboraran en
aquests suports als esportistes d’alt nivell.»

ARTICLE TERCER

Els apartats j) i p) de l’article vuitè, de la llei 10/1990,
de 15 d’octubre de l’esport queden redactats de la se-
güent manera:

«j) Coordinar conjuntament amb els òrgans de les Co-
munitats Autònomes la programació de l’esport esco-
lar i universitari quan tingui projecció internacional lle-
vat en aquells esdeveniments en els quals només
participin esportistes o entitats d’una sola comunitat au-

tònoma. En aquest darrer cas serà únicament competent
en la programació l’òrgan autonòmic corresponent.»

«p) Autoritzar la inscripció de les Federacions esporti-
ves espanyoles en les corresponents Federacions espor-
tives de caràcter internacional. La autorització de la
inscripció en les Federacions de caràcter internacional,
quan s’escaigui, de federacions esportives territorials
d’àmbit autonòmic correspon a l’òrgan autonòmic
competent segons la legislació autonòmica vigent.»

ARTICLE QUART

L’article desè, apartat g) de la llei 10/1990, de 15 d’oc-
tubre de l’esport queda redactat de la següent manera:

«g) Autoritzar la inscripció de les Federacions esporti-
ves espanyoles en les corresponents Federacions espor-
tives de caràcter internacional. La autorització de la
inscripció en les Federacions de caràcter internacional,
quan s’escaigui, de federacions esportives territorials
d’àmbit autonòmic correspon a l’òrgan autonòmic
competent segons la legislació autonòmica vigent.»

ARTICLE CINQUÈ

S’afegeix un nou apartat 1 bis a l’article trenta amb el
següent text:

«1. bis Les federacions territorials d’àmbit autonòmic
són entitats privades, amb personalitat jurídica pròpia,
les quals tenen com a àmbit d’actuació el conjunt del
territori de la Comunitat Autònoma. S’integraran en les
Federacions esportives espanyoles per les activitats o
competicions oficials d’àmbit estatal i, per les d’àmbit
internacional, podran inscriure’s per sí mateixes en les
Federacions esportives de caràcter internacional o bé
actuar com a integrants de les Federacions espanyoles.
Es regeixen per la normativa autonòmica que corres-
pongui i, només quan actuen en competicions oficials
d’àmbit estatal o, en competicions internacionals for-
mant part de les Federacions espanyoles, es regeixen
pel què prescriu aquest llei i per les normes i els regla-
ments de les federacions esportives espanyoles.»

ARTICLE SETÈ

L’apartat 1 de l’article 32 queda redactat de la següent
manera:

«1. Per a la participació dels seus membres en activitats
o competicions esportives oficials d’àmbit estatal o in-
ternacional, les federacions esportives d’àmbit autonò-
mic, s’hauran d’integrar en les federacions esportives
espanyoles corresponents, llevat de les que pertanyin a
Comunitats Autònomes que exerceixin les seves com-
petències exclusives en matèria d’esport, d’acord amb
el que s’estableix a l’apartat tercer de l’article segon.»

ARTICLE VUITÈ

Els apartats 1.e) i 2 de l’article 33 queda redactat de la
següent manera:

«1.e) Organitzar i tutelar les competicions oficials de
caràcter internacional que se celebrin en el territori de
l’Estat, quan hi participi alguna Federació esportiva
espanyola.»

«2 Les Federacions esportives espanyoles o les Federa-
cions esportives autonòmiques de les Comunitats Au-
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tònomes definides en l’apartat tercer de l’article segon,
ostentaran respectivament la representació de l’estat o
de la comunitat autònoma en aquelles activitats i com-
peticions de caràcter internacional en les que participin
en nom propi. A aquests efectes serà competència de
cada federació l’elecció dels esportistes que han d’in-
tegrar les seleccions nacionals o les seleccions autonò-
miques.»

ARTICLE NOVÈ

L’apartat u de l’article 47 quedarà redactat de la següent
manera:

«1. És obligació dels esportistes federats assistir a les
convocatòries de les seleccions esportives nacionals o
autonòmiques, segons correspongui, per a la participa-
ció en competicions de caràcter internacional, o per a
la seva preparació. Cas que coincidissin dues convoca-
tòries d’assistència per a un esdeveniment internacional
del mateix nivell, una d’estatal i una altra d’autonòmi-
ca, a un mateix esportista prevaldrà la convocatòria
autonòmica.»

ARTICLE DESÈ

L’article 48, apartat 5, de la Llei 10/1990, de 15 d’oc-
tubre, de l’esport, quedarà redactat de la següent mane-
ra:

«Per a l’exercici de les seves funcions correspon al
Comitè Olímpic Espanyol la representació d’Espanya
davant el Comitè Olímpic Internacional.»

ARTICLE ONZÈ

S’afegeix un nou article 48 bis amb el següent text:

«Podran constituir-se Comitès Olímpics d’àmbit auto-
nòmic en les Comunitats Autònomes definides en
l’apartat tercer de l’article segon. En aquest cas totes les
referències de l’article quaranta-vuit al Comitè Olímpic
Espanyol i a l’àmbit espanyol s’entendran també vàli-
des pel Comitè Olímpic autonòmic i a l’àmbit autonò-
mic.»

ARTICLE DOTZÈ

Els apartats 1 i 2 de l’article 49 queden redactats de la
següent manera

«1. L’explotació o utilització, comercial o no comerci-
al, de l’emblema dels cinc anells entrellaçats, les deno-
minacions jocs olímpics, olimpíades i comitè olímpic i
de qualsevol altre signe o identificació que per simili-
tud es presti a confusió amb aquests, queda reservat en
exclusiva als comitès olímpics espanyol o autonòmics.»

«2. Cap persona jurídica, pública o privada, pot utilit-
zar els esmentats emblemes i denominacions sense
autorització expressa dels comitès olímpics espanyol o
autonòmics.»

ARTICLE TRETZÈ

S’afegeix un nou article 57 bis amb el següent text:

«En les Comunitats Autònomes definides a l’apartat
tercer de l’article segon, podran crear la comissió auto-
nòmica antidopatge en aquest cas aquest òrgan exercirà
en el seu territori les competències i funcions previstes

en l’article 57.2 d’aquesta llei i podran adherir-se als
acords internacionals que ja hagin subscrit els respec-
tius òrgans estatals.»

ARTICLE CATORZÈ

S’afegeix un nou article 60 bis amb el següent text:

«En les Comunitats Autònomes definides a l’apartat
tercer de l’article segon, podran crear la comissió auto-
nòmica contra la violència en els espectacles esportius,
en aquest cas aquest òrgan exercirà en el seu territori les
competències i funcions previstes en l’article 60.2
d’aquesta llei i podran adherir-se als acords internaci-
onals que ja hagin subscrit els respectius òrgans esta-
tals.»

gPalau del Parlament, 22 de juliol de 2002

Ernest Benach i Pascual Josep Huguet i Biosca
Portaveu

3.10.70. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT EL GOVERN DE
L’ESTAT

Projecte de resolució per la qual
s’acorda de sol·licitar al Govern de
l’Estat l’adopció de tres projectes de
llei sobre la regulació de la prostitució
Tram. 267-00001/06

Esmenes a la totalitat presentades
Reg. 44311 i 44607 / Admissió a tràmit: Mesa de
la CJD, del 27.06.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 44311)

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

De retorn del Projecte de llei.

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 44607)

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

De retorn del Projecte de llei.
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la situació dels professionals de la in-
fermeria a Catalunya
Tram. 300-01007/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 45679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Francesc Ferrer
i Gironès, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la situació dels
i les professionals de la infermeria a Catalunya.

– Quin és el capteniment del Govern en la relació a la
situació dels i les professionals de la infermeria a Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2002

Ernest Benach i Pascual Francesc Ferrer i Gironès

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el transport sanitari
Tram. 300-01008/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i Siñol,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 45707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formula la següent interpel·lació al Consell
Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat sobre el transport sanitari a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2002

Carme Figueras i Siñol

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes de les Línies d’Alta
Tensió i de les Instal·lacions de Telefo-
nia Mòbil en la Salut de les Persones
Tram. 400-00026/06

Elecció de la vicepresidenta

COMISSIÓ D’ESTUDI DELS EFECTES DE LES LÍNIES D’AL-
TA TENSIÓ I DE LES INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA MÒBIL

SOBRE LA SALUT DE LES PERSONES

La Comissió d’Estudi dels Efectes de les Línies d’Al-
ta Tensió i de les Instal·lacions de Telefonia Mòbil so-
bre la Salut de les Persones, en sessió tinguda el dia 13
de juny de 2002, d’acord amb l’article 37.2 del Regla-
ment del Parlament, ha elegit vicepresidenta la Sra.
Maria Carme Espulgas i Martí en substitució del Sr.
Joan Manuel Carrera i Pedrol.

Palau del Parlament 13 de juny de 2002

La secretària El president
Pilar Díaz i Romero Joan Boada i Masoliver

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
135/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les actuacions encaminades a
resoldre els problemes provocats pels
temporals al Maresme
Tram. 340-00904/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 45874 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Moció: 390-00135/06

Sobre: les actuacions encaminades a resoldre els pro-
blemes provocats pels temporals al Maresme.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen els articles 131 i
concordants del Reglament del Parlament, emet el cor-
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responent informe de compliment de la Moció indica-
da més amunt.

La Moció 135/VI del Parlament de Catalunya instava el
Govern a :

a) Efectuar, al llarg de l’any 2002, les inversions neces-
sàries, per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua, per
a resoldre de manera definitiva els problemes continu-
ats que sorgeixen en els col·lectors de diferents munici-
pis del Maresme quan hi ha temporals de llevant o al-
tres incidències meteorològiques.

Les actuacions que ha iniciat l’Agència Catalana de
l’Aigua per solucionar el problema que els temporals
de llevant provoquen en els col·lectors de sanejament
del Maresme són les següents:

– Cabrera de Mar: S’està finalitzant la redacció del
«Projecte de desdoblament del col·lector en alta d’ai-
gües residuals al col·lector de Cabrera de Mar». Després
es procedirà a la seva aprovació i licitació.

– Sant Pol de Mar: La solució inicialment prevista és la
de formigonar la canonada alhora que es construeix el
Passeig Marítim que ha de fer el Ministeri. Si a finals
del mes d’agost de 2002 no es veu clara aquesta solu-
ció inicial, l’Agència Catalana de l’Aigua estudiarà un
traçat variant alternatiu.

b) Participar amb el Govern de l’Estat en l’establiment
dels ajuts necessaris per a fer efectiva la regeneració de
les platges amb uns sistemes que siguin respectuosos
amb el medi ambient.

D’acord amb la informació facilitada pel Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, segons la vi-
gent legislació de Costes, les platges formen part del
domini públic marítim-terrestre. La Constitució Espa-
nyola i, òbviament, la pròpia Llei de Costes declaren el
caràcter públic de la zona marítim-terrestre, que és pro-
pietat pública de l’Estat.

En conseqüència, cal tenir clar que l’Administració
responsable del manteniment de la integritat del domini
marítim-terrestre és l’Administració central, a través de
la Direcció General de Costas del Ministeri de Medi
Ambient.

Això no obstant, en base a les competències exclusives
de la Generalitat en matèria d’ordenació del territori, el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
a través del Servei de Costes de la Secretaria per a les
Actuacions Concertades i de la Direcció General de
Ports i Transports té en marxa algunes actuacions en
matèria de regeneració de platges, no tant pensant en
intervencions a curt termini com en accions més estruc-
turals.

Així, el Servei de Costes té en experimentació a la plat-
ja de Riumar, al terme de Deltebre, una instal·lació –en
dues fases– de l’anomenat Sistema Danès de regenera-
ció de platges, que permet un major grau de fixació de
la sorra existent. La instal·lació està funcionant des de
fa dos anys i, com hem dit, està en experimentació per
poder valorar-ne el grau d’eficàcia i el balanç cost-be-
nefici. A tal efecte es fa un seguiment periòdic de
l’evolució de la línia de la costa (mitjançant aixeca-
ment topogràfic) i aquest any 2002 s’ha encarregat a la

Universitat de Barcelona un estudi complementari per
ponderar amb més amplitud les diverses variables que
intervenen en el procés.

També amb càrrec al pressupost del 2002 s’ha encarre-
gat al Laboratori d’Enginyeria Marítima de la UPC un
Estudi per al disseny de solucions per a l’estabilització
de la platja de Cabrera de Mar que, en principi, preveu
analitzar les condicions per dur a terme la implantació
d’espigons submergits paral·lels a la costa.

A un altre nivell, la Direcció General de Planificació
Territorial té en marxa el procés de creació del Servei
de Dragatges, que tindrà la triple funció de dragatge
dels ports, de restitució del transport longitudinal de la
sorra interromput pels ports (mitjançant transvasament
de la sorra) i, en darrer terme, podrà també actuar direc-
tament en plans de regeneració de platges, de forma
coordinada amb el Ministeri de Medi Ambient.

c) Negociar amb RENFE i amb l’Administració de
l’Estat perquè continuïn les inversions necessàries i les
millores que permetin la consolidació de la plataforma
i la via en la línia del Maresme, en especial en el tram
Vilassar de Mar - Mataró, i per a establir dispositius
més efectius per a les alternatives de transport en situ-
acions d’interrupció produïda per esdeveniments extra-
ordinaris.

La Direcció General de Ports i Transports s’ha adreçat
a la Presidència de RENFE i a la Direcció General de
Ferrocarrils del Ministeri de Foment per demanar la
realització de les obres que permetin evitar l’afectació
del trànsit ferroviari de la línia C1 durant els episodis de
temporal i l’establiment àgil d’alternatives de transport
en cas d’incidències.

Barcelona, 17 de juliol de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Moció
137/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la resolució dels problemes que
afecten els treballadors dels centres
concertats de la xarxa hospitalària
d’utilització pública
Tram. 340-00906/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 45907 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Moció: 390-00137/06

Sobre: la resolució dels problemes que afecten els tre-
balladors dels centres concertats de la xarxa hospitalà-
ria d’utilització pública.

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Moció 137/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la resolució dels problemes que afec-
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ten els treballadors dels centres concertats de la xarxa
hospitalària d’utilització pública, em plau fer-vos avi-
nent que tant el Departament de Sanitat i Seguretat
Social, des de la seva vessant d’administració sanitària
pública i autoritat sanitària a Catalunya, com el Servei
Català de la Salut (CatSalut), des de la seva funció d’as-
seguradora pública de salut, han coadjuvat en el procés
de negociació del conveni col·lectiu d’aplicació als cen-
tres de la xarxa hospitalària d’utilització pública
(XHUP) de Catalunya, tant des de l’òptica de criteris
facilitadors de l’aproximació de les posicions de les
parts, com de l’aportació dels recursos suficients per
garantir una negociació satisfactòria per ambdues parts.

Barcelona, 16 de juliol de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Moció
151/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el procés de concentració i fusió
dels laboratoris clínics de l’Institut
Català de la Salut
Tram. 340-01015/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 45904 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Moció: 390-00151/06

Sobre: sobre el procés de concentració i fusió dels la-
boratoris clínics de l’Institut Català de la Salut.

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Moció 151/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el procés de concentració i fusió dels
laboratoris clínics de l’Institut Català de la Salut (ICS),
em plau fer-vos avinents les següents consideracions:

Pel que fa a l’apartat a), cal assenyalar que l’ICS segui-
rà avançant en la política de fusions de laboratoris clí-
nics d’atenció primària per tal d’incrementar el seu
grau d’eficiència, qualitat i competitivitat en el nou
entorn de diversificació de provisió de serveis d’aten-
ció primària.

En aquest sentit, existeix la possibilitat de reubicar en
una única estructura física els dos laboratoris d’atenció
primària de Barcelona. En una data encara sense deter-
minar es fusionaran els dos laboratoris, aprofitant els
recursos tècnics de què disposen actualment i dotant-se
del personal qualificat necessari mitjançant la integra-
ció de les dues plantilles.

Aquest procés s’ha d’entendre com una fusió de dos
laboratoris sense canvi de model assistencial ni de titu-
laritat ni de model de gestió, integrant una cultura de
treball única. Val a dir que la ubicació del nou labora-
tori encara no està definida.

Pel que fa a l’avaluació econòmica i el cost del projec-
te, cal dir que en aquests moments s’està estudiant i
encara que sigui difícil preveure’l, el nou model serà
amb seguretat més eficient que el model actual amb dos
laboratoris. El cost operatiu previst no serà de cap ma-
nera superior al dels dos laboratoris existents.

El calendari previst per aquesta fusió es el següent:

– Desembre de 2002: homogeneïtzació de la fase
preanalítica i postanalítica dels dos laboratoris.

– 2003: estudi de circuits, informàtica, tecnologia, or-
ganigrames i estratègies per a la unificació definitiva.

– Desembre de 2003-gener de 2004: unificació física si
existeix l’espai adient i està degudament condicionat.

Respecte al projecte d’integració dels laboratoris de
l’àmbit de la Divisió d’Atenció Primària de l’ICS, cal
assenyalar també que s’ha creat el Servei d’Atenció
Primària (SAP) de Laboratoris, adscrit a la Divisió
d’Atenció Primària de l’ICS, amb la missió de desen-
volupar una gestió professional i unificada dels labora-
toris d’atenció primària de l’ICS que sigui referent i
model per a la provisió de serveis de laboratori clínic
amb qualitat, equitat i eficiència a Catalunya. La direc-
ció del SAP de Laboratoris dirigirà tots els laboratoris
d’atenció primària i servirà de referent a pacients, pro-
fessionals sanitaris sol·licitants, personal dels laborato-
ris del grup i gestors, tot coordinant els equips humans,
els processos, els productes i els serveis oferts pels la-
boratoris del grup.

Val a dir que en aquest moment s’està duent a terme
una anàlisi dels laboratoris que depenen de la Divisió
d’Atenció Primària de l’ICS, recopilant les dades cor-
responents a l’activitat assistencial, costos, activitats
docents i d’investigació i d’altres aspectes rellevants
relatius al personal.

Els costos inicials de la nova xarxa de laboratoris i la
resta d’aspectes esmentats es detallaran en el pla estra-
tègic que està desenvolupant la Direcció del SAP de
Laboratoris.

Val a dir que s’ha preparat un procés de recollida d’in-
formació amb l’objectiu final de poder segregar el pres-
supost de cada laboratori del pressupost del servei
d’atenció primària de què depenien, i poder passar a
una gestió conjunta de tots els laboratoris de la Divisió
d’Atenció Primària de l’ICS per part de la direcció del
SAP de Laboratoris.

Cal fer avinent també que es contempla la integració de
les dades dels laboratoris, i a tal efecte s’ha elaborat un
projecte que permetrà la ubicació física de totes les
dades en una base de dades comuna consultable des de
qualsevol punt de la xarxa. Això permetrà optimitzar
els circuits mitjançant l’eliminació dels impresos de
sol·licitud, l’elaboració d’etiquetes identificaves úni-
ques, la consulta dels resultats de l’analítica des de
qualsevol punt de la xarxa...

Tots els laboratoris de la Divisió d’Atenció Primària ja
tenen des de fa dos anys la certificació ISO 9002 /94 i
en aquest moment estan preparant la nova certificació
d’acord amb la norma ISO 9001/2000, alhora que s’en-
caminen cap la qualitat total mitjançant el model Euro-
peu de qualitat EFQM.
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En el cas de les fusions, l’ICS garantirà la reubicació
del personal propi que no tingui un lloc dins de la fu-
sió, tal i com s’ha fet en les anteriors ocasions.

Pel que fa a l’apartat b) de la Moció, cal fer avinent que
l’ICS garantirà, tal com està fent des de fa anys, que els
seus laboratoris clínics disposin de la tecnologia i do-
tació professional més adient. En els darrers anys
aquests laboratoris s’han modernitzat i els seus profes-
sionals han realitzat cursos de formació continuada per
a l’actualització dels seus coneixements, participant
també en diversos congressos i reunions científiques.

No hem d’obviar, a més, que són centres de referència
per fer determinacions analítiques d’altres centres sani-
taris i que participen en projectes de recerca, tant pro-
pis com amb d’altres professionals sanitaris.

L’ICS seguirà i aprofundirà en la política de compres
unificades, convergència tecnològica i lloguer d’instru-
mentació de tots els laboratoris clínics per tal de seguir
millorant l’eficiència del grup. La renovació tecnològi-
ca estarà sempre present per poder mantenir el nivell de
qualitat assolit. Així mateix, la docència i la recerca
continuaran sent activitats importants per als professi-
onals dels laboratoris i seran recolzades per les funda-
cions vinculades a l’ICS.

Quant al punt c) de la Moció, cal assenyalar que l’ho-
mogeneïtzació de les condicions laborals i el sistema
retributiu del personal dels laboratoris integrats en la
xarxa sanitària d’utilització pública queda garantida a
partir dels successius acords de les meses negociadores
i els convenis col·lectius respectius.

Finalment, i pel que fa a l’apartat d) de la Moció, cal dir
que no s’ha previst actualment cap tipus de xarxa logís-
tica i, en el cas que es constitueixi, l’ICS actuarà
d’acord amb la legislació vigent.

Barcelona, 16 de juliol de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Moció
157/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política urbanística
Tram. 340-01100/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 45899 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Moció: 390-00157/06

Sobre: sobre la política urbanística

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 157/VI, punt a), sobre la polí-
tica urbanística, em plau fer-vos avinent que, en el Di-

ari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3660
del passat dia 19 de juny d’enguany, es va publicar el
Decret 166/2002, d’11 de juny pel qual s’aprovava la
taula de vigència de les disposicions afectades per la
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.

Barcelona, 18 de juliol de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1219/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la declaració del túnel ferro-
viari de Montgat (Maresme) com a
monument històric
Tram. 340-01180/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46160 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Com a continuació de l’escrit de data 9 de juliol de
2002 (presentat al Registre del Parlament de Catalunya
el dia 11 de juliol de 2002, entrada número 45577) re-
latiu a la Resolució 1219/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la declaració del túnel ferroviari de Montgat
(Maresme) com a monument històric, cal assenyalar
que s’ha donat trasllat del text de la resolució esmenta-
da al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport als efectes
oportuns.

Barcelona, 24 de juliol de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 1405/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) a les
escoles
Tram. 340-01186/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45649 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01405/06

Sobre: l’ús de les tecnologies de la informació i la co-
municació (TIC) a les escoles

Comissió competent: Comissió de Política Cultural
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4. INFORMACIÓ



30 de juliol de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 329

76

En compliment de la Resolució 1405/VI del Parlament
de Catalunya, sobre l’ús de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC) a les escoles, em corres-
pon informar la Comissió de Política Cultural del se-
güent:

El Departament d’Ensenyament potencia des de fa anys
la integració de les tecnologies de la informació en les
activitats d’ensenyament-aprenentatge i en la gestió
dels centres docents catalans. Aquesta promoció es
palesa en diversos camps d’actuació: posada en marxa
de la XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalu-
nya) l’any 1988, implantació del projecte Argo amb
fortes inversions en equipaments, programari i materi-
als educatius, millora de les telecomunicacions, forma-
ció del professorat, incorporació de les tecnologies de
la informació i la comunicació al currículum, creació
de l’edu365.com –portal específic per als alumnes i
llurs famílies–, etc.

La XTEC

La XTEC serveix de porta d’accés a Internet de centres
docents i professorat, proporcionant, alhora, un ampli
ventall de continguts, propostes i serveis específics per
al sector educatiu. Esdevé, així, un espai que estimula
l’aprenentatge amb Internet i les noves tecnologies.
Paral·lelament, actua com a eina de treball per millorar
la qualitat de l’ensenyament a tot Catalunya.

A través de la web, es pot entrar en un espai ple de
documents i recursos informatius útils per al desenvo-
lupament de la tasca docent, com ara materials
curriculars per a l’aula, exemples i propostes de treball
de recerca i informació diversa sobre projectes i activi-
tats de formació.

La XTEC està a disposició de tot el sistema educatiu de
Catalunya, especialment dels seus professionals. De fet,
gairebé tot el professorat (unes 68.000 persones) dispo-
sa d’identificador d’accés a la XTEC i, en general, tots
els centres públics de Catalunya hi estan connectats, la
majoria per xarxa digital de serveis integrats. També hi
ha un fons de contingut públic accessible a tothom que
es connecta a la web, contribuint a potenciar l’ús del
català a Internet.

Edu365.com

El portal edu365.com, amb 70.000 usuaris registrats, té
dissenyada una oferta de serveis en diversos àmbits que
s’aniran posant en marxa progressivament en funció
del desenvolupament dels diversos projectes endegats
des de començament del curs 2000-2001. Aquests àm-
bits són els següents: informació i orientació acadèmi-
ca, material curricular per als alumnes, comunicació
per a alumnes i pares i mares, consultoria sobre temes
curriculars per a alumnes i l’escriptori digital amb en-
ciclopèdies, diccionaris, calculadora, etc.

Les aplicacions de desenvolupament curricular de les
diferents àrees (miniunitats didàctiques) i materials de
suport a l’estudi representen un ajut molt important per
a la integració de les tecnologies de la informació i la
comunicació en l’activitat quotidiana dels centres do-
cents. Les miniunitats són aplicacions multimèdia inte-
ractives que s’aniran publicant gradualment fins a co-
brir els aspectes bàsics de tots les àrees d’educació

primària i d’educació secundària obligatòria. En
aquests moments n’hi ha 175 disponibles. La planifica-
ció de continguts per etapes educatives i/o àrees
curriculars s’ha fet tenint en compte que facilitin l’as-
soliment de les competències bàsiques per part de
l’alumnat.

Integració de les tecnologies de la informació i la co-
municació en el currículum

Actualment, i tal com estableixen els decrets d’ordena-
ció curricular de la Generalitat de Catalunya de l’any
1992, la majoria d’àrees curriculars de l’educació pri-
mària i de l’educació secundària obligatòria incorporen
referències a procediments, conceptes i actituds relaci-
onats amb les tecnologies de la informació i de la co-
municació.

Per al curs 2002-2003 es preveu que entri en vigor el
nou currículum d’educació secundària obligatòria i de
batxillerat. L’àrea de tecnologia d’educació secundària
obligatòria inclou específicament continguts referits a
les tecnologies de la informació i la comunicació, re-
partits entre els quatre cursos. Els objectius generals en
acabar l’etapa indiquen que l’alumnat haurà de relaci-
onar elements bàsics de cultura tecnològica que li per-
metin comprendre els canvis que es produeixen en les
formes de vida, entre ells, l’aparició de les noves tecno-
logies; conèixer i manejar els elements bàsics de
maquinari i programari d’un sistema de comunicació,
tot identificant els seus efectes en els àmbits personal,
socioeconòmic i ètic, i aplicar les tecnologies de con-
trol en el disseny i construcció d’objectes tecnològics,
tot emprant els algorismes i llenguatges apropiats.

A banda de l’àrea de Tecnologia, un dels criteris de
l’actual revisió de les altres àrees del currículum és
aprofundir la incorporació de procediments
informacionals, de conceptes i de valors relatius a les
tecnologies de la informació i al seu ús. Aquesta revi-
sió de currículums en l’òptica de les tecnologies de la
informació i la comunicació s’estén als batxillerats.

El maig del 2002 els centres docents han passat a tot
l’alumnat de final de primer cicle de l’educació secun-
dària obligatòria unes proves generals, proporcionades
pel Departament d’Ensenyament, per avaluar el grau
d’adquisició de les competències bàsiques en les dife-
rents àrees del currículum. Entre aquestes proves s’hi
ha inclòs una prova d’avaluació de les competències
bàsiques en tecnologies de la informació i la comuni-
cació.

Dotació tecnològica

El projecte Argo

El Projecte Argo, desenvolupat pel Departament d’En-
senyament conjuntament amb el Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació a través de
la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la In-
formació, i mitjançant convenis amb diferents entitats,
ha permès que la comunitat educativa catalana fes un
salt qualitatiu i quantitatiu molt important pel que fa a
l’actualització dels equipaments, comunicacions i for-
mació del professorat en el camp de les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació, en la línia plantejada
en l’àmbit d’Educació i formació del Pla Estratègic per
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a la Societat de la Informació, Catalunya en xarxa.
Concretament, la ràtio d’alumnes per ordinador ha pas-
sat a ser d’1/11 el 2001 i l’objectiu és d’arribar a 1/8 el
2004.

Planificat en tres fases per al període 1998-2001, el
projecte Argo ha expressat el compromís de la Genera-
litat per tal que l’educació catalana integri les tecnolo-
gies de la Societat de la Informació. Els centres d’en-
senyament catalans han millorat el seu parc informàtic
amb aules multimèdia, han connectat en xarxa els seus
ordinadors i, a més, han disposat de programes, recur-
sos i serveis educatius en format informàtic i via tele-
màtica. Argo ha suposat un pas molt important en la
línia de la generalització d’Internet a l’educació.

Equipaments i infraestructures

Tal com s’ha esmentat, les dotacions als centres docents
públics en el marc del projecte Argo han permès que
actualment es pugui parlar d’una ràtio alumne/ordina-
dor d’1/11. La continuïtat de la política de dotacions
facilita avançar cap a l’assoliment l’any 2.004 d’una
ràtio de 8 alumnes/ordinador, considerada com a desit-
jable a la Unió Europea.

La pràctica totalitat de centres docents públics i de ser-
veis educatius disposa actualment de connexió a
Internet a través de la XTEC mitjançant Xarxa Digital
de Serveis Integrats. El concurs públic convocat pel
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació en col·laboració amb el Departament d’Ensenya-
ment l’any 2001 ha permès iniciar el desplegament
d’una xarxa de banda ampla de 2 Mbites/s que estarà
totalment desplegada l’abril de 2003 a tots els centres.

Programari educatiu i material multimèdia

Juntament amb les dotacions d’equipaments informà-
tics (ordinadors i perifèrics), els centres docents han
rebut i continuen rebent el programari adequat als ni-
vells educatius impartits, així com materials educatius
multimèdia (CD-Rom) per a totes les àrees del currícu-
lum.

Internet a l’aula

Dins del projecte Argo, cal remarcar l’actuació
«Internet a l’aula» que enguany es realitza per segona
vegada. Consisteix en la creació de material didàctic
per a diferents àrees del currículum i per als diferents
nivells, disponible a través de la XTEC a tots els cen-
tres docents de Catalunya, mitjançant concurs públic
adreçat a empreses especialitzades.

Formació permanent del professorat

La formació permanent del professorat en TIC s’orga-
nitza mitjançant:

– Cursos presencials, generalment introductoris i adre-
çats a nivells educatius específics, que es realitzen en
centres docents.

– Monogràfics presencials, oberts a tot el professorat:
s’adrecen, bé a professorat d’àrees específiques de co-
neixements, bé al professorat interessat en temes o pro-
grames concrets o per al suport als centres. La partici-
pació en aquests cursos requereix un coneixement
suficient del microordinador i del seu entorn operatiu.

– Cursos d’autoformació a distància amb suport
telemàtic d’un ampli espectre de temàtiques: oberts a
tot el professorat, amb una metodologia d’autoformació
a distància basada en l’ús d’Internet. En aquesta moda-
litat hi ha cursos que treballen un programa específic,
cursos relacionats amb una àrea curricular i cursos de
suport a la gestió de centres.

– Seminaris: és una modalitat de formació que té com
a finalitat principal la reflexió dels docents de diferents
centres entorn d’uns temes, a partir de la seva pràctica
professional. Són coordinats per algun especialista i
sovint esdevenen un fòrum d’intercanvi d’experiènci-
es i de materials. Existeixen diferents modalitats: edu-
cació primària, educació secundària, educació especi-
al, de suport per a la gestió acadèmico-administrativa
d’educació secundària, d’audiovisuals a educació se-
cundària i d’audiovisuals digitals a educació primària
i a educació secundària.

– També es realitzen assessoraments a centres d’educa-
ció primària i presentacions, en especial relacionades
amb el portal edu365.com.

Durant el curs 2001-2002 s’han dut a terme més de
1.500 cursos i activitats de formació en temes d’infor-
màtica, dels quals 221 han estat jornades de presenta-
ció de l’entorn edu365 al professorat, amb un total de
22.674 inscripcions i la participació de 16.752 profes-
sors. Una part important d’aquests cursos consisteix en
cursos d’autoformació per Internet. Els seminaris com-
porten anualment la realització de més de 900 reunions
per tot Catalunya, conjuntament amb la producció de
materials de suport tant en format imprès com a través
de les corresponents seccions de la web de la XTEC.

Barcelona, 10 de juliol de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 1023/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un nou
centre d’educació infantil i primària a
Palafolls (Maresme)
Tram. 340-01187/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45650 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01023/06

Sobre: la construcció d’un nou centre d’educació infan-
til i primària a Palafolls (Maresme)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1023/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la construcció d’un nou centre
d’educació infantil i primària a Palafolls (Maresme),
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em correspon informar la Comissió de Política Cultu-
ral del següent:

Actualment correspon a l’Ajuntament de Palafolls
efectuar els tràmits necessaris per a dur a terme l’ade-
quació a l’ús docent –condicions d’urbanització pel que
fa a topografia, accessos, serveis, etc.– del solar en què
s’ha d’ubicar el nou centre públic d’educació infantil i
primària.

Barcelona, 10 de juliol de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 828/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’atenció de les persones que
pateixen malalties neuromusculars
Tram. 340-01188/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45830 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00828/06

Sobre: sobre l’atenció de les persones que pateixen
malalties neuromusculars

Comissió competent: Comissió de Política Social

INFORME DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 828/VI DEL

PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE L’ATENCIÓ DE LES

PERSONES QUE PATEIXEN MALALTIES NEUROMUSCULARS

En compliment de la Resolució 828/VI, sobre l’atenció
de les persones que pateixen malalties neuromusculars,
us faig avinent que el Govern de la Generalitat, mitjan-
çant els Departaments de Sanitat i Seguretat Social i
Benestar Social, està treballant per tal de coordinar i
compactar les actuacions d’ambdós àmbits de serveis
per donar una atenció integral a les persones amb dis-
capacitats per malalties neurodegeneratives i danys
cerebrals, ja siguin de caire congènit o adquirit. Aques-
ta actuació, per tant, es situa dins d’un marc de caire
sociosanitari i està inclosa dins del Pla d’integració de
persones amb disminució física.

La conseqüència d’aquesta i coordinació, serà la posa-
da en marxa de diferents actuacions assistencials pre-
vistes per a l’any 2003, que puguin completar les actu-
acions ja existents, com és el cas dels hospitals de dia
sociosanitaris per a persones afectades d’esclerosi múl-
tiple.

Barcelona, 16 de juliol de 2002

Irene Rigau i Oliver
La consellera de Benestar Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 158/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el soterrament del canal de la
zona urbana de Colomers (Baix Em-
pordà)
Tram. 340-01189/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45875 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-00158/06

Sobre: sobre el soterrament del canal de la zona urba-
na de Colomers (Baix Empordà)

Comissió competent: Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen l’article 131 i con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Resolució
indicada més amunt.

La Resolució 158/VI del Parlament de Catalunya ins-
tava el Govern a:

Soterrar, en el transcurs dels propers quatre anys, el
canal actual de la zona urbana del municipi de Colo-
mers (Baix Empordà) i a redactar-ne el projecte en el
termini de dos anys.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha encarregat el projec-
te de soterrament del canal de la zona urbana de Colo-
mers (Baix Empordà), per tal que les obres puguin es-
tar enllestides abans del juny del 2004.

A banda de la informació anterior, cal dir que el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a través de
l’empresa pública Regs de Catalunya, S.A. ha licitat la
redacció del projecte de modernització del reg del molí
de Sentmenat de la zona de regadius del Baix Ter
– marge esquerrra.

Aquesta actuació afecta a una superfície aproximada de
5.400 hectàrees dels termes municipals de Colomers,
Jafre, Verges, la Tallada d’Empordà, Bellcaire d’Em-
pordà i l’Escala.

Barcelona, 15 de juliol de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1070/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció del col·lector
d’aigües residuals urbanes de diver-
sos municipis de l’Alt i el Baix Empor-
dà
Tram. 340-01190/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45876 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01070/06

Sobre: sobre la construcció del col·lector d’aigües resi-
duals urbanes de diversos municipis de l’Alt i el Baix
Empordà

Comissió competent: Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen l’article 131 i con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Resolució
indicada més amunt.

La Resolució 1070/VI del Parlament de Catalunya ins-
tava el Govern a:

a) Acabar l’estudi del sanejament de Colomers, Jafre,
Verges, la Tallada i Viladamat per poder redactar, tra-
mitar i aprovar el projecte constructiu de la solució
escollida i procedir a la licitació i l’adjudicació de les
obres de la manera més ràpida possible.

b) Instar les empreses que en resultin adjudicatàries de
les obres perquè les acabin abans de l’estiu del 2002.

c) Instar l’empresa adjudicatària de les obres dels col-
lectors de Bellcaire i Albons a acabar-les.

L’Agència Catalana de l’Aigua a enllestit l’estudi pre-
vi de sanejament de Colomers, Jafre, Verges, la Talla-
da i Viladamat i, un cop comentada la solució proposa-
da amb els respectius alcaldes, s’ha encarregat la
redacció dels corresponents projectes que actualment es
troben en fase d’execució.

D’acord amb l’anterior informació, les obres no es po-
dran executar durant l’estiu de 2002, ja que, prèvia-
ment, s’han de redactar els projectes constructius i fer
la tramitació corresponent.

Els col·lectors d’Albons i Bellcaire formen part del pro-
jecte de sanejament de l’Escala i, des del passat mes de
febrer de 2002, s’han reemprès les obres amb l’objec-
tiu d’acabar-les durant el primer trimestre de 2003.

Barcelona, 15 de juliol de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Resolu-
ció 1072/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la contaminació de l’aqüífer
del Baix Ter i la llibertat d’accés a la
informació en matèria de medi ambient
Tram. 340-01191/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45877 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01072/06

Sobre: sobre la contaminació de l’aqüífer del Baix Ter
i la llibertat d’accés a la informació en matèria de medi
ambient.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen l’article 131 i con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Resolució
indicada més amunt.

La Resolució 1072/VI del Parlament de Catalunya ins-
tava el Govern a:

a) Prendre les mesures necessàries perquè, de manera
immediata, es procedeixi a frenar la contaminació de
l’aqüífer del Baix Ter.

Des de l’Agència Catalana de l’Aigua, dins les seves
competències, ja s’han pres les mesures necessàries per
tal d’incidir efectivament en la prevenció de la conta-
minació de nitrats de l’aqüífer del Baix Ter. En aquest
sentit, a principis de l’any 2000 es va dur a terme un
estudi exhaustiu de la presència de compostos nitroge-
nats a les zones vulnerables (diagnosi); la diagnosi
corresponent a l’àrea 1 de les zones vulnerables (Alt
Empordà, Baix Empordà, Gironès i Pla de l’Estany) va
incloure l’anàlisi detallada de la contaminació per ni-
trats de l’aqüífer del Baix Ter. En el marc d’aquesta
diagnosi es van mostrejar 338 punts d’aigua subterrà-
nia, 97 dels quals corresponien a l’aqüífer del Baix Ter
(inclosos els aqüífers al·luvials-col·luvials que tenen un
paper rellevant en la recàrrega dels aqüífers del sistema
fluviodeltaic del Baix Ter, en sentit estricte). Aquesta
diagnosi va permetre definir amb major detall l’abast i
distribució de la contaminació per nitrats a l’aqüífer,
per tal de poder actuar, posteriorment, tant en matèria
de protecció de captacions d’abastament i dels recursos
hídrics subterranis, com en matèria de prevenció de la
contaminació. Així mateix, la diagnosi ha estat determi-
nant a l’hora d’ampliar la xarxa de control de qualitat
de les aigües de l’aqüífer del Baix Ter.

A més, des de l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha im-
pulsat el Pla de protecció de l’aqüífer del Baix Ter, el
qual s’està desenvolupant actualment. Aquest Pla com-
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porta una anàlisi tant de la vulnerabilitat de l’aqüífer
com del risc de contaminació, i una proposta final
d’àrees de protecció de l’aqüífer en general i, molt es-
pecialment, en relació amb la contaminació per com-
postos nitrogenats. Així mateix, les àrees de protecció
comportaran una sèrie de mesures associades tant a la
gestió de l’explotació com a les activitats que s’hi des-
envolupin.

En relació amb la immediatesa de l’efectivitat de les
mesures que es porten a terme, dependrà sempre del
temps de retenció dels aqüífers, però, en qualsevol cas,
pel que fa a la contaminació de les aigües subterrànies
en general, totes les mesures que s’apliquin avui dona-
ran resultats a mig o llarg termini.

b) Donar compliment a la normativa relativa a la lli-
bertat d’accés a la informació en matèria de medi
ambient.

La Generalitat de Catalunya sempre ha estat a disposi-
ció de les persones, tant físiques com jurídiques per
donar la informació de què disposa, tal i com especifi-
ca la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho
de acceso a la información en materia de medio
ambiente. Malgrat això, cal tenir en compte dos aspec-
tes de la llei:

– No és un accés absolut a la informació: L’article 3 de
la llei, especifica els casos en que l’administració pot
denegar una informació.

– L’administració té fins a dos mesos per contestar les
peticions, d’acord amb l’article 4.

En el cas concret de la petició del Defensa del Ter
(GDT), l’Agència va contestar a la petició d’informa-
ció, malgrat no es van acomplir els terminis per causes
funcionals de l’Agència Catalana de l’Aigua, que en
aquells moments es trobava en els seus inicis i, per tant,
duent a terme la reubicació de les seves dependències
i funcions.

c) Impulsar la creació de les infraestructures necessà-
ries que permetin oferir un bon servei d’aigua potable
als municipis que reben aigua del aqüífer del Baix Ter.

Atès que la presència de nitrats a les aigües de les xar-
xes de proveïment, amb continguts superiors al límit
màxim admissible per la reglamentació tecnicosanità-
ria (50 mg/l), representa un risc per a la salut, des de
l’Agència Catalana de l’Aigua s’han adoptat tot un
conjunt de mesures d’urgència en matèria d’alternati-
ves de proveïment, per tal de donar compliment a l’es-
mentada reglamentació per a aigües potables (Decret
167/2000), al marge que paral·lelament s’estiguin im-
pulsant mesures de prevenció de la contaminació.

Pel que fa a les xarxes de proveïment dels municipis
que s’abasten a partir de l’aqüífer del Baix Ter, actual-
ment estan afectades per contaminació de nitrats les
xarxes d’Albons, Foixà, Parlavà, Rupià i la Tallada
d’Empordà. En tots els casos ja hi ha actualment un
projecte d’obres d’alternatives de proveïment redactat,
i està previst que les obres s’iniciïn enguany. En el cas
del projecte de la Tallada d’Empordà, les obres ja s’han
iniciat i es preveu que el mes de desembre de 2002 ja
s’hagin finalitzat.

d) Impulsar els controls necessaris per a garantir que
les plantes de tractament de purins compleixen amb la
normativa europea que protegeix la salut i del medi
ambient.

Les plantes de tractament de purins, a l’igual que qual-
sevol planta de tractament de residus que es vulgui
implantar de nou, han de complir amb els requeriments
marcats a la Llei 3/1998 de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental (IIAA) i, en concret, l’apar-
tat referit a l’activitat de gestió de residus. L’aplicació
d’aquesta Llei assegura el compliment de les diverses
normatives europees, estatals, autonòmiques i locals
existents pels diferents vectors ambientals i per la salut
humana.

En el cas particular de les plantes de purins, s’han ela-
borat i aprovat uns Plans de Vigilància Ambiental, dels
que el Departament de Medi Ambient ha fet un segui-
ment intensiu. Els resultats d’aquest seguiment demos-
tren que les plantes no han superat en cap moment cap
dels límits establerts per la normativa vigent relativa a
la protecció de la salut i el medi ambient.

e) Portar a terme controls periòdics de les aigües sub-
terrànies de les comarques d’Osona, el Maresme, l’Alt
Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès,
la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià,
l’Urgell, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de
l’Estany i el Gironès per a poder avaluar-ne els nivells
de contaminació per nitrats.

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la xarxa de
control de la qualitat de les aigües subterrànies, realit-
za controls periòdics de les aigües i en fa el seguiment.
Concretament, pel que fa al control del contingut de
nitrats a les aigües subterrànies, des de l’any 1994 fins
a l’actualitat, s’han dut a terme mostreigs anuals dels
punts que integren les xarxes de control.

A més, d’acord amb el ja s’ha comentat anteriorment,
s’han portat a terme estudis detallats o diagnosis de la
presència de compostos nitrogenats als aqüífers de les
zones vulnerables, per determinar l’abast territorial i la
distribució del contingut de nitrats als aqüífers. En
aquest sentit, a la zona vulnerable 1 (Alt Empordà, Baix
Empordà, Gironès i Pla de l’Estany) es van mostrejar
338 puntua subterrània representatius dels diferents
aqüífers, a la zona 2 (Maresme) se’n van mostrejar 117,
a la zona 3 (Osona) se’n van mostrejar 79, a la zona 4
(Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès) es van mostrejar
112 punts, a la zona 5 (Baix Penedès) se’n van
mostrejar 20 i a la zona 6 (Noguera, Pla d’Urgell, Se-
garra, Segrià i Urgell) se’n van mostrejar 154. En el cas
concret de l’aqüífer del Baix Ter es van mostrejar 97
punts d’aigua subterrània.

Aquests estudis han permès redefinir i ampliar les xar-
xes de control a les zones vulnerables. Pel que fa a la
zona 1 s’ha passat de 48 punts de mostreig l’any 2000
a 161 punts l’any 2001, mentre que a les altres zones
actualment s’està treballant en l’ampliació de les cor-
responents xarxes de control; d’acord amb l’estat actual
dels treballs, a l’àrea 2 es passarà dels 34 punts de
mostreig de l’any 2000 a 85, a l’àrea 3 de 23 a 75, a
l’àrea 4 de 25 a 100, a l’àrea 6 de 14 a 25 i a l’àrea 6,
de 37 a 100 punts. En relació amb l’aqüífer del Baix
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Ter, s’ha passat de 19 punts de control a una xarxa de
control integrada per 40 punts. A més, pel que fa als
compostos nitrogenats (nitrats, nitrits i amoni) també
s’ha augmentat la periodicitat de mostreig, que ha pas-
sat de ser anual a ser trimestral.

Barcelona, 15 de juliol de 2002
Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Resolu-
ció 1073/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’una con-
ducció d’aigües de les fonts del riu
Cardener al dipòsit de Sant Llorenç de
Morunys (Solsonès)
Tram. 340-01192/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45878 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01073/06

Sobre: sobre la construcció d’una conducció d’aigües
de les fonts del riu Cardener al dipòsit de Sant Llorenç
de Morunys (Solsonès).

Comissió competent: Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen l’article 131 i con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Resolució
indicada més amunt.

La Resolució 1073/VI del Parlament de Catalunya ins-
tava el Govern a:

Fer el projecte i portar a terme els treballs per a cons-
truir la conducció d’aigües de les fonts del riu Carde-
ner al dipòsit de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès),
atenent la compatibilitat d’aquests nous treballs amb
els que ja s’han realitzat, per a garantir l’abastament
d’aigua a aquesta població al més aviat possible.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha redactat el projecte
constructiu de la conducció d’aigües de les fonts del riu
Cardener al dipòsit de Sant Llorenç de Morunys, amb
pressupost d’obra de 151.589,47 euros més IVA.

A més, l’Agència Catalana de l’Aigua, en el Consell
d’Administració del 7 de febrer de 2002, va atorgar el
70 % del pressupost del projecte a l’Ajuntament de
Sant Llorenç de Morunys, que serà l’administració ac-
tuant.

Barcelona, 15 de juliol de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Resolu-
ció 1074/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de reparació del
dipòsit d’aigua de Vilada (Berguedà)
Tram. 340-01193/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45879 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01074/06

Sobre: sobre les obres de reparació del dipòsit d’aigua
de Vilada (Berguedà).

Comissió competent: Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen l’article 131 i con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Resolució
indicada més amunt.

La Resolució 1074/VI del Parlament de Catalunya ins-
tava el Govern a:

Portar a terme durant l’exercici actual les obres de re-
paració del dipòsit d’aigua de Vilada (Berguedà).

L’Agència Catalana de l’Aigua ha mantingut converses
amb l’Alcaldessa de Vilada i s’ha acordat de tractar la
reparació del dipòsit passat l’estiu 2002, doncs en
aquests moments no resulta adient actuar.

Durant el mes de setembre de 2002 s’iniciaran les ges-
tions necessàries per donar solució a la reparació del
dipòsit.

Barcelona, 15 de juliol de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1075/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’abastament d’aigua a
Vilada (Berguedà)
Tram. 340-01194/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45880 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01075/06

Sobre: sobre l’abastament d’aigua a Vilada (Berguedà).

Comissió competent: Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen l’article 131 i con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Resolució
indicada més amunt.

La Resolució 1075/VI del Parlament de Catalunya ins-
tava el Govern a:

a) Analitzar, conjuntament amb l’Ajuntament de Vilada
(Berguedà), les mesures a prendre per a millorar la
garantia de l’abastament d’aigua.

b) Redactar els projectes que se’n derivin.

c) Portar a terme la reparació d’un dels dipòsits actu-
als, per a assegurar-ne el rendiment correcte.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha analitzat, conjunta-
ment amb l’Ajuntament de Vilada (Berguedà), les me-
sures a prendre per a millorar la garantia de l’abasta-
ment d’aigua.

S’han redactat o validat els projectes necessaris per
definir les obres per millorar la garantia de l’abastament
d’aigua.

Per Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de 13
de juliol de 2001, s’han atorgat a l’Ajuntament de
Vilada fons per valor de 125.094,56 euros, més IVA,
per a l’execució de les obres del projecte de millores de
l’abastament.

Per Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de data
8 de març de 2002, s’han atorgat a l’Ajuntament de
Vilada, que serà l’administració actuant, fons per valor
de 8.122,24 euros, més IVA, en concepte de comple-
ment de finançament per a l’execució de les obres an-
teriors.

El conjunt de les quantitats atorgades, equivalen al 80
% del pressupost total de les obres.

Barcelona, 15 de juliol de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Resolu-
ció 1076/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la qualitat de les aigües
provinents de l’estació depuradora de
Santa Oliva (Baix Penedès)
Tram. 340-01195/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45881 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01076/06

Sobre: sobre la qualitat de les aigües provinents de l’es-
tació depuradora de Santa Oliva (Baix Penedès).

Comissió competent: Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen l’article 131 i con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Resolució
indicada més amunt.

La Resolució 1076/VI del Parlament de Catalunya ins-
tava el Govern a:

Prendre les mesures necessàries per a garantir que
l’estat de les aigües residuals depurades a l’estació de
Santa Oliva (Baix Penedès), tingui la qualitat suficient
per a permetre’n l’abocament al torrent del Lluc i fer
possible la recuperació dels aqüífers de la zona.

El projecte de tractament terciari per l’efluent de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals de Santa Oliva està
fase de redacció i es preveu d’enllestir-lo a mitjans de
setembre.

Paral·lelament, s’està redactant el projecte de col·lector
emissari per abocar aquestes aigües tractades al Torrent
del Lluc, mantenint la qualitat de l’aqüifer existent.

Barcelona, 15 de juliol de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1078/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres d’arranjament del
riu Tenes, al terme municipal de Bi-
gues i Riells (Vallès Oriental)
Tram. 340-01196/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45882 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01078/06

Sobre: sobre les mesures d’arranjament del riu Tenes,
al terme municipal de Bigues i Riells (Vallès Oriental).

Comissió competent: Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen l’article 131 i con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Resolució
indicada més amunt.

La Resolució 1078/VI del Parlament de Catalunya ins-
tava el Govern a:

Estudiar la necessitat de portar a terme l’arranjament
dels trams del riu Tenes que puguin comportar un alt
grau de risc per a la població, al terme municipal de
Bigues i Riells (Vallès Oriental).

L’Agència Catalana de l’Aigua ha inclòs en el Progra-
ma de neteja de lleres 2002, dues actuacions en el riu
Tenes, al terme municipal de Bigues i Riells.

La primera, inclosa en el primer lliurament, es duu a
terme al municipi de Bigues i Riells, entre d’altres.
L’import de l’actuació coincideix amb el sol·licitat i és
de 78.213,79 Euros.

L’Administració actuant és el Consorci per la Defensa
del Riu Besòs.

La segona, inclosa en el tercer lliurament, és una actu-
ació en el terme municipal de Bigues i Riells. L’import
de l’actuació és de 13.527,92 Euros i l’administració
actuant és l’ajuntament, el qual va sol·licitar una quan-
titat inferior.

Barcelona, 15 de juliol de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Resolu-
ció 1099/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’establiment d’un perímetre
de protecció als deltes dels rius Fluvià
i Muga (Alt Empordà)
Tram. 340-01197/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45883 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01099/06

Sobre: l’establiment d’un perímetre de protecció als
deltes dels rius Fluvià i Muga (Alt Empordà).

Comissió competent: Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen l’article 131 i con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Resolució
indicada més amunt.

La Resolució 1099/VI del Parlament de Catalunya ins-
tava el Govern a:

a) Regular les extraccions d’àrids als deltes dels rius
Fluvià i Muga (Alt Empordà), tot establint un períme-
tre de protecció de llurs aqüífers.

b) Determinar, dins el perímetre de protecció indicat i
en els termes referits, les zones d’exclusió, les de res-
tricció i les d’extracció d’àrids, amb la cota màxima
admissible.

El passat 1 de març de 2001, el Consell d’Administra-
ció de l’Agència Catalana de l’Aigua va aprovar
l’acord relatiu a l’ordenació de les extraccions d’àrids
als aqüífers del delta dels rius Fluvià i Muga.

En l’annex al present informe s’inclou una còpia de
l’esmentat acord.

Barcelona, 15 de juliol de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller de Medi Ambient

N. de la R.: La documentació presentada pel conseller
de Medi Ambient pot ésser consultada a l’Arxiu del
Parlament.

4.50.

4. INFORMACIÓ



30 de juliol de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 329

84

Control del compliment de la Resolu-
ció 1109/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la declaració de parc natu-
ral i zona ZEPA per a les capçaleres
del Ter i el Freser
Tram. 340-01198/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45884 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01109/06

Sobre: la declaració de parc natural i zona ZEPA per a
les capçaleres del Ter i el Freser.

Comissió competent: Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen l’article 131 i con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Resolució
indicada més amunt.

La Resolució 1109/VI del Parlament de Catalunya ins-
tava el Govern a:

a) Accelerar la definició per a les capçaleres del Ter i
el Freser de la figura de protecció de parc natural o bé
parc nacional que recull la Resolució 506/VI del Par-
lament de Catalunya i, mentrestant, evitar que es por-
tin a terme actuacions incompatibles amb la futura fi-
gura de protecció, superior a l’actual.

El Departament de Medi Ambient, en col·laboració amb
el Centre d’Estudis Ambientals de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, ha realitzat l’estudi per a la defini-
ció de la figura de protecció més adient per a l’espai del
PEIN Capçaleres del Ter i del Freser.

En les conclusions provisionals d’aquest estudi, un cop
analitzat l’estat dels sistemes naturals de l’espai natu-
ral protegit, l’activitat humana actual sobre el territori
i les normes generals que regeixen les diferents figures
d’espais naturals de protecció especial, es recomana la
seva declaració com a parc natural, descartant l’aplica-
ció de la figura de parc nacional.

Les conclusions definitives de l’estudi, i les propostes
d’ordenació i de gestió, seran incorporades a l’avant-
projecte de parc natural que s’haurà de redactar en
l’exercici de 2003.

b) Declarar zona ZEPA l’actual espai PEIN de les cap-
çaleres del Ter i el Freser i, si escau, de les zones ad-
jacents.

Cal recordar que, el 20 de novembre de 2001, el Go-
vern de la Generalitat va aprovar la proposta d’espais a
declarar com a ZEPA a la regió biogeogràfica alpina
(en aplicació del procediment de definició de la xarxa
Natura 2000 a Catalunya), entre els quals hi ha la ma-

jor part de l’espai del PEIN Capçaleres del Ter i del
Freser.

La modificació dels límits d’aquesta proposta ha d’es-
perar el pronunciament de la Comissió Europea, que
encara no s’ha produït.

Barcelona, 15 de juliol de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Resolu-
ció 1103/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un estudi re-
latiu a la implantació del projecte
EuroVelo a Catalunya
Tram. 340-01199/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45897 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01103/06

Sobre: l’elaboració d’un estudi relatiu a la implantació
del projecte EuroVelo a Catalunya.

Comissió competent: 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 1103/VI, sobre l’ela-
boració d’un estudi relatiu a la implantació del projecte
EuroVelo a Catalunya, em plau fer-vos avinent les se-
güents consideracions:

La Generalitat de Catalunya participa com a soci en una
iniciativa equivalent al projecte EUROVELO, el projec-
te REVER MED, que té com a objectiu establir la Xar-
xa Verda Europea a la franja mediterrània, completant
la xarxa que ja existeix al Nord-oest del continent, ano-
menada REVER AMNO. Per això es preveu delimitar
10.000 km d’itineraris no motoritzats, pensats especi-
alment per a bicicletes, a les regions MEDOC
(Mediterània Occidental), des del sud de Portugal fins
al sud d’Itàlia, i afavorir la utilització d’aquestes vies,
enllaçant-les amb camins rurals, forestals i carreteres
locals de molt baixa utilització. Aquest projecte està
definit dins l’Acord multiregional interestatal per pre-
sentar-lo al programa europeu INTERREG III B, té un
pressupost de 3.613.275 euros, que es preveu finançar
a raó d’un 50% la Unió Europea i l’altre 50% cadascu-
na de les regions implicades. En la implementació del
projecte REVER MED a Catalunya es procurarà fer-lo
coincidir, en la mesura que sigui possible, amb les de-
terminacions del projecte EUROVELO.

Barcelona, 18 de juliol de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1107/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de la segona
Escola de Sobreestants d’Obra Públi-
ca de Catalunya
Tram. 340-01200/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45898 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01107/06

Sobre: la construcció de la segona Escola de
Sobreestants d’Obra Pública de Catalunya.

Comissió competent: 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 1107/VI, sobre la
construcció de la segona Escola de Sobreestants d’Obra
Pública de Catalunya, em plau fer-vos avinent les se-
güents consideracions:

Atesa la baixa demanda existent per cursar els estudis
del Cicle Formatiu de Grau Superior de Realització i
plans d’obra a Olot, amb un total de 9 alumnes matri-
culats durant el curs 2001/2002, i de 13 nous alumnes
preinscrits per al curs 2002-2003, considerem que no és
necessari crear una segona Escola de Sobreestants
d’Obra Pública a Olot.

Barcelona, 18 de juliol de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1174/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un nou
centre d’educació infantil i primària a
Canet de Mar (Maresme)
Tram. 340-01201/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45924 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01174/06

Sobre: sobre la construcció d’un nou centre d’educació
infantil i primària a Canet de Mar (Maresme).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1174/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la construcció d’un nou centre
d’educació infantil i primària a Canet de Mar (Mares-
me), em correspon informar la Comissió de Política
Cultural del següent:

Per tal d’atendre adequadament l’escolarització del
municipi de Canet de Mar, el Departament d’Ensenya-
ment ha previst les dues actuacions següents:

a) Incloure en la planificació escolar la construcció
d’un nou centre d’educació infantil i primària, d’una
línia ampliable a dues. Actualment s’està en converses
amb l’Ajuntament de la localitat per tal d’enllestir els
tràmits de cessió del solar.

b) Ampliar els espais del centre d’educació infantil i
primària Mare de Déu de la Misericòrdia per tal que
tingui capacitat per escolaritzar 3 línies d’educació in-
fantil i primària.

Barcelona, 18 de juliol de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 1105/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un estudi re-
latiu a les deficiències en matèria de
mobilitat als pobles de menys de 500
habitants
Tram. 340-01202/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45952 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01105/06

Sobre: l’elaboració d’un estudi relatiu a les deficiències
en matèria de mobilitat als pobles de menys de 500
habitants.

Comissió competent: 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 1105/VI punt a), so-
bre l’elaboració d’un estudi relatiu a les deficiències en
matèria de mobilitat als pobles de menys de 500 habi-
tants, em plau fer-vos avinents les següents considera-
cions:

La Direcció General de Ports i Transports ha realitzat
un estudi, amb data 18 de juny de 2002, sobre les ne-
cessitats de serveis de transport públic als municipis de
Catalunya de menys de 500 habitants, en el qual s’es-
tableixen les estratègies i actuacions a realitzar per sa-
tisfer la necessitat de mobilitat d’aquestes poblacions,
en el marc d’allò previst pel Pla de Transports de Viat-
gers de Catalunya. D’acord amb la resolució parlamen-
tària, l’estudi contempla els punts següents:
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– Els nuclis de menys de 500 habitants que no tenen
cap tipus de servei públic de transport

– El grau de servei en l’àmbit del transport col·lectiu de
què gaudeixen els nuclis comunicats per serveis públics
o privats.

– Els tants per cents de població que, per manca de
vehicle propi, tenen mobilitat nul·la o condicionada.

– Les formes i possibilitats d’aquests municipis i pobles
per accedir als serveis bàsics.

– Les necessitats de comunicació en el transport
intercomarcal que permetin millorar l’accés de la po-
blació a serveis més allunyats i inexistents en la pròpia
comarca.

– Les accions necessàries per garantir una mobilitat
suficient al conjunt d’aquesta població.

– Les actuacions més urgents per garantir una mínima
mobilitat en els indrets on no hi ha cap tipus de servei.

Barcelona, 19 de juliol de 2002

Felip Puig i Godes

Control del compliment de la Resolu-
ció 1206/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’eliminació dels antece-
dents policials generats en funció de
l’orientació sexual
Tram. 340-01203/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 45991 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01206/06

Sobre: sobre l’eliminació dels antecedents policials
generats en funció de l’orientació sexual.

En compliment de la voluntat del Parlament, expressa-
da en la Resolució 1206/VI, sobre l’eliminació dels
antecedents policials generats en funció de l’orientació
sexual, aprovada el 6 de març de 2002 i publicada al
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 286,
de 22 d’abril de 2002, el conseller sotasignat, en nom
del Govern de Catalunya, va trametre a l’aleshores Vi-
cepresident Primer del Govern i Ministre de l’Interior,
Excm. Sr. Mariano Rajoy, el text de la Resolució apro-
vada, amb la demanda d’informació relacionada amb el
grau efectiu de compliment de l’eliminació dels ante-
cedents interessats dels fitxers policials de les Forces i
Cossos de Seguretat de l’Estat.

En resposta a aquesta demanda, el propasssat dia 3 de
juliol de 2002, el Ministeri de l’Interior va informar en
el sentit que tot seguit es reprodueix literalment:

«Por lo que se refiere a la Dirección General de la
Policía, a tenor de lo establecido en la Ley Orgáni-

ca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal, cuyo ámbito de aplicación
alcanza tanto a los datos registrados en soporte físico
como informático, y en concreto respecto de los datos
contenidos en los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, que de acuerdo con el artículo 22 de esta
Ley se cancelarán cuando no sean necesarios para las
averiguaciones que motivaron su almacenamiento, por
el Área de Informática de la citada Dirección General
se efectuó, en su día, un barrido informático de aque-
llos aspectos que contemplaba la antigua Ley de Vagos
y Maleantes y la posterior de Peligrosidad y Rehabili-
tación Social, entre los que se encontraban aquellas
personas calificadas de homosexuales, conllevando esta
medida la desaparición o eliminación del soporte físi-
co (expedientes), al ser cancelados de oficio, de confor-
midad con el artículo 16 de esta misma norma.

Por otra parte desde que se promulgó la Ley 46/77, de
15 de octubre (Ley de Amnistía), se procedió al tras-
paso al archivo Histórico Nacional de aquellos expe-
dientes que contemplaban actuaciones de tipo político-
social, preferentemente por contener o reseñar hechos
relativos a la Guerra Civil o actuaciones relevantes de
personajes públicos de notoria importancia y de aque-
llas personas perseguidas por razones políticas o sindi-
cales, fueran homosexuales o no.

Igualmente, y a tenor de las disposiciones legales con-
tenidas en los sucesivos Códigos Penales, desde la
promulgación de la citada Ley de Amnistía se han can-
celado de oficio aquellos antecedentes relativos a per-
sonas fallecidas, prescripciones de hechos delictivos, de
penas, de conductas que hubieran dejado de ser de-
lictivas (adulterio, amancebamiento, usura) y deten-
ciones de tipo gubernativo, procediéndose a la destruc-
ción de las fichas alfabéticas y dactiloscópicas si las
hubiere.

Por último, las cancelaciones a instancia de parte han
afectado, en los últimos diez años, a 40.000 personas,
por razón de distintos antecedentes.

Actuaciones semejantes se han llevado a cabo en la
Dirección General de la Guardia Civil, en la que, des-
de hace décadas no se incluye, en las fichas de perso-
nas, la orientación sexual, creencias, etc., siendo, como
señalamos antes, destruidos en su momento todos los
datos que sobre el particular figuraban en sus archi-
vos.»

Barcelona, 19 de juliol de 2002

Xavier Pomés i Abella
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1123/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la implantació de l’assistent
personal per a persones discapacita-
des
Tram. 340-01204/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46039 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01123/06

Sobre: sobre la implantació de l’assistent personal per
a persones discapacitades.

Comissió competent: Política Social

INFORME DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 1123/VI DEL

PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE

L’ASSISTENT PERSONAL PER A PERSONES DISCAPACITADES

En compliment de la Resolució 1123/VI, sobre la im-
plantació de l’assistent personal per a persones amb
discapacitats, us informo del següent:

L’Ordre BES/225/2002, de 10 de juny, crea el Progra-
ma d’ajuts de suport a les persones amb dependències,
dins el marc d’actuacions del programa «Viure en Fa-
mília», obre la convocatòria i aprova les bases per a la
concessió dels ajuts, independentment de l’edat. Aquest
programa és la línia de suport econòmic del programa
«Viure en Família». L’ajuda és d’un màxim de 240,40
euros mensuals i és compatible amb els serveis diürns,
com l’ajuda a domicili, els centres d’atenció diürna i els
programes de respir a les famílies.

Aquest programa d’ajudes marca la línia directriu res-
pecte a l’atenció a les persones amb dependències per
mantenir-se en el seu entorn social habitual. Les ajudes
poden servir per donar suport a diferents contingènci-
es de la persona amb dependències, com és l’ajuda per
l’accés als serveis diürns o disposar d’ingressos per a
contractar serveis d’atenció personal.

Pel que fa al IV Pla d’Actuació Social, us faig avinent,
que actualment està en procés d’elaboració, i que un
dels seus objectius seran les actuacions de protecció a
les persones amb dependències i les polítiques de man-
teniment en l’entorn social i familiar habitual.

Barcelona, 16 de juliol de 2002

Irene Rigau i Oliver

Control del compliment de la Resolu-
ció 1265/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’execució total de l’obra del
Centre Cívic - Cultural de l’Ametlla de
Mar (Baix Ebre)
Tram. 340-01205/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 56045 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01265/06

Sobre: sobre l’execució total de l’obra del Centre Cívic
- Cultural de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre).

En relació a la Resolució 1265/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’execució total de l’obra del Centre
Cívic-Cultural de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), cal
assenyalar el següent:

D’acord amb la normativa vigent en matèria de subven-
cions, cal destacar que es prioritzarà la col·laboració
amb l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar un cop la cor-
poració local aporti el projecte corresponent, tenint en
compte les bases reguladores del concurs públic per a
l’atorgament de subvencions a entitats locals per a in-
versions en espais amb destinació cultural.

Barcelona, 23 de juliol de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 1164/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació del servei de
transport públic nocturn en un radi de
setanta quilòmetres al voltant de Bar-
celona
Tram. 340-01206/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46131 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01164/06

Sobre: sobre l’ampliació del servei de transport públic
nocturn en un radi de setanta quilòmetres al voltant de
Barcelona.

Comissió competent: Política Territorial
4.50.

4. INFORMACIÓ



30 de juliol de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 329

88

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 1164/VI, sobre ampli-
ació del servei de transport públic nocturn en un radi de
setanta quilòmetres al voltant de Barcelona, em plau
fer-vos avinent la següent proposta d’ampliació del
servei:

1. AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC NOC-
TURN

Una primera opció consistiria en l’establiment de cinc
noves línies d’aportació a les línies de transport nocturn
que es presten actualment. Així pel que fa a la línia N-
30 s’establiria un servei entre Vilanova i la Geltrú i el
Vendrell; en quant a la N-50 s’establiria un servei en-
tre Martorell i Igualada i un altre entre Martorell i Man-
resa; per a la N-72 s’establiria un servei entre la Garriga
i Vic i, finalment, a la N-82 s’establiria un servei entre
Pineda de Mar i Lloret de Mar.

Cadascuna de les cinc línies esmentades s’ha estudiat
per tal que es pugui prestar el servei amb un sol vehi-
cle que realitzaria quatre expedicions d’anada i quatre
expedicions de tornada entre les poblacions proposades
en l’ampliació. Amb aquesta fórmula s’aconseguiria,

d’una banda, la correspondència amb les línies actual-
ment existents d’aquelles expedicions que tenen major
demanda, és a dir, les de primera hora en direcció a
Barcelona i les d’última hora que tornen de Barcelona
i, d’altra banda, s’aconseguiria una connexió entre les
poblacions que es troben al llarg dels diferents itinera-
ris.

Amb aquesta proposta es mantindria l’estructura de les
línies mitjançant les quals s’estan prestant actualment
els serveis de transport públic nocturn. S’entén que
qualsevol plantejament que suposés la perllongació de
les línies actuals, atesa la transformació que comporta-
ria encara no transcorregut un any des de la seva posada
en funcionament, podria provocar disfuncions degudes
al canvi en la configuració de l’oferta, amb una incidèn-
cia que podria resultar perjudicial per a la consolidació
de les línies en el seu disseny actual.

2. HORARIS I PARADES

2.1. Servei de transport públic nocturn fins al Vendrell.

Es proposa una línia d’aportació entre Vilanova i la
Geltrú i el Vendrell. Els horaris del servei i la corres-
pondència amb la N-30 serien:

El Vendrell Vilanova i la Geltrú Correspondència N-30

23’15 23’50 23’53
00’40 01’15 01’53
02’10 02’45 02’53
04’10 04’50

Correspondència N-30 Vilanova i la Geltrú El Vendrell

00’00 00’35
01’25 02’00

02’59 03’05 03’40
04’59 05’00 05’35

El servei efectuaria parades a Vilanova i la Geltrú, Cu-
belles, Cunit, Segur de Calafell, Calafell i el Vendrell.

2.2. Servei de transport públic nocturn fins a Igualada.

Es proposa una línia d’aportació entre Martorell i Igua-
lada. Els horaris del servei i la correspondència amb la
N-50 serien:

Igualada Martorell Correspondència N-50

23’20 00,05 00’10
01’00 01’45 02’10
02’40 03’25
04’20 05’05
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Correspondència N-50 Martorell Igualada

00’10 00’55
01’50 02’35

03’08 03’30 04’15
05’08 05’10 05’55

El servei efectuaria parades a Martorell, la Beguda,
Masquefa, Piera, Vallbona d’Anoia, Capellades, la Po-
bla de Claramunt i Igualada.

2.3. Servei de transport públic nocturn fins a Manresa.

Es proposa una línia d’aportació entre Martorell i Man-
resa. Els horaris i la correspondència amb la N-50 se-
rien:

Manresa  Martorell Correspondència N-50

23’20 00’05 00’10
01’00 01’45 02’10
02’40 03’25
04’20 05’05

Correspondència N-50  Martorell Manresa

00’10 00’55
01’50 02’35

03’08 03’30 04’15

05’08 05’10 05’55

El servei efectuaria parades a Martorell, Olesa de
Montserrat, Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí i Man-
resa.

2.4. Servei de transport públic nocturn fins a Vic.

Es proposa una línia d’aportació entre la Garriga i Vic.
Els horaris i la correspondència amb la N-72 serien:

Vic  La Garriga Correspondència N-72

23’15 00’00 00’06
00’55 01’40 02’06
02’35 03’20
04’15 05’00

Correspondència N-72  La Garriga Vic

00’05 00’50
01’45 02’30

03’06 03’25 04’10
05’06 05’10 05’55

El servei efectuaria parades a la Garriga, el Figaró,
Aiguafreda, Hostalets de Balenyà, Tona i Vic.
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2.5. Servei de transport públic nocturn fins a Lloret de
Mar.

Es proposa una línia d’aportació entre Pineda de Mar i
Lloret de Mar. Els horaris i la correspondència amb la
N-82 serien:

Lloret de Mar  Pineda de Mar Correspondència N-82

23’20 23’50 23’55
01’10 01’40 01’55
02’35 03’05
03’50 04’20

Correspondència N-82  Pineda de Mar Lloret de Mar

00’15 00’45
01’54 02’00 02’30
02’54 03’10 03’40
04’54 05’00 05’30

El servei efectuaria parades a Pineda de Mar, Santa
Susanna, Malgrat de Mar, Blanes i Lloret de Mar.

3. COST D’EXPLOTACIÓ

El cost d’explotació dels serveis, prenent com a refe-
rència la publicació de la Direcció General de Ports i
Transports «Observatori del transport regular de viat-
gers per carretera» es fixa per a l’exercici 2002 en
51,12 euros l’hora sense IVA.

D’acord amb el que s’ha exposat en resulta el cost to-
tal anual de 665.497 euros que es desglossa:

– Servei de transport públic nocturn fins al Vendrell
130.612 euros

– Servei de transport públic nocturn fins a Igualada
135.276 euros

- Servei de transport públic nocturn fins a Manresa
135.276 euros

– Servei de transport públic nocturn fins a Vic 136.831
euros

– Servei de transport públic nocturn fins a Lloret de
Mar 127.502 euros

Aquest cost global de l’ampliació de 665.497 euros es
pot posar en relació amb el cost global de les disset
línies de transport públic nocturn actuals a la Regió
Metropolitana de Barcelona que és de 3.161.907 euros.

4. POSSIBLES ALTERNATIVES

4.1. Ampliació del servei de transport públic nocturn
en determinats períodes.

La primera proposta que s’ha exposat preveu la presta-
ció dels serveis durant tot l’any, una alternativa passa-
ria per prestar el servei només en les èpoques de major
demanda.

Així es planteja la possibilitat d’establir els serveis de
tal manera que cobreixin els caps de setmana (nits del
divendres i dissabte de tot l’any), els mesos de juliol i
agost (durant tots els dies) i els períodes de Setmana
Santa i de Nadal.

Aquesta alternativa suposaria que el cost global de
l’ampliació fos de 342.776 euros.

4.2. Ampliació del servei de transport públic nocturn
amb correspondència en relació amb totes les expedi-
cions.

Una altra possibilitat seria establir els serveis de tal
manera que la correspondència sigui en relació amb
totes les expedicions. En aquest cas el servei s’hauria de
prestar amb dos vehicles, i per tant es duplicarien els
costos d’explotació esmentats en l’apartat 3.

Barcelona, 24 de juliol de 2002

Felip Puig i Godes
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1092/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la millora del transport sa-
nitari a Sabadell, Barberà del Vallès i
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental)
Tram. 340-01207/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46186 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01092/06

Sobre: la millora del transport sanitari a Sabadell, Bar-
berà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
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 1092/VI sobre la
millora del transport sanitari a Sabadell, Barberà del
Vallés i Santa Perpètua de Mogoda, em plau fer-vos
avinents les següents consideracions:

Els municipis a què es refereix la Resolució van ser
definits, als efectes de l’organització del transport sani-
tari, com el lot 35, en el qual s’inclouen també les po-
blacions de Palau de Plegamans, Polinyà i Sant Quirze
del Vallès, amb una població total de 255.130 habitants.

El lot 35 disposa de dues bases situades a Sabadell i
Barberà del Vallès, des d’on es cobreix tot el territori.

L’empresa adjudicatària del servei de transport sanita-
ri en aquest lot és Transport Sanitari de Catalunya
(TSC), que disposa de 34 vehicles per cobrir la deman-
da de serveis urgents i no urgents.

En relació a l’apartat a) de la Resolució, cal assenyalar
que des del Sector Sanitari de Sabadell es fa un segui-
ment diari de l’evolució del transport sanitari a la zona:
es valora l’activitat realitzada diàriament i les incidèn-
cies ocasionades per aquesta activitat, es porta un regis-
tre diari de les incidències, s’estudien els punts suscep-
tibles de millora per adequar l’oferta de recursos a la
demanda de transport sanitari i es proposen, si escau,
les mesures i estratègies adients per a la seva millora.

Com a conseqüència del seguiment realitzat i de la va-
loració del primer any de funcionament, TSC ha elabo-
rat i ha posat en marxa recentment un nou pla funcio-
nal per tal de donar una millor resposta i un millor
servei. En aquest nou pla funcional s’ha variat el núme-
ro d’hores de dedicació de conductors i ajudants, la
qual cosa possibilita una millora en la realització dels
diferents serveis urgents i no urgents segons franges ho-
ràries de demanda.

També a instàncies del Sector Sanitari, i fruit del segui-
ment diari de les necessitats de la zona, s’han reforçat
els dispositius en èpoques d’epidèmies gripals (entre
els mesos de desembre i març) en el marc del Pla Inte-
gral d’Urgències de Catalunya.

Quant al Punt b) de la Resolució, cal assenyalar que
l’empresa adjudicatària compleix correctament les con-
dicions contractuals de licitació i que el servei que es
dóna es adequat.

Així mateix, cal indicar que des de finals d’abril funci-
ona a Sabadell un nou Vehicle d’Atenció Medicalitza-
da (VAM), que ha vingut a millorar la qualitat de l’aten-
ció a les emergències, en ser un vehicle preparat per
atendre in situ a pacients greus que necessiten una aten-
ció immediata.

Finalment, i pel que fa al punt c), convé destacar que el
Servei Català de la Salut (CatSalut), a través de les re-
gions sanitàries i dels sectors sanitaris, que són estruc-
tures descentralitzades per estar més propers als ciuta-
dans i als seus representants, així com als proveïdors
sanitaris de cada zona, està obert a la col·laboració que
es vulgui oferir des dels ajuntaments, ja sigui a través
del seguiment de l’activitat realitzada o donant infor-
mació sobre les incidències més remarcables o sobre
qualsevol altre aspecte que contribueixi a la millora de
la qualitat de la prestació dels serveis sanitaris de cada
territori.

Barcelona, 25 de juliol de 2002

Eduard Rius i Pey

Control del compliment de la Resolu-
ció 1096/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la regulació i la concertació
de les tècniques de tractament de la
infertilitat en l’àmbit de la xarxa hospi-
talària d’utilització pública
Tram. 340-01208/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46187 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01096/06

Sobre: la regulació i la concertació de les tècniques de
tractament de la infertilitat en l’àmbit de la xarxa hos-
pitalària d’utilització pública.

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 1096/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

La major part del diagnòstic i tractament de la inferti-
litat forma part de les prestacions i contractació gene-
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ral de la xarxa pública, amb la corresponent posició
dins de la planificació sanitària (Pla de Salut), de les
funcions i contracte de l’atenció primària de salut i, en
aquest cas especialment, de l’atenció especialitzada.

No obstant això, algunes de les tècniques de tractament
requereixen un abordatge especial per la seva comple-
xitat i/o pel seu cost.

Una d’aquestes tècniques és la inseminació artificial,
que es contracta regularment a la xarxa pública. L’any
2001 es varen contractar 1.907 casos per un import de
1.232.200 euros. La previsió per a l’any 2002 és incre-
mentar la contractació per anar ajustant-se a la creixent
demanda.

L’altra tècnica especial, la Fecundació In Vitro (FIV),
és més complexa, tant tècnicament com per la seva si-
tuació com a prestació del sistema de salut.

Val a dir que el Servei Català de la Salut té contractat
el tractament de FIV a 3 centres de la Xarxa Hospita-
lària d’Utilització Pública, que són la Fundació
Puigvert, l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i
l’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron.

El contracte de FIV per a l’any 2001 va ser de 546 ca-
sos, el que va suposar un import de 1.774.800 euros.
Per a l’any 2002 es preveu un increment del voltant del
16% en aquesta contractació.

D’altra banda, i atesa la demanda creixent, el CatSalut
va iniciar el novembre de 1999 una prova pilot, única
a tot l’Estat espanyol, de finançament de la medicació
per a la realització de FIV. Això implica el finançament
de la medicació fins a 3 cicles per persona en els 25
centres privats autoritzats per realitzar-la.

Des del mes de juny de 2001, el Servei Català de la
Salut està duent a terme un registre dels cicles duts a
terme per aquests centres. Les dades corresponents al
període comprès entre els mesos de juliol de 2001 i
abril de 2002 són les següents:

Cicles/mes: 289,5
Cost total de la medicació
prescrita/ mes: 511.538,00 euros
Cost mitjà estàndard per cicle: 1.766,97 euros

Darrerament s’ha acordat una pròrroga d’aquesta pro-
va pilot des del 12 de maig fins al 31 de desembre de
2002.

Aquests augments de la contractació en els centres de
la xarxa pública i la mateixa prova pilot de finançament
de la medicació per als altres casos indiquen una clara
voluntat d’augmentar progressivament la cobertura
d’aquesta prestació en el sistema públic català.

Tot i això cal recordar que, com a prestació del Siste-
ma Nacional de Salud, la competència per aprovar-la
com a prestació regular específica correspon al Consejo
Interterritorial. En aquests moments s’està debatent en
aquest àmbit i la tendència és d’augmentar també la
cobertura.

En la mesura en què s’aprovi per a tot el territori de
l’Estat espanyol, i que el finançament ho permeti, s’ani-

rà incrementant la cobertura pública d’aquesta presta-
ció, tot i que és probable que s’estableixin criteris de
priorització per al seu accés.

Barcelona, 24 de juliol de 2002

Eduard Rius i Pey

Control del compliment de la Resolu-
ció 1090/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment dels princi-
pis d’arquitectura bioclimàtica al nou
Centre d’Atenció Primària Vinyets -
Molí Vell, de Sant Boi de Llobregat
(Baix Llobregat)
Tram. 340-01209/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46188 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01090/06

Sobre: el compliment dels principis d’arquitectura
bioclimàtica en el nou Centre d’Atenció Primària Vi-
nyets - Molí Vell, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llo-
bregat).

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 1090/VI, sobre el
compliment dels principis d’arquitectura bioclimàtica
en el nou centre d’atenció primària Vinyets-Molí Vell
de Sant Boi de Llobregat, em plau fer-vos avinent que
s’ha verificat que el projecte aprovat compleix els prin-
cipis d’arquitectura bioclimàtica, concretament els que
indica el punt tercer de l’Acord del Ple de l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, de 23 de febrer de 1998, que
especifica la necessitat de fomentar l’aïllament tèrmic
i la utilització de bombetes de baix consum. Així ma-
teix, el projecte presentat compleix la NRE-At-87 i les
directrius de disseny de centre d’atenció primària del
CatSalut.

Barcelona, 24 de juliol de 2002

Eduard Rius i Pey
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1089/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de millora dels
establiments de les àrees bàsiques de
salut i els centres d’atenció primària
de Martorell (Baix Llobregat), i l’incre-
ment de les dotacions de personal i
aparells sanitaris
Tram. 340-01210/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46189 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01089/06

Sobre: les obres de millora dels establiments de les àre-
es bàsiques de salut i els centres d’atenció primària de
Martorell (Baix Llobregat), i l’increment de les dotaci-
ons de personal i aparells sanitaris.

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 1089/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

Pel que a l’apartat a), corresponent a la dotació de per-
sonal, cal assenyalar que el mes de novembre de l’any
2001 ja es va contractar un nou metge de medicina
general per a l’ABS de Martorell i per al segon semes-
tre d’enguany està prevista la contractació d’un altre
metge de medicina general, tres auxiliars administratius
i una llevadora.

Quant al punt b) de la Resolució, relatiu a les obres de
millora dels centres, cal assenyalar el següent:

– L’any 2001 es va adequar la planta baixa del CAP
Martorell per tal d’ubicar-hi les consultes de pediatria,
una consulta del CRAM i una consulta per al Programa
sanitari d’atenció a la dona.

– El dia 25 de maig de 2001 es va inaugurar el nou
consultori municipal de Castellví de Rosanes, finançat
a través de l’ordre de subvencions de l’any 2001.

– El dia 20 de gener d’enguany es va inaugurar el nou
consultori de Sant Llorenç d’Hortons, el finançament
del qual ha anat a càrrec del CatSalut a través d’un con-
veni d’inversió.

– S’han elaborat els plans funcionals dels dos nous cen-
tres que es faran a Martorell: un nou CAP que
construirà l’ajuntament i que es finançarà a través d’un
conveni d’arrendament amb el CatSalut, i un consultori
municipal. Està previst que el nou CAP estigui acabat
a finals de 2003 i el consultori a finals d’aquest any.

En relació a l’apartat c), relatiu a la dotació d’equipa-
ments, cal fer avinent que s’ha previst una partida pres-

supostària de 30.050 euros per tal de comprar nous
aparells sanitaris.

Barcelona, 24 de juliol de 2002

Eduard Rius i Pey

Control del compliment de la Resolu-
ció 1095/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació laboral dels pro-
fessionals dels equips del Programa
d’atenció domiciliària - equips de su-
port (PADES)
Tram. 340-01211/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46190 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. Resolució: 290-01095/06

Sobre: la situació laboral dels professionals dels equips
del Programa d’atenció domiciliària - equips de suport
(PADES).

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 1095/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions:

L’Institut Català de la Salut (ICS) va iniciar el mes de
juny de 2001 l’estudi conduent a la preparació d’una
convocatòria pública corresponent al col·lectiu de pro-
fessionals que presten els seus serveis en els PADES, a
fi i efecte de regularitzar les situacions d’interinatge
existents.

En sessió de la Comissió Permanent de la Mesa Secto-
rial de Sanitat celebrada el dia 10 d’octubre de 2001,
l’Institut Català de la Salut va lliurar a les organitzaci-
ons sindicals el calendari de convocatòries per tal de
donar compliment a l’article 6 de l’Acord general so-
bre condicions de treball del personal de l’àmbit d’apli-
cació de la Mesa General de Negociació de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC
el 15 de setembre de 2000, en matèria d’estabilitat la-
boral.

Pel que fa a l’equiparació retributiva, aquesta es troba
en estudi dins del projecte global de reordenació del
sistema retributiu del personal de l’ICS.

D’acord amb l’esmentat calendari, l’ICS ha presentat ja
a representants de les societats científiques implicades
la proposta de temaris i barems de la convocatòria cor-
responent als PADES. Posteriorment està previst infor-
mar a les organitzacions sindicals amb representació a
la mesa sectorial de sanitat, tramitar la corresponent
oferta d’ocupació pública i, finalment, efectuar la con-
vocatòria PADES.
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Val a dir que en la fase de concurs de la convocatòria,
es contemplarà la valoració de l’experiència professi-
onal pel que fa a geriatria, cures pal·liatives i atenció de
malalts terminals, desenvolupada dins l’àmbit dels
PADES.

Barcelona, 24 de juliol de 2002

Eduard Rius i Pey

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL�LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants d’associacions de botiguers
davant la Comissió d’Indústria, Co-
merç i Turisme perquè informin sobre
les conseqüències de les deficiències
de subministrament elèctric durant els
dies 14, 15 i 16 de desembre de 2001
Tram. 356-00446/06

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme, en la sessió núm. 31, tinguda el dia
25.04.2002 (DSPC-C 332).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme
davant la comissió corresponent per-
què informi sobre la crisi de l’empresa
Lear Corporation, de Cervera (Segarra)
Tram. 356-00482/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, en
la sessió núm. 31, tinguda el dia 25.04.2002 (DSPC-C
332).

Sol·licitud de compareixença del Col-
legi de Metges de Catalunya davant la
Comissió de Política Social perquè in-
formin del seu parer en relació a la
sentència del Tribunal Constitucional
arran de la mort d’un testimoni de
Jehovà
Tram. 356-00542/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
46004).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 29.07.2002.

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de l’Agrupació Pares de
Canaletes davant la comissió corres-
ponent per a informar de la situació del
col·lectiu de pares separats
Tram. 356-00543/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds (reg. 46159).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 29.07.2002.

4.53.05.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sa-
nitat i Seguretat Social i el conseller
d’Economia i Finances sobre les actu-
acions del Govern en relació amb la
Quinta de Salut L’Aliança
Tram. 355-00190/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social i conseller del De-
partament d’Economia i Finances (reg. 46030).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 30.07.2002.

4.70 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe de la comissió de seguiment
de les participacions públiques indus-
trials, corresponent a l’any 1999
Tram. 334-00101/06

Presentació: Govern de la Generalitat
Reg. 46029 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme: Mesa
del Parlament, 29.07.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Em plau trametre-us Certificat de l’acord adoptat en la
sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya cele-
brada el dia d’avui, d’aprovació de la proposta d’acord
referent a l’aprovació de l’Informe de la Comissió de
Seguiment de les participacions públiques industrials
corresponents a l’any 2001, així com el text de referèn-
cia i documentació corresponent.

Barcelona, 23 de juliol de 2002

Antoni Vives i Tomàs
El secretari del Govern

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre d’altres,
l’acord que es reprodueix a continuació:

«A proposta del Conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me s’aprova la proposta d’acord referent a l’aprovació
de l’Informe de la Comissió de Seguiment de les par-
ticipacions públiques industrials corresponents a l’any
2001».

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el vint-i-tres de juliol de dos mil
dos.

Antoni Vives i Tomàs

PROPOSTA D’ACORD

referent a l’aprovació de l’Informe de la Comissió de
Seguiment de les participacions públiques industrials
corresponents a l’any 2001.

Vista la disposició addicional 26 de la Llei 12/1994, de
28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per
al 1995, que estableix la constitució d’un òrgan admi-
nistratiu de control de les participacions accionarials de
les diverses societats anònimes participades directa-
ment o indirectament pel Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme.

Vista l’Ordre de 29 de maig de 1995 de creació de la
Comissió de Seguiment de les participacions públiques
industrials.

Vist l’informe elaborat per la Comissió de Seguiment
esmentada, aprovat en la seva reunió de 18 de juny de
2002.

Atès que l’article 3 de l’ordre de creació de la Comis-
sió preveu l’aprovació del seu informe per part del
Govern i el seu posterior trasllat al Parlament.

A proposta del Conseller d’Indústria, Comerç i Turis-
me, el Govern,

Acorda:

1. Aprovar l’informe de la Comissió de Seguiment de
les participacions públiques industrials corresponents a
l’any 2001.

2. D’aquest acord, junt amb l’informe aprovat, se’n
donarà trasllat al Parlament.

N. de la R.: La documentació tramesa pel secretari del
Govern pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.53.10.
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4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Acord de 16 de juliol de 2002, pel qual
s’aprova l’oferta d’ocupació pública
parcial per a l’any 2002 de la Sindicatu-
ra de Comptes
Reg. 46278

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

M. H. Sr. Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable President,

De conformitat amb l’article 3.3 de la Norma especial
reguladora de l’Estatut del personal al servei de la Sin-
dicatura de Comptes, us faig arribar, adjunta, la certi-
ficació corresponent a l’aprovació de l’oferta pública
parcial de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per
a 2002.

Us saluda ben atentament,

Barcelona, 24 de juliol de 2002

Marià Nicolàs i Ros
Síndic major

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Ramon Dueso i Paratge, secretari general de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya

CERTIFICO

Que el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
ha aprovat, en la sessió del dia 16 de juliol de 2002,
l’oferta d’ocupació pública parcial de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya per a l’any 2002, d’acord amb
el que s’especifica a continuació:

Grup C: 8 places d’administratiu

Grup D: 3 places d’auxiliar administratiu

Grup E: 2 places d’uixer

Barcelona, 23 de juliol de 2002

Secretari general Vist i plau
Josep Ramon Dueso i Paratge Síndic major

Marià Nicolàs i Ros

ACORD

de 16 de juliol de 2002, pel qual s’aprova l’oferta
d’ocupació pública parcial per a l’any 2002

Atesa la Resolució de 10 de juliol de 2002 del síndic
major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
d’inici d’expedient per a l’oferta d’ocupació pública
parcial de la Sindicatura de Comptes per a l’any 2002,
de llocs que consten en la relació de llocs de treball

aprovada per la Comissió de Govern Interior del Parla-
ment de Catalunya en la sessió del dia 29 de febrer de
2000 (BOPC núm. 29, de 13.3.2000, i DOGC núm.
3116, de 7.4.2000);

Vist que la Intervenció de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya ha realitzat el tràmit corresponent;

Atès el que disposen els Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya i el Decret legis-
latiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la re-
fosa en un text únic dels preceptes de determinats tex-
tos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública;

Atès el que estableix l’article 3.2.c) de la Norma espe-
cial reguladora de l’Estatut del personal al servei de la
Sindicatura de Comptes, el Ple de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, a proposta del síndic major,

ACORDA:

1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública parcial de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l’any 2002
constituïda per les següents places:

Grup C:

8 places d’Administratiu/iva

Grup D:

3 places d’auxiliar administratiu/iva

Grup E:

2 places d’uixer/a

Quan les places ofertes estiguin ocupades interinament,
la resolució de les convocatòries corresponents a aques-
ta oferta comportarà el cessament de la persona que
ocupava l’esmentada plaça, quan el nou funcionari
prengui possessió.

2. Publicar aquest Acord.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administra-
tiva, els interessats poden interposar recurs potestatiu
de reposició davant el síndic major de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya en el termini d’un mes comptat
a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformi-
tat amb el que preveuen els articles 107, 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o poden interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptats a
partir de l’endemà de la seva publicació, de conformi-
tat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Igualment, els interessats poden inter-
posar qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de juliol de 2002

Marià Nicolàs i Ros
Síndic major

4.85.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN-
TERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat interpo-
sat pel Parlament contra la Llei orgàni-
ca 5/2002, del 19 de juny, de les quali-
ficacions i de la formació professional
Tram. 380-00004/06

Designació de la representació processal

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.07.2002.

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
juliol de 2002, en compliment de la Resolució 1488/VI,
del Parlament de Catalunya, de 29 de juliol de 2002,
d’acord amb els articles 82.1 i concordants de la Llei
orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitu-
cional i 10.g) dels Estatuts de regim i govern interiors,
ha designat lletrats perquè exerceixin la representació
processal i la direcció lletrada davant el Tribunal
Constitucioinal, de conformitat amb l’article 447.2 de
la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del poder ju-
dicial.

Lletrats designats: Sra. Esther Andreu i Fornós i Sra.
Anna Casas i Gregorio.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Reconeixement d’antiguitat a un funci-
onari del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del Rè-
gim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord de de-
legació de reconeixement de triennis pres per la Mesa
del Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els
informes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC,

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels Es-
tatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de
Catalunya, al senyor Gabriel Quiles i Sánchez, dos tri-
ennis del Grup D, Nivell 10, Uixer, i un trienni del Grup
D, Nivell 4, Uixer especialitzat, pels serveis prestats al

Parlament de Catalunya, amb efectes econòmics de l’1
de setembre de 2002.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2002

Imma Folchi
Oficiala Major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del Rè-
gim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord de de-
legació de reconeixement de triennis pres per la Mesa
del Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els
informes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC,

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels Es-
tatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de
Catalunya, a la Sra. Gemma Dalmau i Cabezuelo, sis
triennis del Grup C, Nivell 8ed, Editora, i un trienni del
Grup D, Nivell 8, Editora, pels serveis prestats al Par-
lament de Catalunya, amb efectes econòmics de l’1
d’agost de 2002.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2002

Imma Folchi
Oficiala Major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del Rè-
gim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord de de-
legació de reconeixement de triennis pres per la Mesa
del Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els
informes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC,

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels Es-
tatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de
Catalunya, a la Sra. Blanca Martínez i Nieto, tres trien-
nis del Grup A, Nivell 13, Arxivera, amb efectes econò-
mics de l’1 de febrer de 2002, data de la presa de pos-
sessió com a funcionària, i un trienni del Grup A, Nivell
13, Arxivera, pels serveis prestats al Parlament de Ca-
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talunya, amb efectes econòmics de l’1 de juliol de
2002.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2002

Imma Folchi
Oficiala Major

Reconeixement d’antiguitat a un funci-
onari del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del Rè-
gim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord de de-
legació de reconeixement de triennis pres per la Mesa
del Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els
informes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC,

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels Es-
tatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de
Catalunya, al senyor Miquel Àngel Herranz i Pellejero,
cinc triennis del Grup D, Nivell 3, Uixer, i un trienni del
Grup D, Nivell 3, Uixer, pels serveis prestats al Parla-
ment de Catalunya, amb efectes econòmics de l’1
d’agost de 2002.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2002

Imma Folchi
Oficiala Major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del Rè-
gim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord de de-
legació de reconeixement de triennis pres per la Mesa
del Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els
informes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC,

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels Es-
tatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de
Catalunya, a la Sra. Montserrat Ordeig i Solé, un trienni
del Grup D, Nivell 10, Uixer, pels serveis prestats al
Parlament de Catalunya, amb efectes econòmics de l’1
de març de 2002.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2002

Imma Folchi
Oficiala Major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del Rè-
gim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord de de-
legació de reconeixement de triennis pres per la Mesa
del Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els
informes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC,

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels Es-
tatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de
Catalunya, a la Sra. Mònica Vela i Pérez, un trienni del
Grup D, Nivell 4, Uixera especialitzada, pels serveis
prestats al Parlament de Catalunya, amb efectes econò-
mics de l’1 de juliol de 2002.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2002

Imma Folchi
Oficiala Major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del Rè-
gim i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord de de-
legació de reconeixement de triennis pres per la Mesa
del Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els
informes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC,

Reconèixer, de conformitat amb l’article 43.1 dels Es-
tatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament de
Catalunya, a la Sra. Montserrat Pla i Angusto, un trienni
del Grup D, Nivell 3, Uixera, pels serveis prestats al
Parlament de Catalunya, amb efectes econòmics de l’1
de setembre de 2002.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2002

Imma Folchi
Oficiala Major
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