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3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i

altres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de qualitat agroalimen-
tària (tram. 200-00069/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 11

Projecte de llei d’universitats de Cata-
lunya (tram. 200-00070/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 11

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de
l’apartat 4 de l’article 20 de la Llei 6/1987, del 4
d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya
(tram. 202-00016/06). Suspensió del procediment. 11

Proposició de llei de modificació de
l’article 20 de la Llei 6/1987, del 4 d’abril, sobre l’or-
ganització comarcal de Catalunya amb la inclusió de
l’apartat 3 bis (tram. 202-00104/06). Suspensió del
procediment. 11

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1987, del 4 d’abril, de l’organització comarcal
de Catalunya (tram. 202-00118/06). Suspensió del
procediment. 12

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal
de Catalunya (tram. 202-00130/06). Suspensió del
procediment. 12

Proposició de llei d’organització comar-
cal de Catalunya (tram. 202-00142/06). Suspensió
del procediment. 12

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1987, del 4 d’abril, de l’organització comarcal
de Catalunya (tram. 202-00149/06). Suspensió del
procediment. 13

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un nou CEIP a Calella (Maresme)
(tram. 250-02730/06). Correcció d’errades de publi-
cació (BOPC 334). 13

Proposició no de llei sobre el respecte
a la diversitat d’orientacions sexuals (tram. 250-
02770/06). Esmenes presentades. 14

Proposició no de llei sobre la reforma
integral de l’edifici de l’IES de la Roca del Vallès

(Vallès Oriental) (tram. 250-02776/06). Esmenes
presentades. 14

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou CEIP a Roda de Barà (Tarragonès)
(tram. 250-02804/06). Esmenes presentades. 14

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons d’ajuda als barris per a la rehabilitació de
centres històrics (tram. 250-02835/06). Esmenes
presentades. 15

Proposició no de llei sobre la distribu-
ció equitativa dels alumnes de P3 entre els centres
d’educació infantil i primària de Mollerussa (Pla
d’Urgell) (tram. 250-02850/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 15

Proposició no de llei sobre la conside-
ració de la violència contra les dones com un
problema de salut pública (tram. 250-02851/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 15

Proposició no de llei sobre la regularit-
zació de l’estatut de refugiat (tram. 250-02852/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 16

Proposició no de llei sobre les malalti-
es rares (tram. 250-02853/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 16

Proposició no de llei sobre els serveis
de telefonia mòbil digital a la comarca d’Osona
(tram. 250-02854/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 16

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’actuació per a la realització, l’optimació i
la promoció del sòl industrial a la comarca del Ma-
resme (tram. 250-02855/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 16

Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació de la Torre de la Petita, a Berga (Berguedà)
(tram. 250-02856/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 17

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’activitat extractiva de les pedreres (tram. 250-
02857/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 17

Proposició no de llei sobre la diversifi-
cació de les energies renovables a les comarques
nord-orientals i l’alimentació del tren d’alta velocitat
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La Proposició no de llei (tram. 250-02878/06), a la pàg. 22, ha estat rectificada al BOPC 451, pàg. 41.
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(TAV) (tram. 250-02858/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 17

Proposició no de llei sobre la implan-
tació dels cicles formatius de formació professional
específica de grau superior de química ambiental i
imatge i so a l’IES Miquel Biada, de Mataró (Mares-
me) (tram. 250-02859/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 17

Proposició no de llei sobre la millora
de l’ensenyament públic dels centres d’educació
infantil i primària de Pineda de Mar (Maresme)
(tram. 250-02860/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 18

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un viaducte entre els punts quilomètrics 1,500
i 1,700 de la carretera C-17, a Sant Quirze de
Besora (Osona) (tram. 250-02861/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 18

Proposició no de llei sobre l’adopció
d’un marc legal específic per a la resolució dels
recursos contra les qualificacions registrals fona-
mentals en dret civil català (tram. 250-02862/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 18

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). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 18

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un inventari dels espais litorals que conserven
valors ecològics i mediambientals i la protecció
d’aquests espais (tram. 250-02864/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 19

Proposició no de llei sobre l’acord d’un
pacte local per a la llengua catalana (tram. 250-
02865/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 19

Proposició no de llei sobre les obres
de millora i manteniment de la carretera que va de
la presa del Pasteral al pantà de Susqueda (Selva)
(tram. 250-02867/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 19

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou CEIP a Mollerussa (Pla d’Urgell) (tram.
250-02868/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 19

Proposició no de llei sobre els vessa-
ments d’aigües residuals de la urbanització Cases
Pairals a la riera i altres torrents de Corbera de Llo-
bregat (Baix Llobregat) (tram. 250-02869/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 20

Proposició no de llei sobre la integra-
ció dels centres universitaris de la comarca del
Maresme a les universitats respectives i la creació
del campus universitari del Maresme (tram. 250-
02870/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 20

Proposició no de llei sobre l’explotació
dels serveis regionals dels trens d’alta velocitat a
Catalunya (tram. 250-02871/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 20

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de gestió integral de la subconca del riu
Anoia (tram. 250-02872/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 20

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la cobertura dels serveis de telefonia mò-
bil a tots els municipis de la comarca de la Nogue-
ra (tram. 250-02873/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 21

Proposició no de llei sobre la segure-
tat del corredor ferroviari mediterrani (tram. 250-
02874/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 21

Proposició no de llei sobre la creació
del tercer jutjat del penal a Lleida (Segrià) (tram.
250-02875/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 21

Proposició no de llei sobre la creació
de noves oficines d’atenció al ciutadà en l’àmbit de
l’Administració de justícia (tram. 250-02876/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 21

Proposició no de llei sobre les mesu-
res de seguretat i control dels creuers turístics que
fan escala a les platges de la Costa Brava (tram.
250-02877/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 22

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del servei de transport de viatgers entre el nucli
urbà de Gelida (Alt Penedès) i el nucli de Martivell
(tram. 250-02878/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 22

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una rotonda a l’accés dels barris del Puig i la
Valenciana, de Gelida (Alt Penedès), de la carrete-
ra C-243 (tram. 250-02879/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 22

Proposició no de llei sobre la millora
de la seguretat de la carretera BV-2249, al pas pel
barri de les Cases Noves, de Gelida (Alt Penedès)
(tram. 250-02880/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 22

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi relatiu al traçat actual de l’autopista
C-31 (tram. 250-02881/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 23

Proposició no de llei sobre l’ús ade-
quat dels vehicles de motor com a mitjà per a millo-
rar la qualitat de vida en el medi urbà (tram. 250-
02882/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 23

Proposició no de llei sobre la progra-
mació, en els mitjans de comunicació, de debats
sectorials amb la participació de totes les forces
polítiques amb representació parlamentària (tram.
250-02883/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 23

Proposició no de llei sobre els equipa-
ments esportius i les zones verdes al barri de Sant
Feliu, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
(tram. 250-02884/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 23

Proposició no de llei sobre els ajuts
directes a les famílies de l’Alt Pirineu per a accedir
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a la universitat (tram. 250-02885/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 24

Proposició no de llei sobre la conser-
vació del Pi de les Tres Branques i del seu entorn
(tram. 250-02886/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 24

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de presentar un informe al Parlament de Cata-
lunya dels treballs de la Convenció Catalana per al
Debat sobre el Futur de la Unió Europea, perquè el
debati i, si escau, l’aprovi (tram. 250-02887/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 24

Proposició no de llei sobre la refosa en
un text únic de la legislació vigent en matèria de
residus (tram. 250-02888/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 24

Proposició no de llei sobre l’ús de la
tècnica de crioconservació d’òvuls (tram. 250-
02889/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 25

Proposició no de llei sobre la protecció
de la serra del Catllaràs (tram. 250-02890/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 25

Proposició no de llei sobre la conser-
vació de l’actual llit del riu Llobregat des del pont de
Mercabarna fins a la desembocadura (tram. 250-
02891/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 25

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un pla director de la comarca del Maresme (tram.
250-02892/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 25

Proposició no de llei sobre la protecció
de les restes de la calçada i del pont romà del coll
de Parpers (Maresme) i del seu entorn (tram. 250-
02893/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 26

Proposició no de llei sobre el Pla es-
tratègic de l’agricultura del Maresme (tram. 250-
02894/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 26

Proposició no de llei sobre el paga-
ment de les dietes del Cos de Mossos d’Esquadra
(tram. 250-02895/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 26

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de la carretera C-16 (eix del Llobregat)
entre Puig-reig i Berga (Berguedà) (tram. 250-
02896/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 26

Proposició no de llei sobre l’adhesió a
la Declaració de Rubí (tram. 250-02897/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 27

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per a
motocicletes (tram. 250-02899/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 27

Proposició no de llei sobre l’emissió
d’un informe relatiu al projecte de construcció d’una

central elèctrica a Martorell (Baix Llobregat) (tram.
250-02900/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 27

Proposició no de llei sobre la creació
de fronteres per posar fi a l’enfrontament entre is-
raelians i palestins (tram. 250-02901/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 27

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’oferta de transport públic a Olesa de Bones-
valls (Alt Penedès) (tram. 250-02902/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 28

Proposició no de llei sobre el dipòsit
controlat de residus de Cal Palà, a Castellolí (Ano-
ia) (tram. 250-02903/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 28

Proposició no de llei sobre la projecció
de la pluralitat cultural catalana (tram. 250-02904/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 28

Proposició no de llei sobre el foment
de la donació d’òrgans (tram. 250-02905/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 28

Proposició no de llei sobre la regulació
dels contractes d’assegurança de malaltia i d’assis-
tència sanitària (tram. 250-02906/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 29

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un tren cremallera d’accés a Montserrat i el
millorament del patrimoni cultural de Monistrol de
Montserrat (Bages) (tram. 250-02907/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 29

Proposició no de llei sobre la segona
fase de restauració del palau de Bagà (Berguedà)
(tram. 250-02908/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 29

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una llei catalana de caça (tram. 250-02909/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 29

Proposició no de llei sobre les dones
amb discapacitats (tram. 250-02910/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 30

Proposició no de llei sobre la creació
d’una xarxa de cinemes en català (tram. 250-
02911/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 30

Proposició no de llei sobre la garantia
de tramitació en els registres oficials de l’Adminis-
tració dels documents relacionats amb les gestions
en matèria d’estrangeria (tram. 250-02912/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 30

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un informe tocant a la violència de caire feixista i
espanyolista (tram. 250-02913/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 30

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de la normativa d’allotjaments rurals (tram. 250-
02914/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 31
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Proposició no de llei sobre el submi-
nistrament d’aigua a Santa Maria de Merlès (Ber-
guedà) (tram. 250-02915/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 31

Proposició no de llei sobre la construc-
ció dels nous jutjats del social a Sabadell, Terras-
sa (Vallès Occidental), Granollers (Vallès Oriental)
i Mataró (Maresme) amb dotació de jutges catalans
(tram. 250-02916/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 31

Proposició no de llei sobre el desen-
volupament normatiu de la Llei 10/2001, de 13 de
juliol, d’arxius i documents (tram. 250-02917/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 31

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del projecte de llei de creació del Parc Natural de
l’Estany de Banyoles (Pla de l’Estany) (tram. 250-
02918/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 32

Proposició no de llei sobre la participa-
ció dels ajuntaments de Porqueres i de Banyoles
(Pla de l’Estany) en les actuacions previstes en el
programa de restauració de llurs àmbits aquàtics
(tram. 250-02919/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 32

Proposició no de llei sobre l’eliminació
del vial de circumval·lació de l’Estany de Banyoles
(Pla de l’Estany) i la seva transformació en un camí
de circumval·lació alternatiu (tram. 250-02920/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 32

Proposició no de llei sobre la construc-
ció, l’any 2003, del tercer CEIP, a Sitges (Garraf)
(tram. 250-02921/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 32

Proposició no de llei sobre la manca
de pluralitat a TVE (tram. 250-02923/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 33

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de promoció empresarial i de reequi-
librament industrial de la Noguera (tram. 250-
02924/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 33

Proposició no de llei sobre el suport
aeri per a l’extinció d’incendis a la serralada preli-
toral penedesenca (tram. 250-02925/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 33

Proposició no de llei sobre la promoció
industrial a la comarca d’Osona (tram. 250-02926/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 33

Proposició no de llei sobre la connexió
amb banda ampla a la comarca d’Osona (tram.
250-02927/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 34

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del subministrament elèctric a la comarca
d’Osona (tram. 250-02928/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 34

Proposició no de llei sobre la negoci-
ació d’una moratòria en la requalificació de terrenys
industrials a la comarca del Bages (tram. 250-
02929/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 34

Proposició no de llei sobre la perllon-
gació del funcionament de l’activitat minera de Car-
bons Pedraforca, SA i de la central tèrmica de
Cercs (Berguedà) fins a finals del 2007 (tram. 250-
02930/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 34

Proposició no de llei sobre les obres
de millorament de la carretera de Castellar de n’Hug
(Berguedà) a Gombrèn (Ripollès) (tram. 250-02931/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 35

Proposició no de llei sobre la tributació
de les pensions de viduïtat (tram. 250-02932/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 35

Proposició no de llei sobre la depura-
dora d’aigües residuals de Torredembarra (Tarrago-
nès) (tram. 250-02933/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 35

Proposició no de llei sobre la gestió
urbanística del polígon Riu Clar, de Tarragona
(tram. 250-02934/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 35

Proposició no de llei sobre el suport a
la Llei orgànica de partits polítics, en la lluita contra
la violència terrorista (tram. 250-02935/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 36

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a l’empresa Synera Systems, SL (tram.
250-02936/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 36

Proposició no de llei sobre el suport a
la Comissió Civil Internacional d’Observació per als
Drets Humans (CCIODH) a Mèxic, especialment
pel que fa a l’Estat de Chiapas (tram. 250-02937/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 36

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou edifici judicial a Sant Feliu de
Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 250-02938/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 36

Proposició no de llei sobre un nova
escola a Sitges (Garraf) (tram. 250-02939/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 37

Proposició no de llei sobre el futur de
TVCDisc (tram. 250-02940/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 37

Proposició no de llei sobre la mobilitat
sostenible (tram. 250-02941/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 37

Proposició no de llei sobre el desple-
gament temporal d’agents de la Guàrdia Civil al
Maresme fins al desplegament del Cos de Mossos
d’Esquadra (tram. 250-02942/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 37

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament de la Llei 19/2001, de 31 de desembre, de
creació de l’ens Infraestructures Ferroviàries de
Catalunya (tram. 250-02943/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 38
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Proposició no de llei sobre un nou
emplaçament de la futura biblioteca provincial de
Barcelona i la creació d’un centre d’interpretació de
la història al Mercat del Born (tram. 250-02944/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 38

Proposició no de llei sobre la igualtat
en l’ús de la llengua catalana i castellana a l’en-
senyament universitari (tram. 250-02945/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 38

Proposició no de llei sobre la SIDA
(tram. 250-02946/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 38

Proposició no de llei sobre la traducció
de l’Acrobat Reader i d’altres programes informàtics
al català (tram. 250-02947/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 39

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una proposta de fons d’inversió i de pensions
(tram. 250-02948/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 39

Proposició no de llei sobre la subroga-
ció del contracte de lloguer en cas de mort del llo-
gater (tram. 250-02949/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 39

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació
de l’accés motoritzat al medi natural (tram. 250-
02950/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 39

Proposició no de llei sobre la segure-
tat i les assegurances dels ciclomotors i de les
motocicletes (tram. 250-02951/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de barreres de separació dels carrils d’ambdós
sentits de la marxa en les autopistes (tram. 250-
02952/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment dels mitjans necessaris per a la realització de
la tasca professional dels metges forenses (tram.
250-02953/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre la creació
del Registre professional de Naturopatia de Catalu-
nya (tram. 250-02954/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre l’accés dels
estrangers al permís de conduir (tram. 250-02955/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre els siste-
mes de promoció del personal al servei de l’Institut
Català de la Salut (tram. 250-02956/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la destina-
ció del Fons d’Acció Social de l’Institut Català de la
Salut (tram. 250-02957/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la reper-
cussió de l’aplicació de la reforma de la Política
agrària comuna (PAC) (tram. 250-02958/06). Tra-

mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 41

Proposició no de llei sobre el compli-
ment de l’Estatut i la culminació dels traspassos
pendents (tram. 250-02959/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 42

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).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre la revis-
ta Catalunya Novetats i el portal d’Internet
www.cat365.net (tram. 250-02961/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre el servei de
pediatria del CAP del Pont de Suert (Alta Ribagor-
ça) (tram. 250-02962/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 42

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). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 43

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). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 43

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). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un pavelló esportiu a les Cases d’Alcanar
(Montsià) (tram. 250-02966/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre la urbanit-
zació del polígon Riuclar, de Tarragona (tram. 250-
02968/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla director urbanístic de l’Alt Empordà (tram.
250-02969/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 44

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). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre l’adaptació
dels cicles formatius a la comarca de l’Alt Penedès
(tram. 250-02971/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre la dotació
d’una escola d’idiomes a Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) (tram. 250-02972/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre la normalit-
zació de la diversitat sexual (tram. 250-02973/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 45
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Proposició no de llei sobre la instal·-
lació d’un casino a Tarragona (tram. 250-02974/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 45

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). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament del dret de petició a Catalunya (tram. 250-
02976/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre la reparació
urgent de desperfectes en el ferm de l’Eix Transver-
sal (tram. 250-02977/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre la dotació
del CAP de Sant Salvador, de Tarragona, d’atenció
continuada (tram. 250-02978/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre la dotació
de sòl industrial de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Pe-
nedès) (tram. 250-02979/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou enllaç amb l’Eix Transversal a la
comarca de la Segarra (tram. 250-02980/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 47

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). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 47

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). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 47

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). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 47

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). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 48

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de referència de recerca i assessora-
ment en pesqueres (CRP) (tram. 250-02985/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 48

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de la Ronda Sud de Granollers (Vallès Orien-
tal) (tram. 250-02986/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 48

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). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 48

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment urgent de desperfectes del ferm de l’Eix
Transversal (tram. 250-02989/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 49

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). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. 49

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). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 49

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del domini esquiable de coll de Pal (Berguedà), a la
Molina - Masella (Cerdanya) (tram. 250-02992/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 49

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una vorera en el tram de la carretera GI-552
que comunica l’estació de ferrocarril de Riells i
Viabrea i el municipi de Breda (Selva) (tram. 250-
02993/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre l’aprofundi-
ment democràtic del procediment administratiu
(tram. 250-02994/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre la millora
dels accessos a la Costa Brava (tram. 250-02995/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre la progra-
mació de les obres en la xarxa viària de les comar-
ques nord-orientals en períodes de màxima afluèn-
cia de vehicles (tram. 250-02996/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 50

Proposició no de llei sobre la potenci-
ació de l’aeroport de Girona (tram. 250-02997/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 51

Proposició no de llei sobre la restaura-
ció de la masia Can Molins, de Sant Climent de Llo-
bregat (Baix Llobregat), i la seva inclusió en el Ca-
tàleg de béns culturals d’interès local (tram.
250-02998/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 51

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou accés a l’autopista A-7, a Llinars del
Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-02999/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. 51

Proposició no de llei sobre l’increment
de personal i la reducció del nombre d’interns a la
presó de Tarragona (tram. 250-03000/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. 51

Proposició no de llei sobre la paralitza-
ció de les gestions de l’empresa Valenciana de
Cementos per a utilitzar la crema de pneumàtics
com a combustible, a Alcanar (Montsià) (tram. 250-
03001/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 52
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Proposició no de llei sobre el respec-
te del medi natural en el traçat de les infraestructu-
res viàries, especialment pel que fa a l’espai rural
de Gallecs (Vallès Oriental) (tram. 250-03002/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre els ingres-
sos tributaris procedents de cessions de l’impost de
successions (tram. 250-03003/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de la gestió de les àrees bàsiques de salut de
l’Institut Català de la Salut a la Torrassa i Collblanc,
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), l’Institut
Català de la Salut (tram. 250-03004/06). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 52

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi del model de laterals de les carreteres
catalanes (tram. 250-03005/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre la reestruc-
turació de les escales executiva i intermèdia dels
funcionaris públics del Cos de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra (tram. 250-03006/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre la reestruc-
turació de les escales executiva i intermèdia dels
funcionaris públics de la policia local (tram. 250-
03007/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre la res-
tauració de l’església modernista de la Bauma,
a Castellbell i el Vilar (Bages) (tram. 250-03008/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 53

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou centre d’educació infantil i primària a
Bigues i Riells (Vallès Oriental) (tram. 250-03009/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 54

Proposició no de llei sobre la inclusió
del sector de Can Margarit, de Bigues i Riells (Va-
llès Oriental), en el Pla d’espais d’interès natural
(tram. 250-03010/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 54

Proposició no de llei sobre l’actualitza-
ció de la renda dels contractes de lloguer (tram.
250-03011/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 54

Proposició no de llei sobre la inclusió
de l’eix ferroviari Barcelona - Puigcerdà - La Tor de
Querol - Tolosa - París en les accions prioritàries
del Llibre blanc de la Comissió Europea (tram. 250-
03012/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. 54

Proposició no de llei sobre l’Any Dalí
(tram. 250-03013/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 55

Proposició no de llei sobre els riscos
en la població infantil i juvenil de l’ús inadequat d’In-
ternet (tram. 250-03014/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 55

Proposició no de llei sobre el riscos en
la població infantil i juvenil de l’ús inadequat de la

telefonia mòbil (tram. 250-03015/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 55

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de les mesures per a la prevenció de la
legionel·losi (tram. 250-03016/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. 55

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la Biblioteca Municipal d’Alcanar (Montsià) (tram.
250-03017/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. 56

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un pavelló esportiu a les Cases d’Alcanar
(Montsià) (tram. 250-03018/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 56

Proposició no de llei sobre el conreu
de l’arròs (tram. 250-03019/06). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. 56

Proposició no de llei sobre la creació
de la Targeta Turística Catalana (tram. 250-03020/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 56

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un casal per a la gent gran al barri de la Mo-
rera, a Badalona (Barcelonès) (tram. 250-03021/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 57

Proposició no de llei sobre la regla-
mentació dels locals nocturns (tram. 250-03022/
06). Tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. 57

Proposició no de llei sobre l’estudi de
les especificitats de la comarca de l’Anoia arran del
desplegament del Cos de Mossos d’Esquadra
(tram. 250-03023/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. 57

Proposició no de llei sobre l’aplicació
d’una política pròpia de suport al desenvolupament
del Magrib i de solidaritat amb aquesta regió (tram.
250-03024/06). Presentació. 57

Proposició no de llei sobre la neteja de
la riera de l’Aubi, a Palafrugell (Baix Empordà)
(tram. 250-03025/06). Presentació. 59

Proposició no de llei sobre el rebuig
del projecte d’urbanització de la Pineda d’en Gori,
de Palamós (Baix Empordà) (tram. 250-03026/06).
Presentació. 59

Proposició no de llei sobre l’inici del
projecte de soterrament de les rieres de Tiana i
Miquel Mates, a Montgat i Tiana (Maresme) (tram.
250-03027/06). Presentació. 60

Proposició no de llei sobre el traspàs
de les competències en matèria d’inspecció de tre-
ball i Seguretat Social (tram. 250-03028/06). Pre-
sentació. 60

Proposició no de llei sobre l’allibera-
ment del peatge de l’autopista A-2 per als usuaris
afectats per les restriccions de circulació derivades
de les obres dels túnels del Bruc (Anoia) de la car-
retera N-II (tram. 250-03029/06). Presentació. 62

Proposició no de llei sobre els habitat-
ges afectats per patologies al barri de Collblanc, a
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-
03030/06). Presentació. 62
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Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou centre d’ensenyament al barri de les
Bòbiles de Gavà (Baix Llobregat) (tram. 250-03031/
06). Presentació. 63

Proposició no de llei sobre l’increment
de la dotació dels centres del Consorci de Norma-
lització Lingüística del Baix Llobregat i l’Hospitalet
de Llobregat per a afrontar les necessitats de la
nova immigració (tram. 250-03032/06). Presenta-
ció. 64

Proposició no de llei sobre el tràmit
d’informació pública del projecte del nou CEIP del
barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat) (tram.
250-03033/06). Presentació. 65

Proposició no de llei sobre la retirada
del Decret de modificació del Reglament de màqui-
nes recreatives i d’atzar i sobre el tractament de les
ludopaties (tram. 250-03034/06). Presentació. 66

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. 67

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els viatges institucionals
dels seus membres (tram. 302-00266/06). Esme-
nes presentades. 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment en ma-
tèria de relacions institucionals i de projecció de la
institució (tram. 302-00268/06). Esmenes presenta-
des. 68

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la situació del tèxtil a Catalunya (tram. 300-01012/
06). Presentació. 68

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els mitjans de comunicació públics (tram. 300-
01013/06). Presentació. 68

4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Calendari de sessions plenàries per al
setè període de sessions (setembre - desembre
2002) (tram. 395-00046/06). 69

Procediments a tramitar en sessió
plenària durant el setè període de sessions (se-
tembre - desembre 2002) (tram. 395-00047/06). 69

Setmana per a la reunió mensual de la
Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials durant el setè període de sessions
(setembre - desembre 2002) (tram. 395-00048/06). 73

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
136/VI del Parlament de Catalunya, sobre la pros-
titució (tram. 340-00905/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Moció. 73

Control del compliment de la Moció
167/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca universitària, especialment pel que fa a la pro-
moció de les activitats de recerca i el desenvolupa-
ment tecnològic (tram. 340-01142/06). Designació
de la Comissió competent. 74

Control del compliment de la Moció
168/VI del Parlament de Catalunya, sobre la sensi-
bilització social envers la violència de gènere (tram.
340-01143/06). Designació de la Comissió compe-
tent. 74

Control del compliment de la Moció
169/VI del Parlament de Catalunya, sobre les polí-
tiques sociolaborals a Catalunya (tram. 340-01144/
06). Designació de la Comissió competent. 74

Control del compliment de la Moció
170/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca d’immigració a Catalunya (tram. 340-01145/06).
Designació de la Comissió competent. 74

Control del compliment de la Moció
171/VI del Parlament de Catalunya, sobre els ense-
nyaments obligatoris (tram. 340-01146/06). Desig-
nació de la Comissió competent. 74

Control del compliment de la Moció
172/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca esportiva i el futur de l’esport català (tram. 340-
01147/06). Designació de la Comissió competent. 75

Control del compliment de la Moció
173/VI del Parlament de Catalunya, sobre els crite-
ris de concessió de les llicències d’emissió als ope-
radors de radiodifusió i televisió (tram. 340-01160/
06). Designació de la Comissió competent. 75

Control del compliment de la Moció
174/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca d’habitatge (tram. 340-01161/06). Designació de
la Comissió competent. 75

Control del compliment de la Moció
175/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca de drogodependències (tram. 340-01162/06).
Designació de la Comissió competent. 75

Control del compliment de la Moció
176/VI del Parlament de Catalunya, sobre les rela-
cions laborals a Catalunya (tram. 340-01163/06).
Designació de la Comissió competent. 75

Control del compliment de la Moció
177/VI del Parlament de Catalunya, sobre el trans-
port sanitari (tram. 340-01164/06). Designació de la
Comissió competent. 75

Control del compliment de la Moció
178/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca pel que fa a la tecnologia i a la societat del co-
neixement (tram. 340-01165/06). Designació de la
Comissió competent. 75

Control del compliment de la Resolu-
ció 1131/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
situació i les necessitats socials dels homosexuals
en edat avançada i llur integració en la xarxa resi-
dencial per a persones grans (tram. 340-01235/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 76

Control del compliment de la Resolu-
ció 1172/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
dotació dels mitjans necessaris a l’Associació
d’Amics de La Bressola, de la Catalunya Nord, per
a atendre la demanda creixent de classes i escoles
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catalanes (tram. 340-01236/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 76

Control del compliment de la Resolu-
ció 1124/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’in-
crement del nombre de places d’acolliment i pisos
pont per a dones maltractades i sobre una campa-
nya informativa a les víctimes de la violència do-
mèstica (tram. 340-01237/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 77

Control del compliment de la Resolu-
ció 1136/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció de vorals per a vianants entre els qui-
lòmetres 17 i 19 de la carretera C-243b (tram. 340-
01238/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 78

Control del compliment de la Resolu-
ció 1139/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
necessitat de dotar l’autopista A-2 d’un carril segre-
gat per a ús exclusiu de transports col·lectius d’al-
ta ocupació (tram. 340-01239/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 78

Control del compliment de la Resolu-
ció 1152/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’ampliació de la sortida 28 de l’autopista A-7, a Vi-
lafranca del Penedès (Alt Penedès) (tram. 340-
01240/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 78

Control del compliment de la Resolu-
ció 1153/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
millora de l’accés a la urbanització Can Martinell, de
Gelida (Alt Penedès) des de la carretera C- 243b
(tram. 340-01241/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 79

Control del compliment de la Resolu-
ció 1146/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
projecte de desdoblament de la carretera C-14, de
Reus (Baix Camp) a Alcover (Alt Camp) (tram. 340-
01242/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 79

Control del compliment de la Resolu-
ció 1154/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
millora de la seguretat dels accessos a l’àrea recre-
ativa de Can Torrents, de Gelida (Alt Penedès), a
la carretera C-243b (tram. 340-01243/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 79

Control del compliment de la Resolu-
ció 1175/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
actuacions dirigides a millorar l’ensenyament al
municipi de Salt (Gironès) (tram. 340-01244/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 80

Control del compliment de la Resolu-
ció 1311/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’una piscina coberta a Alcanar (Mont-
sià) (tram. 340-01245/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 80

Control del compliment de la Resolu-
ció 1310/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
cobertura de la pista poliesportiva de les Cases
d’Alcanar, a Alcanar (Montsià) (tram. 340-01246/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 81

Control del compliment de la Resolu-
ció 1302/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
protecció del conjunt històric de Sant Boi de Llobre-
gat (Baix Llobregat) (tram. 340-01247/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 81

Control del compliment de la Resolu-
ció 1301/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’un pavelló esportiu a Guissona (Se-
garra) (tram. 340-01248/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 81

Control del compliment de la Resolu-
ció 1303/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
creació d’un catàleg patrimonial de festes tradicio-
nals (tram. 340-01249/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 82

Control del compliment de la Resolu-
ció 1466/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
manteniment del Jutjat de Primera Instància i Ins-
trucció de Falset (Priorat) (tram. 340-01250/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 82

Control del compliment de la Resolu-
ció 1458/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’ampliació i la millora del Centre d’Educació Espe-
cial Horitzó, de Pineda de Mar (Maresme) (tram.
340-01251/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 83

Control del compliment de la Resolu-
ció 1457/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
lectures per a l’ensenyament de les literatures ca-
talana i castellana a l’alumnat d’ensenyament se-
cundari obligatori (tram. 340-01252/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 83

Control del compliment de la Resolu-
ció 1190/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ac-
tivitat hospitalària a l’Hospital Josep Trueta, de Gi-
rona, l’estiu de 2002 (tram. 340-01253/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 84

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de la CONFAVC davant la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes de les Línies d’Alta Ten-
sió i de les Instal·lacions de Telefonia Mòbil sobre la
Salut de les Persones per donar a conèixer les ac-
tuacions de l’entitat que representen en relació a
l’exposició als camps electromagnètics i els seus
efectes sobre la salut de les persones (tram. 356-
00551/06). Acord sobre la sol·licitud. 84

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques da-
vant la Comissió de Política Territorial perquè infor-
mi del Pla d’aeroports de Catalunya (tram.
356-00552/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 85

Sol·licitud de compareixença davant la
Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut
a Catalunya del director de la Fundació Jaume Bofill
perquè exposi els treballs de la Fundació en l’àm-
bit de la democràcia participativa dels joves (tram.
356-00553/06). Acord sobre la sol·licitud. 85

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Justícia davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre les
competències de la Generalitat que envaeix el Pla
de xoc contra la delinqüència presentat pel Govern
de l’Estat (tram. 356-00554/06). Sol·licitud i trame-
sa a la Comissió. 85

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

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Treball sobre les
línies d’actuació en l’àmbit de la prevenció dels
accidents laborals (tram. 355-00194/06). Substan-
ciació. 85
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Sessió informativa de la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a Catalunya
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
sobre la proposta de reforma de la Política Pesque-
ra Comunitària presentada per la Comissió Europea
i les seves possibles repercussions a Catalunya
(tram. 355-00197/06). Sol·licitud i tramesa a la Co-
missió. 85

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

Compareixença del Sr. Joan Martínez
León, vicepresident primer de la CONFAVC i del Sr.
Josep Carbó i Bartrà, vicepresident segon de la
CONFAVC, davant la Comissió d’Estudi sobre els
Efectes de les Línies d’Alta Tensió i de les Instal·-
lacions de Telefonia Mòbil sobre la Salut de les
Persones per donar a conèixer les actuacions de
l’entitat que representen amb relació a l’exposició
als camps electromagnètics i els seus efectes so-
bre la salut de les persones (tram. 357-00294/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 86

Compareixença davant la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a Catalu-
nya del director de la Fundació Jaume Bofill perquè
exposi els treballs de la Fundació en l’àmbit de la
democràcia participativa dels joves (tram. 357-
00295/06). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. 86

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.

4.55 Activitat parlamentària
4.55.15 Convocatòria

Sessió plenària núm. 65. Convocada
per al dia 1 d’octubre de 2002 86

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de Coordinador /a de gestió i
sistemes de la Direcció Informàtica del Parlament
de Catalunya (tram. 500-00041/06). Nomenament
de l’òrgan qualificador. 87

Concurs per a la provisió definitiva
d’un lloc de treball de cap de l’Àrea de Seguretat i
Equipaments del Parlament de Catalunya (tram.
500-00042/06). Nomenament de l’òrgan qualifica-
dor. 87

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament. Correcció d’errades de pu-
blicació (BOPC 329). 87
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de qualitat agroalimen-
tària
Tram. 200-00069/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 25.09.2002 a l’11.10.2002).

Finiment del termini: 14.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 25.09.2002 a l’11.10.2002).

Finiment del termini: 14.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

3.01.02 PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de
l’apartat 4 de l’article 20 de la Llei 6/
1987, del 4 d’abril, de l’organització
comarcal de Catalunya
Tram. 202-00016/06

Suspensió del procediment

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2002, d’acord amb l’article 110.2 del Re-
glament i escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat
de deixar en suspens la tramitació de la Proposició de
llei de modificació de l’apartat 4 de l’article 20 de la
Llei 6/1987, del 4 d’abril, de l’organització comarcal
de Catalunya (tram. 202-00016/06), atès que se sol·-
licita que aquesta Proposició de llei serveixi de mate-
rial de treball per a la Ponència ja nomenada en el si de
la Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local per a elaborar, mitjançant la
iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamen-
taris, la Proposició de llei per a la reorganització terri-
torial de l'Administració pública a Catalunya (tram.
202-00082/06).

Atès el que disposa l’article 109.2 del Reglament, quan
el Parlament aprovi la llei resultant de la iniciativa par-
lamentària conjunta, s’haurà de proposar al Ple explí-
citament la retirada d’aquesta Proposició de llei.

Palau del Parlament, 18.09.2002

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Proposició de llei de modificació de
l’article 20 de la Llei 6/1987, del 4
d’abril, sobre l’organització comarcal
de Catalunya amb la inclusió de l’apar-
tat 3 bis
Tram. 202-00104/06

Suspensió del procediment

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2002, d’acord amb l’article 110.2 del Re-
glament i escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de
deixar en suspens la tramitació de la Proposició de llei
de modificació de l’article 20 de la Llei 6/1987, del 4
d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya
amb la inclusió de l’apartat 3 bis (tram. 202-00104/06),
atès que se sol·licita que aquesta Proposició de llei ser-
veixi de material de treball per a la Ponència ja nome-

3.01.01.
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nada en el si de la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local per a elaborar,
mitjançant la iniciativa legislativa del conjunt dels
grups parlamentaris, la Proposició de llei per a la reor-
ganització territorial de l'Administració pública a Cata-
lunya (tram. 202-00082/06).

Atès el que disposa l’article 109.2 del Reglament, quan
el Parlament aprovi la llei resultant de la iniciativa par-
lamentària conjunta, s’haurà de proposar al Ple explí-
citament la retirada d’aquesta Proposició de llei.

Palau del Parlament, 18.09.2002

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1987, del 4 d’abril, de l’organitza-
ció comarcal de Catalunya
Tram. 202-00118/06

Suspensió del procediment

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2002, d’acord amb l’article 110.2 del Re-
glament i escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de
deixar en suspens la tramitació de la Proposició de llei
de modificació de la Llei 6/1987, del 4 d’abril, de l’or-
ganització comarcal de Catalunya (tram. 202-00118/
06), atès que se sol·licita que aquesta Proposició de llei
serveixi de material de treball per a la Ponència ja no-
menada en el si de la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local per a elabo-
rar, mitjançant la iniciativa legislativa del conjunt dels
grups parlamentaris, la Proposició de llei per a la reor-
ganització territorial de l'Administració pública a Cata-
lunya (tram. 202-00082/06).

Atès el que disposa l’article 109.2 del Reglament, quan
el Parlament aprovi la llei resultant de la iniciativa par-
lamentària conjunta, s’haurà de proposar al Ple explí-
citament la retirada d’aquesta Proposició de llei.

Palau del Parlament, 18.09.2002

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organitza-
ció comarcal de Catalunya
Tram. 202-00130/06

Suspensió del procediment

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2002, d’acord amb l’article 110.2 del Re-
glament i escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de
deixar en suspens la tramitació de la Proposició de llei
de modificació de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’or-
ganització comarcal de Catalunya (tram. 202-00130/
06), atès que se sol·licita que aquesta Proposició de llei
serveixi de material de treball per a la Ponència ja no-
menada en el si de la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local per a elabo-
rar, mitjançant la iniciativa legislativa del conjunt dels
grups parlamentaris, la Proposició de llei per a la reor-
ganització territorial de l'Administració pública a Cata-
lunya (tram. 202-00082/06).

Atès el que disposa l’article 109.2 del Reglament, quan
el Parlament aprovi la llei resultant de la iniciativa par-
lamentària conjunta, s’haurà de proposar al Ple explí-
citament la retirada d’aquesta Proposició de llei.

Palau del Parlament, 18.09.2002

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Proposició de llei d’organització co-
marcal de Catalunya
Tram. 202-00142/06

Suspensió del procediment

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2002, d’acord amb l’article 110.2 del Re-
glament i escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de
deixar en suspens la tramitació de la Proposició de llei
d’organització comarcal de Catalunya (tram. 202-
00142/06), atès que se sol·licita que aquesta Proposició
de llei serveixi de material de treball per a la Ponència
ja nomenada en el si de la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local per a
elaborar, mitjançant la iniciativa legislativa del conjunt
dels grups parlamentaris, la Proposició de llei per a la
reorganització territorial de l'Administració pública a
Catalunya (tram. 202-00082/06).

Atès el que disposa l’article 109.2 del Reglament, quan
el Parlament aprovi la llei resultant de la iniciativa par-

3.01.02
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lamentària conjunta, s’haurà de proposar al Ple explí-
citament la retirada d’aquesta Proposició de llei.

Palau del Parlament, 18.09.2002

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Proposició de llei de modificació de la
Llei 6/1987, del 4 d’abril, de l’organitza-
ció comarcal de Catalunya
Tram. 202-00149/06

Suspensió del procediment

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2002, d’acord amb l’article 110.2 del Re-
glament i escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat de
deixar en suspens la tramitació de la Proposició de llei
de modificació de la Llei 6/1987, del 4 d’abril, de l’or-
ganització comarcal de Catalunya (tram. 202-00149/
06), atès que se sol·licita que aquesta Proposició de llei
serveixi de material de treball per a la Ponència ja no-
menada en el si de la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local per a elabo-
rar, mitjançant la iniciativa legislativa del conjunt dels
grups parlamentaris, la Proposició de llei per a la reor-
ganització territorial de l'Administració pública a Cata-
lunya (tram. 202-00082/06).

Atès el que disposa l’article 109.2 del Reglament, quan
el Parlament aprovi la llei resultant de la iniciativa par-
lamentària conjunta, s’haurà de proposar al Ple explí-
citament la retirada d’aquesta Proposició de llei.

Palau del Parlament, 18.09.2002

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció d’un nou CEIP a Calella
(Maresme)
Tram. 250-02730/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
334)

N. de la R.: Aquest text substitueix el publicat al BOPC
334, a la pàg. 3.

ESMENES PRESENTADES GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 44153)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell
Executiu a:

1. Establir amb el CEIP La Minerva i amb
el CEIP Doctor Carles Salicrú, d’acord
amb les previsions del Departament d’En-
senyament, les condicions per a la implan-
tació d’una tercera línia pública d’ensenya-
ment infantil i primari a Calella (Maresme),
tan bon punt com la demanda d’escolarit-
zació ho justifiqui.»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (2)

De tot el text de l’apartat

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el respecte
a la diversitat d’orientacions sexuals
Tram. 250-02770/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC, del 31.07.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 44757)

APARTAT 1

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

«1. Donar suport a la creació d’un grup de recerca in-
teruniversitari que elabori un informe sobre la proble-
màtica social que pot afectar els i les adolescents i jo-
ves homosexuals, per tal que, a partir de les seves
conclusions, es puguin dissenyar programes de matè-
ries optatives dels currícula universitaris, preparar
professorat especialista i se’n puguin desprendre les lí-
nies bàsiques d’intervenció politicopedagògica.»

APARTAT 3

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

«3. Contemplar en els materials didàctics d’educació
infantil, primària i secundària la diversitat sexual com
una realitat existent i legítima.»

APARTAT 5

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

«5. Preveure en les biblioteques i en...»

Proposició no de llei sobre la reforma
integral de l’edifici de l’IES de la Roca
del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02776/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC, del 31.07.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 44587)

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

« El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a posar en marxa els mecanismes necessaris perquè es
porti a terme d’acord amb les previsions del Departa-
ment d’Ensenyament un pla de reforma integral...»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou CEIP a Roda de Barà
(Tarragonès)
Tram. 250-02804/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPC, del 31.07.2002

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 44579)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a ampliar l’actual col·legi d’educació infantil i primà-
ria, de Roda de Barà (Tarragonès), per tal que sigui un
centre de dues línies i pugui donar resposta a la de-
manda d’escolarització prevista en funció del progres-
siu creixement demogràfic del municipi.»

3.10.25.
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 44683)

ADDICIÓ DE NOUS PARÀGRAFS

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

«...per a tal efecte.

Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Consell
Executiu a agilitzar els tràmits necessaris per tal que
les obres d’execució d’ambdós centres puguin iniciar-
se l’any 2003.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (2)

«El Parlament de Catalunya també insta el Consell
Executiu a dotar les partides necessàries als pressupos-
tos de l’any 2003 per tal d’assolir els objectius esmen-
tats.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons d’ajuda als barris per a la
rehabilitació de centres històrics
Tram. 250-02835/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del
09.09.02

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 46817)

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

«Elaborar i presentar un Pla estratègic d’inversió plu-
rianual que determini les inversions a realitzar, a tra-
vés d’ADIGSA, per al període 2004-2010, amb una
aportació mínima total de 240 milions d’euros (40.000
milions de pessetes), als barris d’habitatge social que
aquesta empresa pública administra i a altres barris,
amb l’objectiu de completar les actuacions de rehabi-
litació d’habitatges endegades en els darrers anys.»

Proposició no de llei sobre la distribu-
ció equitativa dels alumnes de P3 en-
tre els centres d’educació infantil i pri-
mària de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 250-02850/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la conside-
ració de la violència contra les dones
com un problema de salut pública
Tram. 250-02851/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura sobre el Procés d’Equiparació Dona - Home.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la regularit-
zació de l’estatut de refugiat
Tram. 250-02852/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre les malalti-
es rares
Tram. 250-02853/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre els serveis
de telefonia mòbil digital a la comarca
d’Osona
Tram. 250-02854/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’actuació per a la realització,
l’optimació i la promoció del sòl indus-
trial a la comarca del Maresme
Tram. 250-02855/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació de la Torre de la Petita, a Berga
(Berguedà)
Tram. 250-02856/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’activitat extractiva de les pedreres
Tram. 250-02857/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la diversifi-
cació de les energies renovables a les
comarques nord-orientals i l’alimenta-
ció del tren d’alta velocitat (TAV)
Tram. 250-02858/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció dels cicles formatius de formació
professional específica de grau supe-
rior de química ambiental i imatge i so
a l’IES Miquel Biada, de Mataró (Mares-
me)
Tram. 250-02859/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la millora
de l’ensenyament públic dels centres
d’educació infantil i primària de Pineda
de Mar (Maresme)
Tram. 250-02860/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un viaducte entre els punts
quilomètrics 1,500 i 1,700 de la carrete-
ra C-17, a Sant Quirze de Besora (Oso-
na)
Tram. 250-02861/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’adopció
d’un marc legal específic per a la reso-
lució dels recursos contra les qualifi-
cacions registrals fonamentals en dret
civil català
Tram. 250-02862/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un inventari dels espais litorals que
conserven valors ecològics i mediam-
bientals i la protecció d’aquests espais
Tram. 250-02864/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’acord
d’un pacte local per a la llengua cata-
lana
Tram. 250-02865/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre les obres
de millora i manteniment de la carrete-
ra que va de la presa del Pasteral al
pantà de Susqueda (Selva)
Tram. 250-02867/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou CEIP a Mollerussa
(Pla d’Urgell)
Tram. 250-02868/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre els vessa-
ments d’aigües residuals de la urbanit-
zació Cases Pairals a la riera i altres
torrents de Corbera de Llobregat (Baix
Llobregat)
Tram. 250-02869/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la integra-
ció dels centres universitaris de la co-
marca del Maresme a les universitats
respectives i la creació del campus
universitari del Maresme
Tram. 250-02870/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’explotació
dels serveis regionals dels trens d’al-
ta velocitat a Catalunya
Tram. 250-02871/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de gestió integral de la sub-
conca del riu Anoia
Tram. 250-02872/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la cobertura dels serveis de
telefonia mòbil a tots els municipis de
la comarca de la Noguera
Tram. 250-02873/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la segure-
tat del corredor ferroviari mediterrani
Tram. 250-02874/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la creació
del tercer jutjat del penal a Lleida
(Segrià)
Tram. 250-02875/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la creació
de noves oficines d’atenció al ciutadà
en l’àmbit de l’Administració de justí-
cia
Tram. 250-02876/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre les mesu-
res de seguretat i control dels creuers
turístics que fan escala a les platges
de la Costa Brava
Tram. 250-02877/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del servei de transport de viatgers en-
tre el nucli urbà de Gelida (Alt Pene-
dès) i el nucli de Martivell
Tram. 250-02878/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una rotonda a l’accés dels
barris del Puig i la Valenciana, de
Gelida (Alt Penedès), de la carretera C-
243
Tram. 250-02879/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la millora
de la seguretat de la carretera BV-
2249, al pas pel barri de les Cases No-
ves, de Gelida (Alt Penedès)
Tram. 250-02880/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu al traçat actual de
l’autopista C-31
Tram. 250-02881/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’ús ade-
quat dels vehicles de motor com a mit-
jà per a millorar la qualitat de vida en el
medi urbà
Tram. 250-02882/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la progra-
mació, en els mitjans de comunicació,
de debats sectorials amb la participa-
ció de totes les forces polítiques amb
representació parlamentària
Tram. 250-02883/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control Parlamenta-
ri de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre els equipa-
ments esportius i les zones verdes al
barri de Sant Feliu, a l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-02884/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre els ajuts
directes a les famílies de l’Alt Pirineu
per a accedir a la universitat
Tram. 250-02885/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la conser-
vació del Pi de les Tres Branques i del
seu entorn
Tram. 250-02886/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat de presentar un informe al Parla-
ment de Catalunya dels treballs de la
Convenció Catalana per al Debat sobre
el Futur de la Unió Europea, perquè el
debati i, si escau, l’aprovi
Tram. 250-02887/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors,
Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la refosa en
un text únic de la legislació vigent en
matèria de residus
Tram. 250-02888/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre l’ús de la
tècnica de crioconservació d’òvuls
Tram. 250-02889/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la protec-
ció de la serra del Catllaràs
Tram. 250-02890/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la conser-
vació de l’actual llit del riu Llobregat
des del pont de Mercabarna fins a la
desembocadura
Tram. 250-02891/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un pla director de la comarca del
Maresme
Tram. 250-02892/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la protec-
ció de les restes de la calçada i del
pont romà del coll de Parpers (Mares-
me) i del seu entorn
Tram. 250-02893/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el Pla estra-
tègic de l’agricultura del Maresme
Tram. 250-02894/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el paga-
ment de les dietes del Cos de Mossos
d’Esquadra
Tram. 250-02895/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de la carretera C-16 (eix del
Llobregat) entre Puig-reig i Berga (Ber-
guedà)
Tram. 250-02896/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre l’adhesió a
la Declaració de Rubí
Tram. 250-02897/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
de la Inspecció Tècnica de Vehicles
(ITV) per a motocicletes
Tram. 250-02899/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’emissió
d’un informe relatiu al projecte de
construcció d’una central elèctrica a
Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 250-02900/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la creació
de fronteres per posar fi a l’enfronta-
ment entre israelians i palestins
Tram. 250-02901/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors,
Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre l’increment
de l’oferta de transport públic a Olesa
de Bonesvalls (Alt Penedès)
Tram. 250-02902/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el dipòsit
controlat de residus de Cal Palà, a
Castellolí (Anoia)
Tram. 250-02903/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la projecció
de la pluralitat cultural catalana
Tram. 250-02904/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el foment
de la donació d’òrgans
Tram. 250-02905/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la regulació
dels contractes d’assegurança de ma-
laltia i d’assistència sanitària
Tram. 250-02906/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un tren cremallera d’accés a
Montserrat i el millorament del patri-
moni cultural de Monistrol de Montser-
rat (Bages)
Tram. 250-02907/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la segona
fase de restauració del palau de Bagà
(Berguedà)
Tram. 250-02908/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una llei catalana de caça
Tram. 250-02909/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre les dones
amb discapacitats
Tram. 250-02910/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la creació
d’una xarxa de cinemes en català
Tram. 250-02911/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la garantia
de tramitació en els registres oficials
de l’Administració dels documents re-
lacionats amb les gestions en matèria
d’estrangeria
Tram. 250-02912/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un informe tocant a la violència de
caire feixista i espanyolista
Tram. 250-02913/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de la normativa d’allotjaments ru-
rals
Tram. 250-02914/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el submi-
nistrament d’aigua a Santa Maria de
Merlès (Berguedà)
Tram. 250-02915/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció dels nous jutjats del social a
Sabadell, Terrassa (Vallès Occidental),
Granollers (Vallès Oriental) i Mataró
(Maresme) amb dotació de jutges cata-
lans
Tram. 250-02916/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament normatiu de la Llei 10/2001,
de 13 de juliol, d’arxius i documents
Tram. 250-02917/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
del projecte de llei de creació del Parc
Natural de l’Estany de Banyoles (Pla
de l’Estany)
Tram. 250-02918/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la participa-
ció dels ajuntaments de Porqueres i de
Banyoles (Pla de l’Estany) en les actu-
acions previstes en el programa de
restauració de llurs àmbits aquàtics
Tram. 250-02919/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’elimina-
ció del vial de circumval·lació de l’Es-
tany de Banyoles (Pla de l’Estany) i la
seva transformació en un camí de
circumval·lació alternatiu
Tram. 250-02920/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció, l’any 2003, del tercer CEIP, a
Sitges (Garraf)
Tram. 250-02921/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la manca
de pluralitat a TVE
Tram. 250-02923/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control Parlamenta-
ri de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un programa de promoció empresa-
rial i de reequilibrament industrial de la
Noguera
Tram. 250-02924/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el suport
aeri per a l’extinció d’incendis a la ser-
ralada prelitoral penedesenca
Tram. 250-02925/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la promo-
ció industrial a la comarca d’Osona
Tram. 250-02926/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la connexió
amb banda ampla a la comarca d’Oso-
na
Tram. 250-02927/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del subministrament elèctric a la
comarca d’Osona
Tram. 250-02928/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció d’una moratòria en la requalificació
de terrenys industrials a la comarca
del Bages
Tram. 250-02929/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la per-
llongació del funcionament de l’activi-
tat minera de Carbons Pedraforca, SA
i de la central tèrmica de Cercs (Ber-
guedà) fins a finals del 2007
Tram. 250-02930/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre les obres
de millorament de la carretera de Cas-
tellar de n’Hug (Berguedà) a Gombrèn
(Ripollès)
Tram. 250-02931/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la tributa-
ció de les pensions de viduïtat
Tram. 250-02932/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la depura-
dora d’aigües residuals de Torredem-
barra (Tarragonès)
Tram. 250-02933/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la gestió
urbanística del polígon Riu Clar, de
Tarragona
Tram. 250-02934/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre el suport a
la Llei orgànica de partits polítics, en la
lluita contra la violència terrorista
Tram. 250-02935/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a l’empresa Synera Sys-
tems, SL
Tram. 250-02936/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el suport a la
Comissió Civil Internacional d’Observa-
ció per als Drets Humans (CCIODH) a
Mèxic, especialment pel que fa a l’Es-
tat de Chiapas
Tram. 250-02937/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors,
Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou edifici judicial a Sant
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-02938/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre un nova
escola a Sitges (Garraf)
Tram. 250-02939/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el futur de
TVCDisc
Tram. 250-02940/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control Parlamenta-
ri de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la mobilitat
sostenible
Tram. 250-02941/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el desple-
gament temporal d’agents de la Guàr-
dia Civil al Maresme fins al desplega-
ment del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-02942/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament de la Llei 19/2001, de 31 de
desembre, de creació de l’ens Infraes-
tructures Ferroviàries de Catalunya
Tram. 250-02943/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre un nou
emplaçament de la futura biblioteca
provincial de Barcelona i la creació
d’un centre d’interpretació de la histò-
ria al Mercat del Born
Tram. 250-02944/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la igualtat
en l’ús de la llengua catalana i castella-
na a l’ensenyament universitari
Tram. 250-02945/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la SIDA
Tram. 250-02946/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la traduc-
ció de l’Acrobat Reader i d’altres pro-
grames informàtics al català
Tram. 250-02947/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una proposta de fons d’inversió i de
pensions
Tram. 250-02948/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la subroga-
ció del contracte de lloguer en cas de
mort del llogater
Tram. 250-02949/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 166/1998, de 8 de juliol,
de regulació de l’accés motoritzat al
medi natural
Tram. 250-02950/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la segure-
tat i les assegurances dels ciclomo-
tors i de les motocicletes
Tram. 250-02951/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de barreres de separació dels
carrils d’ambdós sentits de la marxa
en les autopistes
Tram. 250-02952/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment dels mitjans necessaris per a la
realització de la tasca professional
dels metges forenses
Tram. 250-02953/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la creació
del Registre professional de Naturo-
patia de Catalunya
Tram. 250-02954/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre l’accés
dels estrangers al permís de conduir
Tram. 250-02955/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre els siste-
mes de promoció del personal al ser-
vei de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-02956/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la destina-
ció del Fons d’Acció Social de l’Institut
Català de la Salut
Tram. 250-02957/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la reper-
cussió de l’aplicació de la reforma de
la Política agrària comuna (PAC)
Tram. 250-02958/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre el compli-
ment de l’Estatut i la culminació dels
traspassos pendents
Tram. 250-02959/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la revista
Catalunya Novetats i el portal d’Inter-
net www.cat365.net
Tram. 250-02961/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el servei de
pediatria del CAP del Pont de Suert
(Alta Ribagorça)
Tram. 250-02962/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un pavelló esportiu a les Ca-
ses d’Alcanar (Montsià)
Tram. 250-02966/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la urbanit-
zació del polígon Riuclar, de Tarrago-
na
Tram. 250-02968/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla director urbanístic de l’Alt
Empordà
Tram. 250-02969/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un enllaç a diferent nivell en-
tre la carretera N-II i la carretera N-360
al pas per Ordis i Borrassà (Alt Empor-
dà)
Tram. 250-02970/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’adaptació
dels cicles formatius a la comarca de
l’Alt Penedès
Tram. 250-02971/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la dotació
d’una escola d’idiomes a Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-02972/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la normalit-
zació de la diversitat sexual
Tram. 250-02973/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació d’un casino a Tarragona
Tram. 250-02974/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament del dret de petició a Catalu-
nya
Tram. 250-02976/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la repara-
ció urgent de desperfectes en el ferm
de l’Eix Transversal
Tram. 250-02977/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la dotació
del CAP de Sant Salvador, de Tarrago-
na, d’atenció continuada
Tram. 250-02978/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la dotació
de sòl industrial de Sant Llorenç
d’Hortons (Alt Penedès)
Tram. 250-02979/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de referència de recerca i
assessorament en pesqueres (CRP)
Tram. 250-02985/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de la Ronda Sud de Granollers
(Vallès Oriental)
Tram. 250-02986/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi geològic d’avaluació
del risc de subsidències a l’aqüífer
Carme - Capellades (Anoia)
Tram. 250-02987/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment urgent de desperfectes del ferm
de l’Eix Transversal
Tram. 250-02989/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del domini esquiable de coll de Pal
(Berguedà), a la Molina - Masella (Cer-
danya)
Tram. 250-02992/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una vorera en el tram de la
carretera GI-552 que comunica l’esta-
ció de ferrocarril de Riells i Viabrea i el
municipi de Breda (Selva)
Tram. 250-02993/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’aprofundi-
ment democràtic del procediment ad-
ministratiu
Tram. 250-02994/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la millora
dels accessos a la Costa Brava
Tram. 250-02995/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la progra-
mació de les obres en la xarxa viària
de les comarques nord-orientals en
períodes de màxima afluència de vehi-
cles
Tram. 250-02996/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la potenci-
ació de l’aeroport de Girona
Tram. 250-02997/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la restaura-
ció de la masia Can Molins, de Sant
Climent de Llobregat (Baix Llobregat),
i la seva inclusió en el Catàleg de béns
culturals d’interès local
Tram. 250-02998/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou accés a l’autopista A-
7, a Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-02999/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’increment
de personal i la reducció del nombre
d’interns a la presó de Tarragona
Tram. 250-03000/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la paralitza-
ció de les gestions de l’empresa Valen-
ciana de Cementos per a utilitzar la
crema de pneumàtics com a combus-
tible, a Alcanar (Montsià)
Tram. 250-03001/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el respecte
del medi natural en el traçat de les in-
fraestructures viàries, especialment
pel que fa a l’espai rural de Gallecs
(Vallès Oriental)
Tram. 250-03002/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre els ingres-
sos tributaris procedents de cessions
de l’impost de successions
Tram. 250-03003/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de la gestió de les àrees bàsi-
ques de salut de l’Institut Català de la
Salut a la Torrassa i Collblanc, de
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès),
l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-03004/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi del model de laterals de les
carreteres catalanes
Tram. 250-03005/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la reestruc-
turació de les escales executiva i inter-
mèdia dels funcionaris públics del Cos
de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra
Tram. 250-03006/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la reestruc-
turació de les escales executiva i inter-
mèdia dels funcionaris públics de la
policia local
Tram. 250-03007/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la restaura-
ció de l’església modernista de la
Bauma, a Castellbell i el Vilar (Bages)
Tram. 250-03008/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou centre d’educació in-
fantil i primària a Bigues i Riells (Vallès
Oriental)
Tram. 250-03009/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la inclusió
del sector de Can Margarit, de Bigues
i Riells (Vallès Oriental), en el Pla d’es-
pais d’interès natural
Tram. 250-03010/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’actualitza-
ció de la renda dels contractes de llo-
guer
Tram. 250-03011/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la inclusió
de l’eix ferroviari Barcelona - Puigcer-
dà - La Tor de Querol - Tolosa - París
en les accions prioritàries del Llibre
blanc de la Comissió Europea
Tram. 250-03012/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre l’Any Dalí
Tram. 250-03013/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre els riscos
en la població infantil i juvenil de l’ús
inadequat d’Internet
Tram. 250-03014/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el riscos en
la població infantil i juvenil de l’ús ina-
dequat de la telefonia mòbil
Tram. 250-03015/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de les mesures per a la preven-
ció de la legionel·losi
Tram. 250-03016/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la Biblioteca Municipal d’Alcanar
(Montsià)
Tram. 250-03017/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un pavelló esportiu a les Ca-
ses d’Alcanar (Montsià)
Tram. 250-03018/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre el conreu
de l’arròs
Tram. 250-03019/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la creació
de la Targeta Turística Catalana
Tram. 250-03020/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un casal per a la gent gran al
barri de la Morera, a Badalona (Barce-
lonès)
Tram. 250-03021/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre la regla-
mentació dels locals nocturns
Tram. 250-03022/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’estudi de
les especificitats de la comarca de
l’Anoia arran del desplegament del
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-03023/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 25.09.2002. al 02.10.2002).

Finiment del termini: 03.10.2002; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 18.09.2002.

Proposició no de llei sobre l’aplicació
d’una política pròpia de suport al des-
envolupament del Magrib i de solidari-
tat amb aquesta regió
Tram. 250-03024/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

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 pel desenvo-
lupament d’una política pròpia de suport al desenvolu-
pament i de solidaritat amb el Magrib.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’illot de Perejil, Ceuta, el Penyal de Vélez de la Go-
mera, el penyal d’Alhucemas Melilla i les Chafarinas
formen un cinturó de places de valor militar des de
l’Estret de Gibraltar fins a la frontera d’Algèria, preser-
vades per a la suposada defensa de la península des-
prés de la descolonització del Protectorat del Rif. El
conflicte per l’ocupació d’un illot deshabitat només
s’entén des del valor simbòlic que té de qüestionament
del conjunt de l’estatus espanyol al nord d’Àfrica.
Amb tot, el desplegament de força militar per defensar
les places africanes de sobirania espanyola, que per ge-
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ografia, i cada cop més, per demografia, formen part
del Rif no resoldrà cap dels problemes pendents.

Hores d’ara la població d’origen magribí es va acostant
a la meitat del total de Ceuta i Melilla. De fet a les es-
coles, la majoria ja és rifenya i de pràctica musulmana.
Una política espanyola basada en la força que en la
intel·ligència portarà indefectiblement a la població
d’aquestes ciutats a reclamar la seva integració al Mar-
roc. Va ser amb la primera llei d’estrangeria del PSOE
quan les revoltes populars massives de la població au-
tòctona, aquesta va aconseguir obtenir l’estatus de
ciutadania espanyola que fins aquell moment se li ha-
via negat. La divisió legal entre els «caballas», espa-
nyols d’origen peninsular, i els moros s’acabava, però
no la discriminació de facto; amb una escola concebuda
en clau castellana i cristiana, sense incorporar la llen-
gua bereber i un islam ensenyat per professors finançats
per l’Estat. Aquesta ceguesa ha permès que l’irredemp-
tisme i el panarabisme s’instal·li entre la població.

Segons fonts ben informades, el 85% de l’activitat eco-
nòmica de les places africanes és el comerç informal,
dit d’altra manera el contraban. La segona activitat és
la que es mou entorn de l’administració: militars i fun-
cionaris que administren els abundosos recursos dels
pressupostos de l’Estat i dels fons europeus. Per a Mar-
roc, la situació també li és interessant ja que compra en
dirhams allò que hauria de pagar en divises, dirhams
provinents de diversos tràfics.

Ceuta i Melilla, en aquestes condicions, són menys el
baluard de la península que la porta d’entrada de tots
els tràfics. La política de defensa militar espanyola a
l’Àfrica no serveix d’altra cosa que per alimentar l’or-
gull d’uns i el victimisme dels altres. El futur de les
places de Ceuta i Melilla passa per la negociació amb
el Marroc, així com pel lliure exercici del dret a l’auto-
determinació per part de les seves poblacions.

La contundència d’Espanya davant del Marroc en la
defensa de penyals i de rocs al nord d’Àfrica no exis-
teix, en canvi, en la defensa del dret d’autodetermina-
ció del Sàhara, en la defensa de les llibertats democrà-
tiques i de la cultura berber al Marroc, ni tampoc davant
de les màfies que trafiquen amb els immigrants irregu-
lars. Per tant, el retorn al estatus quo anterior a l’inci-
dent de Perejil continua deixant enverinats els proble-
mes de fons del nord d’Àfrica.

I de retop, complica les coses a les nacionalitats del
corredor mediterrani ibèric: Andalusia i Catalunya que
acullen la major part de la immigració marroquina –a
Catalunya dos de cada tres–. Per altra banda Catalunya
és la Comunitat Autònoma que representa el 30% de les
exportacions hispàniques al Marroc i la tercera part de
les empreses implantades. De Catalunya han sorgit pro-
grames de cooperació empresarial: vivers d’empreses,
escoles d’empresaris. I és Catalunya el territori de l’Es-
tat que exerceix en percentatge i en nombres absolutes
la quota més alta de solidaritat amb el poble saharaui.
Lamentablement, en tot l’afer del Perejil i els afers pen-
dents al nord d’Àfrica el govern de Catalunya no és tan
sols consultat. Per altra banda, l’escassa política exte-
rior catalana al Magrib es vehicula en bona part a tra-
vés del recentment creat Institut europeu de la Mediter-

rània, sense que les seves prioritats hagin estat discuti-
des formalment al Parlament de Catalunya.

Per això, és necessari que la Generalitat tingui accés a
la definició de la política espanyola al Magrib, que
Catalunya disposi d’una política pròpia en relació al
Marroc i aquesta política pugui debatre’s regularment
al Parlament; una política que alhora defensi la demo-
cratització del Marroc, reconegui les seves reivindica-
cions al nord d’Àfrica, reclami el respecte a l’autode-
terminació del Sàhara i de les places africanes, fomenti
el desenvolupament empresarial català al Marroc i re-
clami l’actuació del govern marroquí en contra dels tra-
ficants d’irregulars i la seva no interferència en les re-
lacions entre Generalitat i comunitat immigrada
d’origen marroquí.

Per tot això es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«A. El Parlament manifesta que:

1. L’ús de la força en conflictes territorials és rebutjable
sempre.

2. És desproporcionat el desplegament de força militar
per defensar les places africanes de sobirania espanyo-
la, que per geografia, i cada cop més, per demografia,
formen part del Rif.

3. El govern espanyol ha de mantenir la fermesa davant
del Marroc en la defensa del dret d’autodeterminació
del Sàhara, en la defensa de les llibertats democràtiques
i de la cultura berber al Marroc, i en defensa de la per-
secució de les màfies que trafiquen amb els immigrants
irregulars i estupefaents.

4. Qualsevol canvi de límits territorials que afectin a
poblacions només es poden fer amb l’exercici del dret
a l’autodeterminació per part d’aquestes poblacions.

5. El Govern espanyol ha de millorar en el tractament
de la població musulmana de Ceuta i Melilla, per tal
que no es vegin vulnerats els seus drets bàsics, com ara
el dret a l’ensenyament de la seva llengua tamazigh a
l’escola, o l’accés a determinats llocs de treballs en
condicions d’igualtat.

B. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

1. Adoptar una política pròpia en relació al Marroc que
alhora defensi la democratització del país, reconegui les
seves pròpies reivindicacions territorials, reclami el
respecte a l’autodeterminació del Sàhara, fomenti el
desenvolupament empresarial català al Marroc i defensi
la no interferència del govern marroquí en les relacions
entre Generalitat i comunitat immigrada d’origen mar-
roquí.

2. Negociar amb el govern de l’Estat la creació d’un
Consell de política africana amb la participació de les
Comunitats autònomes que acullen més població im-
migrada d’aquest origen i alhora hi tenen interessos
econòmics, com és el cas de Catalunya; per tal de par-
ticipar en el disseny de la política exterior espanyola en
aquest àmbit.

3. Comparèixer anualment davant del Parlament, jun-
tament amb els responsables de l’Institut Europeu de la
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Mediterrània per tal de presentar les actuacions desen-
volupades a l’Àfrica.»

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2002

Josep Huguet i Biosca Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la neteja de
la riera de l’Aubi, a Palafrugell (Baix
Empordà)
Tram. 250-03025/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 46886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

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

Durant els mesos de juliol i agost s’han vingut produint
importants vessaments d’aigües fecals i residuals a la
riera Aubi, fet que ha estat reiteradament denunciat a la
premsa per entitats ecologistes i particulars.

Sembla ser que aquest vessament ha afectat uns dos
quilòmetres de riera i que s’ha produït a causa d’un tap
de sorra i pedres en un registre de la xarxa general que
condueix les aigües residuals de Calella, Llafranch,
Tamariu, Palafrugell i Omt-ras fins a la depuradora.

Considerant que aquest tap, amb els consegüents ves-
saments d’aigües fecals i residuals, ja s’ha produït al-
tres vegades i que podria ser que no fos de caràcter
natural,

Considerant que encara s’observen les restes del vessa-
ment (draps, plàstics, compreses i altres elements que
la natura no pot degradar),

Considerant que aquestes deposicions podrien arribar
fina al paratge de Castell i malmetre aquest paratge
natural, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
fer una neteja urgent de la riera de l’Aubi (Baix Empor-
dà)

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre el rebuig del
projecte d’urbanització de la Pineda
d’en Gori, de Palamós (Baix Empordà)
Tram. 250-03026/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 46887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

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

Aquest passat mes d’agost la Comissió de Govern de
l’Ajuntament de Palamós ha sotmès a informació públi-
ca l’aprovació inicial del Projecte d’urbanització de la
«Pineda d’en Gori».
Aquesta pineda es troba just darrera de S’Alguer.
Aquest espai és reconegut des de 1995 com a espai de
protecció cultural. Es troba situat entre la platja de Cas-
tell i la urbanització Fosca-Mar. Es tracta d’un espai de
gran interès natural i per aquesta raó caldria protegir-lo
de qualsevol actuació que el pugui malmetre.
Aquest projecte inclou la construcció de 4 edificis de
planta baixa més tres pisos que conformaran un total de
80 habitatges. Això cal afegir-hi, zones comunes, apar-
caments, etc.
Cal recordar que a la zona de la Fosca, ja densament
urbanitzada, en plena temporada (mesos de juliol i
agost) es troben gran quantitat d’habitatges per vendre
o bé llogar. Això fa pensar que la demanda està prou
coberta pel que fa a la zona, fet que prova que la cons-
trucció de més edificis és merament com a activitat
especulativa que augmenta la pressió sobre el territori.
Com moltes altres vegades ja s’ha donat, l’espai on es
vol urbanitzar era catalogat com a zona rústica i ara es
converteix en zona urbanitzable per tal d’afavorir els
interessos econòmics de certes persones, passant per
davant de l’interès públic de la resta de la ciutadania.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a,

1. Rebutjar el projecte d’urbanització del paratge de la
Pineda d’en Gori, a Palamós.
2. Ampliar la zona de protecció PEIN del paratge de
Castell a l’espai de la Pineda d’en Gori i la platja de
S’Alguer.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu
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Proposició no de llei sobre l’inici del
projecte de soterrament de les rieres
de Tiana i Miquel Mates, a Montgat i
Tiana (Maresme)
Tram. 250-03027/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Xavier
Vendrell i Segura, Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/proposta: Proposició no de llei per l’inici del
projecte de soterrament de les rieres de Tiana i Miquel
Mates, als municipis de Montgat i Tiana (Maresme).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les tempestes d’aquest estiu han posat en evidència el
greuge que està suposant, a la comarca del Maresme,
l’incompliment dels compromisos adquirits per les di-
ferents administracions pel que fa a la concreció de les
obres pendents del Pla de protecció contra les avingu-
des del Maresme.

Les pluges que van caure el passat 31 de juliol i 1
d’agost al municipi de Montgat, amb 248 litres per
metre quadrat, van ocasionar greus problemes a dife-
rents sectors de la població. Pel que fa a la riera de
Tiana o riera de Sant Jordi s’hi va sumar el col·lapse que
es va produir en el col·lector d’aigües fecals –a la ma-
teixa riera al seu pas per Montgat– provocant el vessa-
ment i posteriors condicions d’insalubritat. I pel que fa
a la riera Miquel Mates, el moviment de terres de les
obres del Pla de Montgat, va fer que s’arrosseguessin
fangs i terres, provocant, a més de greus desperfectes
als veïns de la zona, el tall de la carretera Nacional II.
El 10 d’agost, la pluja i la gran intensitat de la pedrega-
da, van agreujar encara més la situació.

Ara tot just fa deu anys de la redacció del Pla contra les
avingudes del Maresme, on es contemplava el soterra-
ment i les actuacions corresponents a les rieres de Tiana
i Miquel Mates. L’any 1994 es va signar el conveni de
col·laboració entre el llavors Ministerio de Obras
Públicas, Transportes i Medio Ambiente amb la Gene-
ralitat de Catalunya, per tirar endavant l’esmentat pla de
rieres. En aquest conveni figura que les dues rieres de
Montgat i Tiana anirien a càrrec dels pressupostos de
l’Estat.

El projecte de soterrament de les rieres de Tiana i Mi-
quel Mates va ser fet per la Generalitat i presentat al
Ministeri l’any 1996. El projecte es va aprovar de for-
ma definitiva i declarant-lo apte per la licitació el mes
de febrer del 2000, amb la corresponent partida pressu-
postària. El juliol de 2001 l’ajuntament de Montgat va

posar a disposició de l’Agència Catalana de l’Aigua els
terrenys afectats per les obres previstes pel projecte de
soterrament de les dues rieres en els termes municipals
de Montgat i Tiana.

Segons l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de
31 de maig de 2001, la licitació d’aquests projectes
s’havia de produir al llarg del 2001 i l’inici de les obres
al 2002. Actualment els projectes de soterrament de les
rieres de Tiana i Miquel Mates continuen encara pen-
dent de licitació. La responsabilitat de l’Estat està en el
pagament de les obres i la responsabilitat de l’Agència
Catalana de l’Aigua en la seva execució.

Cal recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar
la resolució 96/VI sobre l’inici de les actuacions previs-
tes en el projecte de soterrament de les rieres de Tiana
i Miquel Mates, dels termes municipals de Montgat i
Tiana. Aquesta resolució instava al Govern a fer tots els
tràmits necessaris davant el Govern de l’Estat per a
garantir l’inici immediat de les actuacions previstes en
els esmentats projectes.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a tirar en-
davant des de l’Agència Catalana de l’Aigua, fent totes
les gestions necessàries davant del govern de l’Estat, les
actuacions previstes en el projecte de soterrament de les
rieres de Tiana i Miquel Mates, en els municipis de
Montgat i Tiana (Maresme), per tal de garantir de la
forma més immediata possible l’inici de les esmentades
obres.»

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2002

Jaume Oliveras i Maristany; Xavier Vendrell i Segura;
Josep Huguet i Biosca, Portaveu

Proposició no de llei sobre el traspàs
de les competències en matèria d’ins-
pecció de treball i Seguretat Social
Tram. 250-03028/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Carme Porta i
Abad, Ernest Benach i Pascual, Joan Ridao i Martín,
Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el tras-
pàs de les competències en matèria d’inspecció de Tre-
ball i Seguretat Social.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’actual marc de fiscalització de l’activitat de les em-
preses i treballadors/es en matèria sociolaboral és com-
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petència exclusiva de la Inspecció de Treball i Segure-
tat Social, òrgan administratiu estatal depenent del
Ministeri de Treball i Afers Socials. La seva raó de ser,
és la de garantir l’aplicació de l’extensa i complexa
normativa laboral i de Seguretat Social, especialment
en relació al compliment de les diferents obligacions
que la dinàmica de la prestació del treball genera entre
els individus que hi intervenen. Per portar a terme
aquesta tasca, i atesa la transcendència i rellevància del
context on incideix, tradicionalment ha estat dotada
d’importants instruments per garantir la seva eficàcia,
tant pel que fa a competències d’actuació, com a les
pròpiament sancionadores, o fins i tot, per l’impuls de
procediments judicials d’ofici. Si bé aquesta és l’acti-
vitat que se li coneix, també té competències purament
informatives o d’assessorament, alhora que en conflic-
tes laborals, també té atribuïdes tasques de mediació.

Aquesta activitat, és exclusiva a tot el territori espanyol,
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social del Minis-
teri de Treball, i segons preveu la Llei 42/1997, de 14
de novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, en la persona dels Inspectors de Tre-
ball i Seguretat Social i els Subinspectors d’Ocupació
i Seguretat Social. Aquest marcat caire centralitzat s’ha
intentat explicar per raó del contingut del Conveni nú-
mero 81 de la Organització Internacional del Treball de
11 de juliol de 1947, sobre inspecció de Treball a la
Indústria i el Comerç, ratificat per l’estat espanyol en
data 14 de gener de 1960, el qual conté les previsions
que han servit de model als actuals serveis d’inspecció
dels països que l’han adoptat. Entre els principis que
preveu, concretament al seu article 4 apartat 1 n’hi ha
un que és el que sempre s’ha utilitzat per defensar la
centralitat, i és el referit a que la Inspecció de Treball
haurà d’estar sempre sota la vigilància i control d’una
Autoritat Central, sempre que sigui compatible amb la
pràctica administrativa del país. En termes similars
s’expressa també el Conveni 129 de la OIT.

Resulta obvi que només estenen amb amplitud de mi-
res la segona part de la frase, podríem considerar fac-
tible la possibilitat de desconcentrar l’activitat inspec-
tora.

Si bé la competència legislativa en matèria de treball i
seguretat social és estatal, per la tradicional interpreta-
ció restrictiva que s’ha fet de l’article 149 de la Cons-
titució Espanyola, hi ha certes espurnes de descentralit-
zació envers les diferents Comunitats Autònomes. Així,
en un aspecte tant transcendental com és el de la pre-
venció de riscos laborals i de relació laboral, la compe-
tència sancionadora –que no legislativa– correspon, pel
cas de Catalunya, al govern de la Generalitat, d’acord
amb allò que preveu el Decret 46/1996 de 6 de febrer,
norma que regula la transferència de la potestat sancio-
nadora sobre les infraccions relatives a matèries labo-
rals continguda en el Decret 2210/1979 de 7 de setem-
bre de 1979.

Cal tenir en compte, que aquestes competències des-
concentrades s’han de matisar d’acord amb la Sentèn-
cia del Tribunal Constitucional 195/1996, on es con-
clou «obiter dicta» que dins del marc autonòmic no es
pot privar a les respectives administracions de la seva
capacitat, reconeguda pels propis Estatuts, de dotar-se

dels òrgans per portar a terme les funcions encomana-
des. En relació amb aquesta potestat, altra qüestió és
que s’hagi volgut acceptar que amb la col·laboració
amb un cos estatal podia quedar coberta la necessitat.

En aquest context, doncs, ens trobem amb que si bé,
l’activitat sancionadora en matèria de prevenció de ris-
cos, correspon a òrgans de les Comunitats Autònomes,
l’activitat fiscalitzadora per acreditar la realització d’in-
fraccions i iniciar els expedients administratius és la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, en tant que únic
cos habilitat per fer-ho.

Ha quedat palès per les estadístiques dels darrers anys,
que la sinistralitat laboral, lluny de reduir-se, s’ha per-
petuat com un mal endèmic de la nostra societat, i si bé,
cal articular un conjunt de polítiques actives que afavo-
reixin la creació d’un context més sensible en la matè-
ria, no se’ns escapa que l’acció coercitiva i sancionado-
ra ha de prendre un paper important en aquesta qüestió.
Del model que hem descrit, en el que es divideixen les
competències, no s’hi configura un sistema efectiu de
coerció, tenint en compte, no només la dualitat, sinó la
manca d’efectius per donar abast al conjunt de compe-
tències que té atribuïdes la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social.

Per això, la proposta és la de modificar el règim norma-
tiu per possibilitar la creació d’un cos autonòmic d’ins-
pecció, amb dependència directa del Departament de
Treball, i amb una dotació adequada i suficient de mit-
jans, per tal d’optimitzar l’activitat en aquest camp.

És per això que es presenta al següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions oportunes davant del Govern
de l’Estat, per tal d’establir en el termini de sis mesos,
els corresponents acords per assolir els traspàs de com-
petències i recursos pertinents en matèria d’ Inspecció
de Treball i Seguretat Social ».

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2002

Josep Huguet i Biosca, Carme Porta i Abad, Ernest
Benach i Pascual; Joan Ridao i Martín; Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt
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Proposició no de llei sobre l’allibera-
ment del peatge de l’autopista A-2 per
als usuaris afectats per les restricci-
ons de circulació derivades de les
obres dels túnels del Bruc (Anoia) de
la carretera N-II
Tram. 250-03029/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Jaume Oliveras i
Maristany, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/proposta: Proposició no de llei per alliberar
el peatge de l’autopista A-2 per als usuaris de l’esmen-
tada autopista afectats per les restriccions de circulació
derivades de les obres del Túnels del Bruc (Anoia) de
la carretera N-II.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat mes d’agost, el Ministeri de Foment va iniciar
les obres per millorar la seguretat dels Túnels del Bruc
(Anoia) de la carretera N-II entre Barcelona i Lleida.
Aquestes obres, del tot necessàries des de fa anys i con-
sistents en la construcció de dues galeries d’evacuació
una per cada túnel, i la renovació del sistema d’extrac-
ció de fums, implicarà certes restriccions del trànsit
durant el temps previst de la seva execució. Així, durant
quatre mesos, els vehicles només podran utilitzar un
dels dos túnels, pels quals hauran de passar els dos sen-
tits de circulació.

Així, els 40.000 vehicles que circulen diàriament per
aquests túnels veuran disminuïda de manera significa-
tiva la seva mobilitat i ja han estat diverses les institu-
cions, organitzacions i entitats de les comarques afec-
tades que han avisat d’aquests problemes de circulació
i que han reclamat al Govern de l’Estat que endegui les
mesures necessàries per tal d’aconseguir la gratuïtat del
peatge de l’autopista A-2 mentre durin aquestes obres.
Fins el moment, el Ministeri de Foment s’ha negat a
adoptar cap mesura en aquest sentit, adduint que les
restriccions no han ocasionat cap tipus d’embús o mo-
lèstia per als usuaris. Malgrat tot, l’acabament del pe-
ríode estival i el retorn a l’activitat per part de moltes
empreses comportarà, de ben segur, l’increment de cir-
culació i la saturació d’aquesta via de comunicació.

Per tot això es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar les gestions oportunes, amb caràc-
ter d’urgència, davant el Ministeri de Foment i ACESA
per tal d’alliberar el peatge de l’autopista A-2 per als

usuaris de l’esmentada autopista afectats per les restric-
cions de circulació derivades de les obres del Túnels del
Bruc (Anoia) de la carretera N-II.»

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2002

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

Proposició no de llei sobre els habitat-
ges afectats per patologies al barri de
Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Tram. 250-03030/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, Xavier Vendrell i
Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre habi-
tatges afectats per patologies al barri de Collblanc de
l’Hospitalet de Llobregat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al barri de Collblanc de l’Hospitalet de Llobregat, hi ha
un edifici situat al carrer del Doctor Martí i Julià, 142,
constituït per set habitatges i uns baixos, els quals es-
tan habitats per una persona propietària i cinc llogaters.
Quatre d’aquests pisos en lloguer estan habitats per
persones d’entre 70 i 80 anys, tres dels quals viuen sols
i l’altre té una filla a càrrec amb Síndrome de Down.

A conseqüència de les fortes pluges de primers de maig
d’aquest any, es produeixen inundacions en l’únic pis
desocupat, l’entresol que provoquen el desallotjament
dels veïns per part de l’Ajuntament en considerar que
hi ha un risc per a la seva seguretat.

Els veïns de major edat són allotjats per l’Ajuntament
en un alberg en primera instància i en segona i tercera
en pensions i hotels, després d’entrar i sortir per dues
vegades dels seus habitatges mentre dura el procés
d’apuntalament ordenat per l’Ajuntament; els veïns
tornen per darrera vegada fins el moment als seus ha-
bitatges el 21 de juny.

El dia 18 de juny l’Ajuntament presenta als llogaters un
informe del Servei d’Urbanisme i Habitatge (Decret
003471/2002 de 17 de maig) que diu que l’edifici no es
pot declarar en estat de ruïna, que pot ser rehabilitat, tot
i que hi ha trencament i fissures en algunes viguetes de
formigó armat, despreniments de materials i l’estructu-
ra de ferro rovellada i en molt mal estat en algunes sec-
cions. També es conclou que l’estat de l’edifici és fruit
de la falta de manteniment. Els propietaris tenen dos
mesos per rehabilitar l’edifici tot i que al·leguen man-
ca de recursos per iniciar les obres necessàries.
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L’actual districte de Collblanc - La Torrassa té 44.000
habitants, dels quals gairebé el 30% supera els 65 anys
d’edat, una cinquena part dels quals viuen sols, mentre
un de cada quatre pensionistes té ingressos per sota dels
240 euros mensuals. Pel que fa als habitatges, el 60%
tenen entre 31 i 60 metres quadrats i 549 no arriben als
30, mentre que el 34% van ser construïts fa més de 60
anys i el 28% tenen entre 40 i 60 anys d’antiguitat. El
95% del total de cases i pisos del districte van ser edi-
ficats fa més de dues dècades i moltes tenen alumino-
si, el 12% són plantes baixes i el 14% planta baixa més
un pis. En moltes d’aquestes cases el pas del temps i la
deixadesa els n’ha malmès la fesomia i l’estructura. En
el marc del Pla Integral del districte, que compta amb
la implicació de la Generalitat de Catalunya, l’Estat,
l’Ajuntament i les entitats del barri, hi ha previstes ac-
tuacions d’ara al 2010 per intervenir-hi, però no hi ha
cap protocol establert pel que fa al calendari i als recur-
sos que s’hi ha n d’esmerçar per tal de planificar, pre-
venir i actuar en aquests casos, que poden reproduir-se
en els pròxims anys.

Les necessitats socials i manca de recursos i dels pro-
blemes del barri en general, demanen una atenció ur-
gent per part de la Generalitat de Catalunya, especial-
ment en l’esmentat edifici, tenint en compte que s’ha
fet càrrec en altres ocasions de part de la rehabilitació
d’edificis afectats de patologies estructurals de diverses
obres de Barcelona i dels seus voltants.

Per tot l’exposat es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat que, a través dels organismes adients, elabori
un protocol conjuntament amb les institucions i entitats
en el marc del Pla Integral de Collblanc - La Torrassa
en el termini més breu de temps possible per tal de pre-
veure els recursos, el calendari i les actuacions neces-
saris per resoldre els problemes d’habitatges de la zona.
Tot interessant-se especialment per que es resolgui a
fer-se càrrec d’una part significativa de les despeses de
rehabilitació de l’edifici situat al carrer del Doctor
Martí i Julià, 142 del barri de Collblanc de l’Hospita-
let de Llobregat.»

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2002

Carme Porta i Abad; Xavier Vendrell i Segura; Josep
Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou centre d’ensenya-
ment al barri de les Bòbiles de Gavà
(Baix Llobregat)
Tram. 250-03031/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, Xavier Vendrell i
Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
construcció d’un nou centre d’ensenyament al barri de
les Bòbiles de Gavà (Baix Llobregat).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 5 d’abril de 2001, el Parlament de Catalunya
va aprovar la Resolució 630/VI, sobre l’oferta educati-
va pública a Gavà (Baix Llobregat), en la que, entre
d’altres, s’instava el Govern a garantir en la planifica-
ció de l’oferta educativa del municipi de Gavà l’esco-
larització plena de tot l’alumnat, d’acord amb l’evolu-
ció de la demanda i amb els nivells de qualitat adequats,
tot respectant la possibilitat de les famílies d’escollir el
tipus d’ensenyament que desitgen per als propis fills i,
alhora, vetllar per la qualitat de les escoles públiques de
Gavà (Baix Llobregat) i dotar-les dels recursos perti-
nents.

A Gavà existeix un barri, les Bòbiles, que s’ha creat de
nova planta entre el 1999 i el 2002, a partir d’una sèrie
de promocions públiques en uns terrenys majoritària-
ment propietat de l’Incasòl i l’Ajuntament de Gavà, i on
s’han edificat més de 900 habitatges per a un nombre
semblant de famílies. A més, al costat de les Bòbiles,
s’estan construint més d’un centenar i mig de nous ha-
bitatges, al sector denominat can Badosa. La major part
d’aquests nous habitatges està habitada o destinada a
parelles joves, cosa que en un futur ben proper generarà
una forta demanda d’escolaritat a la zona. De fet, la
planificació urbanística vigent al sector de les Bòbiles
ja destina a equipament escolar un solar que actualment
és de propietat pública.

Al barri ja funciona des de 1999 una escola privada
concertada, el «Santo Ángel», però no es pot conside-
rar adreçada específicament als seus veïns, ja que en
realitat es tracta d’un centre que es va traslladar física-
ment des de l’altre extrem del nucli urbà, i que a més va
acumular, en una operació força discutida, les famílies
i el concert escolar del desaparegut centre «Alba
Rosa», del veí poble de Viladecans. A més, actualment,
des del trasllat d’aquest centre al nou barri ja té més
demanda que oferta. De fet, les prospectives més re-
cents revelen que existeix prou demanda escolar per
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justificar la constitució d’una línia escolar pública de
primària en el proper curs 2003-2004.

D’altra banda, l’acumulació de centres escolars de di-
versos tipus en una mateixa zona s’ha demostrat bene-
ficiosa des de dos punts de vista. Primer, perquè asse-
gura el cobriment de la totalitat de les necessitats
escolars, i segon, perquè genera unes sinèrgies que fan
augmentar la percepció social de la qualitat de l’ense-
nyament públic. Així succeeix, sense sortir del mateix
municipi, a la banda de llevant de Gavà, on es concen-
tren en un petit espai l’escola concertada «Sagrada Fa-
mília», el CEIP L’Eramprunyà i l’IES Bruguers. Si
aquest model es repetís a les Bòbiles, ben a prop del
nou CEIP hi hauria l’IES Calamot i l’escola privada
concertada «Santo Ángel».

Cal afegir que el passat 30 de maig de 2002 la Comis-
sió de Govern de l’Ajuntament de Gavà va aprovar
l’oferiment de la cessió gratuïta al departament d’En-
senyament de la Generalitat d’un solar situat al barri de
les Bòbiles per a la construcció d’un nou centre d’edu-
cació infantil i primària de titularitat pública.

Per aquests motius, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Crear i dotar un nou CEIP de titularitat pública al
barri de les Bòbiles a Gavà (Baix Llobregat), que entri
en funcionament el proper curs 2003-2004.

2. Acceptar l’oferta de cessió feta per l’Ajuntament de
Gavà dels terrenys que la planificació urbanística vi-
gent destina a equipament escolar al sector de les Bò-
biles, per construir-lo.»

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2002

Carme Porta i Abad; Xavier Vendrell i Segura; Josep
Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’increment
de la dotació dels centres del Consor-
ci de Normalització Lingüística del
Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobre-
gat per a afrontar les necessitats de la
nova immigració
Tram. 250-03032/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, Xavier Vendrell i
Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre l’incre-
ment de la dotació dels centres del Consorci de Norma-

lització Lingüística del Baix Llobregat i l’Hospitalet
per fer front al repte de la nova immigració.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons dades recents, la població immigrant al Baix
Llobregat s’ha duplicat en els darrers dos anys. Concre-
tament, la comunitat llatinoamericana s’ha quadrupli-
cat en municipis com Esplugues i Castelldefels, i la
població originària d’Àfrica s’ha duplicat en altres
municipis, com ara Sant Andreu de la Barca i Esparre-
guera. A més la distribució dins de les poblacions és
desigual i contribueix a la formació de ghetos.

Comparant les dades de l’«Instituto Nacional de Esta-
dística» referides a l’any 2000, i de les dades que cons-
ten als padrons d’alguns municipis de la comarca
d’aquest 2002, la població de procedència estrangera
ha passat de ser el 2.4% del total l’any 2000 a estar al
voltant del 4% en l’actualitat. Prenent com a base les
dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya referents
a 1996, la població immigrant empadronada s’ha quin-
tuplicat a Sant Andreu de la Barca i s’ha triplicar en
municipis com Castelldefels, Esplugues, El Prat i
Viladecans.

Bàsicament, aquestes comunitats immigrants estan for-
mades per població magrebí o llatinoamericana, i per
tant tenen un desconeixement pràcticament total de la
llengua i cultura catalanes. El seu baix poder adquisi-
tiu, a més, impedeix fins i tot en alguns casos que pu-
guin accedir als cursos de català que oferta l’adminis-
tració, tot i que el seu cost és realment mòdic.

Entre les conclusions de les «Jornades Llengua i Immi-
gració: Ensenyament de la Llengua Catalana als Immi-
grants Adults» que tingueren lloc el 18 i 19 de juliol de
2002 a l’Auditori del Palau de la Generalitat de Cata-
lunya, destaca la importància de la llengua com ele-
ment d’inclusió social, i el fet que, a diferència d’èpo-
ques passades, Catalunya disposa ara, com a comunitat
nacional, d’uns determinats instruments per facilitar la
integració social d’aquests nous immigrants.

L’eina bàsica a través de la qual les administracions
catalanes actuen en el camp de l’ensenyament del ca-
talà per adults en el territori és el Consorci per a la
Normalització Lingüística (CNL), ens format per la
Generalitat de Catalunya i diferents ajuntaments i con-
sells comarcals.

Tot i això, al conjunt de centres del CNL del Baix Llo-
bregat i L’Hospitalet (CNL Ca n’Ametller, CNL Corne-
llà de Llobregat, CNL Eramprunyà, CNL El Prat de
Llobregat, i CNL Roses), que abasten 20 dels munici-
pis del Baix Llobregat i l’Hospitalet (Abrera, Castell-
bisbal, Esparreguera, Martorell, Molins de Rei, Olesa
de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant
Vicenç dels Horts, Vallirana; Cornellà de Llobregat;
Castelldefels, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans;
El Prat de Llobregat; Esplugues de Llobregat, Sant
Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Des-
vern), els darrers anys hi ha una notòria manca de dis-
ponibilitat pressupostària que impedeix la realització de
programes ambiciosos i amb la dotació necessària adre-
çats específicament a aquests col·lectius de la nova im-
migració.
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El finançament del CPNL es realitza de forma conjunta
entre els ens locals i la Generalitat, corresponent als
primers dels quals els correspon aproximadament una
tercera part de la dotació i a la segona les dues terceres
parts restants.

Per tot l’exposat es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Iniciar negociacions amb els vint ajuntaments del
Baix Llobregat i l’Hospitalet integrats al Consorci per
a la Normalització Lingüística de Catalunya per incre-
mentar el pressupost dels centres del Baix Llobregat, a
fi de dotar-los dels mitjans tècnics i humans necessaris
que permetin afrontar les necessitats d’aprenentatge del
català i de sensibilització lingüística de la nova immi-
gració.

2. Donar comptes al Parlament dels increments pressu-
postaris dels centres del CPNL acordats amb cadascun
dels ajuntaments esmentats per al proper any 2003.

3. Crear, a través del CPNL, programes específics d’en-
senyament de català per adults adreçats a aquests nous
col·lectius d’immigrants amb una dotació econòmica
extraordinària per mitjà de plans quadriennals.»

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2002

Carme Porta i Abad; Xavier Vendrell i Segura; Josep
Bargalló Valls; Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre el tràmit
d’informació pública del projecte del
nou CEIP del barri de Gavà Mar, a
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-03033/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 46914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, Xavier Vendrell i
Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el trà-
mit d’informació pública del projecte de nou CEIP del
barri de Gavà Mar al municipi de Gavà (Baix Llobre-
gat).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La resolució 1232/VI del Parlament, aprovada per una-
nimitat, instava el govern a establir, conjuntament amb
l’Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat), un calendari
d’actuacions per a la creació d’un nou centre d’educa-
ció infantil i primària al barri de Gavà Mar. En relació
amb això, l’Ajuntament de Gavà ja ha aprovat la ces-

sió d’un solar a la Generalitat de Catalunya per a la
construcció d’aquest nou CEIP.

Aquest solar està situat a la pineda de Gavà, en un in-
dret vora mar. La Directiva Europea 92/43/CEE per la
conservació d’hàbitats naturals i de la fauna i flora sil-
vestres, inclou, entre la llista d’hàbitats a protegir de
forma prioritària, els boscos mediterranis de dunes
marítimes amb Pinus pinea i Pinus pinaster, espècies
que conformen les pinedes del Delta del Llobregat,
amenaçades de desaparició a causa de les urbanitzaci-
ons i les obres d’infrastructura.

De fet, la construcció per part de l’Ajuntament de Gavà
d’un centre cívic en una parcel·la de característiques
semblants va provocar una forta reacció i protestes ve-
ïnals, ja que l’edificació comportava la tala de pins i la
desaparició d’una tros compacte de pineda.

D’altra banda, a diferència de les Obres Municipals
Ordinàries, per a les que la llei disposa obligatòriament
un tràmit d’informació pública, els projectes d’edificis
escolars promoguts per la Generalitat de Catalunya no
han de passar cap tràmit obligatori d’informació pública.

Atès que la participació ciutadana és fonamental en les
actuacions de l’administració que poden afectar el medi
ambient (en aquest cas, la pineda litoral de Gavà afec-
tada per la Directiva Europea 92/43/CEE), es presenta
la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al govern de la Gene-
ralitat a:

1. Redactar un projecte de CEIP per al barri de Gavà
Mar, a Gavà (Baix Llobregat), el més respectuós pos-
sible amb la pineda litoral existent a la finca cedida per
l’Ajuntament de Gavà.

2. Efectuar un tràmit d’informació pública previ a
l’aprovació definitiva del projecte de nou CEIP al bar-
ri de Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobregat), per tal que
els veïns hi puguin participar aportant suggeriments o
al·legacions.»

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2002

Carme Porta i Abad; Xavier Vendrell i Segura; Josep
Bargalló Valls, Portaveu adjunt
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Proposició no de llei sobre la retirada
del Decret de modificació del Regla-
ment de màquines recreatives i d’atzar
i sobre el tractament de les ludopaties
Tram. 250-03034/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 46922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

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 proppassat 22 d’agost es va publicar l’avantprojec-
te de Decret de modificació del Reglament de màqui-
nes recreatives i d’atzar. Són especialment preocupants
les noves disposicions relatives a les anomenades «mà-
quines escurabutxaques», és a dir les màquines recre-
atives amb premi que inclouen algun element de joc,
aposta, envit o atzar, ja que en l’esmentat avantprojec-
te s’incrementen els preus de les partides, s’accelera el
ritme de les jugades i es permet la reducció dels premis
petits i l’increment dels grans. Tots aquests elements
contribueixen a estimular el joc.

L’increment de les ludopaties en el nostre país és una
constant. Es tracta d’una forma de dependència que
crea greus problemes a les persones afectades i a les
seves famílies, i Sanitat ha de destinar esforços i recur-
sos per al tractament de les persones afectades. En
aquest context, entenem que els poders públics han de
vetllar per protegir la salut i que aquest principi ha de
prevaldré sobre qualsevol consideració de caràcter eco-
nòmic. D’aquí que les activitats de joc requereixin
d’una regulació estricta, per fer compatible el dret de
les persones a accedir al joc amb la protecció d’aque-
lles altres per a les quals resulta perjudicial.

L’avantprojecte de Decret no contempla aquest principi
de protecció de la salut, sinó que, pel contrari, especi-
fica de forma ben clara que les motivacions per proce-
dir a la seva modificació deriven d’interessos de caire
econòmic. Així, en l’exposició de motius es diu literal-
ment que la modificació plantejada «permet introduir
algunes variacions, sol·licitades reiteradament pel sec-
tor, relacionades amb aspectes tècnics de les màquines
de tipus B, com poden ser el preu i les durades de les
partides, el percentatge de devolució, el límit dels pre-
mis en partides simultànies, l’acumulació de crèdits o
les proves de models». El govern actua de forma sub-
misa respecte als interessos del sector, que són els que
protegeix, i, en contrast, no té en compte les incidències
negatives que els canvis introduïts poden tenir en els
usuaris, que són tractats com a mers objectes de guany.

Davant d’aquests fets, el grup parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds considera que cal invertir valors
i prioritats en la gestió del joc, tot protegint la salut de
les persones i l’interès general. Donat que quan es
substancïi aquesta proposició no de llei ja s’haurà pu-
blicat el Decret definitiu, considerem necessari que, de
mantenir-se en els seus termes, es procedeixi a la seva
retirada i s’estableixi una nova normativa sobre les
màquines recreatives i d’atzar que tingui en compte la
protecció de la salut de les persones.

És per aquests motius 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:

1. Retirar el Decret de modificació del Reglament de
màquines recreatives i d’atzar.

2. Establir les mesures necessàries per tal de reduir l’ac-
cessibilitat a les màquines recreatives amb premi que
incloguin elements de joc, aposta, envit o atzar, de
manera que només es puguin trobar als casinos i a les
sales recreatives, tot establint un període de transició
d’un any per tal que els bars facin les adaptacions ne-
cessàries per a separar l’espai de les màquines de joc
del de la resta de l’establiment.

3. Incrementar les actuacions sanitàries per al tracta-
ment de les ludopaties, amb el reforçament de la unitat
especialitzada de Bellvitge i la creació de noves unitats
a Girona i a Tarragona.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu
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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 Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 46971).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.09.2002 al 18.09.2002).

Finiment del termini: 19.09.2002; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2002.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els viatges ins-
titucionals dels seus membres
Tram. 302-00266/06

Esmenes presentades
Reg. 47107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 47107)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent esmena a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre els viatges
institucionals dels membres del Consell Executiu (tram.
302-00266.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

Del punt número 2, incloure el següent text:

«…insta al Consell Executiu a que, al final de cada
període de sessions informi i doni compte… dels viat-
ges institucionals a l’estranger que porti a terme algun
dels seus membres, compareixent davant la comis-
sió…»»

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2002

Rafael Ribó
President

3.10.65.

3. TRAMITACIONS EN CURS



23 de setembre de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 336

68

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteni-
ment en matèria de relacions instituci-
onals i de projecció de la institució
Tram. 302-00268/06

Esmenes presentades
Reg. 47106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 47106)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent esmena a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre el capteniment en matèria de relacions insti-
tucionals i de projecció de la institució (tram. 302-
00268).

1
ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

Del punt número 1, pel següent text:

«1. Elaborar una nova normativa sobre protocol i re-
presentació de totes les institucions de la Generalitat»

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

Suprimir el punt número 3.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2002

Rafael Ribó
President

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la situació del tèxtil a Catalunya
Tram. 300-01012/06

Presentació: Sr. José Luis López Bulla,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Reg. 46885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

José Luis López Bulla, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), d’acord amb
allò que preveu l’article 128 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent interpel·lació al Consell Execu-
tiu.

¿Quins són els propòsits de capteniment del Govern en
relació a la situació del tèxtil a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2002

José Luis López Bulla
Diputat

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els mitjans de comunicació públics
Tram. 300-01013/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds
Reg. 46995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 128 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Consell
Executiu.

Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre els mitjans de comunicació públics?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2002

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Calendari de sessions plenàries per al
setè període de sessions (setembre -
desembre 2002)
Tram. 395-00046/06

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2002, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 62.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, ha aprovat el calendari de sessions plenàries per
al setè període de sessions, setembre - desembre de
2002:

Octubre: 1 - 2 - 3

16 - 17

30 - 31

Novembre: 13 - 14

26 - 27 - 28

Desembre: 11 - 12

16 - 17 - 18 - 19 - 20

A reserva de les modificacions que l’actuació del Par-
lament demani.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2002

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

Procediments a tramitar en sessió ple-
nària durant el setè període de sessi-
ons (setembre - desembre 2002)
Tram. 395-00047/06

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2002, en compliment del que disposa l’ar-
ticle 62.1 del Reglament, d’acord amb la Junta de Por-
taveus, atesos els documents que hi ha en tramitació i
els que normativament han d’ésser presentats, sens
perjudici del que disposen els articles 129, 130 i 133
del Reglament, ha acordat que, durant el setè període de
sessions (setembre - desembre 2002), s’han de tramitar
en sessió plenària els procediments següents:

SESSIONS PÚBLIQUES

Debats generals

Debat sobre l’orientació política general del Consell
Executiu.

Debat general sobre la sinistralitat laboral (tram. 255-
00009/06).

Dictàmens sobre projectes i proposicions de llei

Projecte de llei reguladora de l’estacionament tempo-
ral de vehicles de motor (tram. 200-00018/06).

Projecte de llei de prevenció de la violència a la llar i en
les relacions de parella (tram. 200-00031/06).

Projecte de llei de creació de l’especialitat d’educació
social en el cos de diplomats de la Generalitat de Cata-
lunya (tram. 200-00045/06).

Projecte de llei de creació de l’Institut de desenvolupa-
ment de l’Alt Pirineu i l’Aran (tram. 200-00057/06).

Projecte de llei d’adequació de procediments adminis-
tratius en relació al règim de silenci administratiu i al
termini de resolució (tram. 200-00059/06).

Projecte de llei modificació de determinats articles de
la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra, amb relació a l’afiliació
sindical de les persones membres del Cos de Mossos
d’Esquadra (tram. 200-00061/06).

Projecte de llei de protecció dels animals (tram. 200-
00063/06).

Projecte de la primera llei del Codi civil de Catalunya
(tram. 200-00064/06).

Projecte de llei de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat imme-
diata amb la trama urbana (tram. 200-00065/06).

Projecte de llei de creació del Col·legi de Dissenyado-
res i Dissenyadors Gràfics de Catalunya (tram. 200-
00066/06).

Projecte de llei de protecció de la salut (tram. 200-
00068/06).

Projecte de llei de qualitat agroalimentària (tram. 200-
00069/06).

Projecte de llei d’universitats de Catalunya (tram. 200-
00070/06).

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2003.

Proposició de llei de foment de la pau (tram. 202-
00009/06).

Proposició de llei de modificació de l’apartat 4 de l’ar-
ticle 20 de la Llei 6/1987, del 4 d’abril, de l’organitza-
ció comarcal de Catalunya (tram. 202-00016/06).

Proposició de llei de modificació de l’article 20 de la
Llei 6/1987, del 4 d’abril, sobre l’organització comar-
cal de Catalunya amb la inclusió de l’apartat 3 bis
(tram. 202-00104/06).
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Proposició de llei de modificació de la Llei 6/1987, del
4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya
(tram. 202-00118/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/1987, de
4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya
(tram. 202-00130/06).

Proposició de llei de les mesures de suport al retorn
dels ciutadans catalans i llurs descendents (tram. 202-
00133/06).

Proposició de llei de modificació dels articles 81, 82 i
83 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya (tram. 202-00136/06).

Proposició de llei d’organització comarcal de Catalu-
nya (tram. 202-00142/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/1987, del
4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya
(tram. 202-00149/06).

Dictàmens sobre propostes de resolució a presentar al
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).

Dictàmens sobre propostes de resolució a presentar al
Congrés dels Diputats

Projecte de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica sobre transferència a les comunitats autò-
nomes de la titularitat dels museus, arxius i biblioteques
de titularitat estatal gestionats per les comunitats autò-
nomes (tram. 269-00004/06).

Projecte de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica per la qual es modifica la Llei orgànica 6/
1985, de l’1 de juliol, del poder judicial (tram. 269-
00005/06).

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).

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 orgànica 10/1995, del 23
de novembre, del Codi penal, sobre els maltractaments
i altres conductes que comportin patiment als animals
de companyia (tram. 270-00047/06).

Preses en consideració

Proposició de llei de modificació de la llei 3/1982, del
23 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat (tram. 202-00012/06).

Proposició de llei de sanejament de les hisendes locals
de Catalunya (tram. 202-00013/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1982, de
23 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat, per la qual es limita la per-
manència en el càrrec de president de la Generalitat a
dos mandats consecutius (tram. 202-00017/06).

Proposició de llei del règim de l’activitat política i d’in-
compatibilitats d’alts càrrecs i diputats al Parlament de
Catalunya (tram. 202-00024/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/1991,
del 29 de novembre, de l’habitatge (tram. 202-00038/
06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/1995, del
6 d’abril, de la iniciativa legislativa popular (tram. 202-
00039/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, de
l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra, de reconeixement als membres d’aquest
Cos del dret d’afiliació als sindicats de classe (tram.
202-00040/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 40/1991,
del 30 de desembre, del Codi de successions per cau-
sa de mort en el Dret Civil de Catalunya, pel que fa a la
reserva hereditària (tram. 202-00041/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/1989,
del 14 de desembre, d’organització, procediment i rè-
gim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i supressió de les delegacions territorials de
la Generalitat i supressió de les delegacions territorials
del Govern (tram. 202-00042/06).

Proposició de llei de regulació dels jurats populars de
contractació administrativa (tram. 202-00050/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/1988, del
30 de març, forestal de Catalunya (tram. 202-00056/
06).

Proposició de llei de supressió de la Comissió de Preus
de Catalunya, de derogació de les funcions que té en-
comanades en matèria d’autorització de preus, i de
modificació de l’article 251 de la Llei 8/1987, del 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (tram.
202-00071/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1998, de
15 de juliol, d’unions estables de parella (tram. 202-
00074/06).

Proposició de llei de creació de l’Institut per al Desen-
volupament de les Comarques de l’Alt Pirineu (tram.
202-00092/06).

Proposició de llei de creació de l’Institut per al Desen-
volupament i la Promoció de l’Alt Pirineu (tram. 202-
00106/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1982, del
23 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat de Catalunya, que habilita el
Parlament a exigir la responsabilitat directa dels conse-
llers per la seva gestió mitjançant la moció de censura
individual (tram. 202-00107/06).
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Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1982, del
23 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat, reguladora de les causes de
dissolució del Parlament de Catalunya (tram. 202-
00111/06).

Proposició de llei relativa als alts càrrecs nomenats pel
Parlament de Catalunya i als criteris i els procediments
per a avaluar-ne la idoneïtat (tram. 202-00115/06).

Proposició de llei sobre la intervenció del Parlament de
Catalunya en la designació d’autoritats i càrrecs (tram.
202-00120/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/1981, de
24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addi-
cionals de protecció dels espais d’especial interès natu-
ral afectats per activitats extractives (tram. 202-00121/
06).

Proposició de llei per a la reducció dels riscos ambien-
tals de les línies elèctriques d’alta tensió (tram. 202-
00122/06).

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

Proposició de llei de modificació de l’article 64 de la
Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del Presi-
dent i del Consell Executiu de la Generalitat (tram. 202-
00125/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/1985, del
14 de gener, de l’Institut Català de Finances (tram. 202-
00126/06).

Proposició de llei de modificació de Llei 4/1998, de 12
de març, de protecció de Cap de Creus (tram. 202-
00127/06).

Proposició de llei per la qual es regula l’estatut dels
expresidents de la Generalitat (tram. 202-00128/06).

Proposició de llei sobre l’educació dels infants de zero
a tres anys (tram. 202-00138/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994,
d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra (tram. 202-00140/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/1991, de
10 de juliol, de les policies locals (tram. 202-00141/
06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats po-
tencialment perillosos (tram. 202-00143/06).

Proposició de llei reguladora del servei públic de la
ràdio i la televisió de la Generalitat de Catalunya (tram.
202-00145/06).

Proposició de llei de reconeixement i foment de l’asso-
ciacionisme educatiu per a infants i adolescents en el
temps de lleure (tram. 202-00147/06).

Proposició de llei de programari lliure en el marc de
l’Administració pública de Catalunya (tram. 202-
00148/06).

Proposició de llei específica de la Cerdanya (tram. 202-
00150/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 7/1993, de
30 de setembre, de carreteres (tram. 202-00151/06).

Proposició de llei de modificació del punt 2 de l’article
5 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals (tram. 202-00152/06).

Proposició de llei d’atribució i delegació de competèn-
cies i funcions en matèria d’educació infantil i obliga-
tòria a l’Administració local (tram. 202-00153/06).

Proposició de llei de modificació integral de la Llei 10/
1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos consi-
derats potencialment perillosos (tram. 202-00154/06).

Proposició de llei per la qual s’estableix el procediment
per a la dissolució i la liquidació de les cambres de la
propietat urbana de Catalunya i del Consell General de
Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya (tram.
202-00156/06).

Proposició de llei per a la protecció, la conservació i la
gestió del paisatge de Catalunya (tram. 202-00157/06).

Proposició de llei de modificació dels articles 11, 12 i
13 de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim
especial de la Vall d’Aran (tram. 202-00158/06).

Proposició de llei de modificació de la Llei 4/1987, de
24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya (tram. 202-00159/06).

Proposició de llei de regulació de l’Estatut d’Organit-
zació Consultiva del Parlament de Catalunya (tram.
202-00160/06).

Proposició de llei sobre regularització, conservació i
manteniment d’urbanitzacions (tram. 202-00161/06).

Proposició de llei de creació de l’Autoritat Catalana de
Defensa de la Competència (tram. 202-00163/06).

Proposició de llei sobre el desenvolupament del pacte
local a Catalunya (tram. 202-00164/06).

Proposició de llei sobre la Carta d’acolliment per a les
persones nouvingudes a Catalunya (tram. 202-00165/
06).

Proposició de llei electoral (tram. 202-00166/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica de creació de la província de Catalunya
(tram. 270-00001/06).

Proposta de resolució per al qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Disposició final segona, apar-
tat 3, de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de for-
ces i cossos de seguretat de l’Estat (tram. 270-00002/06).

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 lletra g) de l’article 53 de la
Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat de l’Estat (tram. 270-00004/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de l’apartat 1 de l’article 38 de la
Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat de l’Estat (tram. 270-00005/06).
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Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de reforma de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de
juliol, del poder judicial (tram. 270-00009/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de
novembre, del Codi penal (tram. 270-00010/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de l’article 341 de la Llei orgànica
6/1985, de l’1 de juliol, del Poder Judicial (tram. 270-
00011/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de
novembre, del Codi Penal, per suprimir la tipificació
dels delictes contra el deure del compliment del Servei
Militar Obligatori i de la Prestació Social Substitutòria
(tram. 270-00013/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica, per via de l’article 150.2 de la Constitu-
ció, de transferència a la Generalitat de Catalunya de
les competències en matèria d’autorització per a la con-
vocatòria de referèndum (tram. 270-00014/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica de transferència a la Generalitat de Cata-
lunya de les competències en matèria notarial (tram.
270-00016/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica d’alteració dels límits provincials del ter-
ritori de Catalunya i d’integració en una sola província,
denominada Catalunya, de les actuals províncies de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (tram. 270-
00021/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de l’article 145 de la Constitució
espanyola, per tal d’eliminar l’impediment de federa-
ció de comunitats autònomes i permetre l’establiment
lliure de convenis i acords de cooperació entre elles
(tram. 270-00023/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de participació de Catalunya a les institucions de la
Unió Europea (tram. 270-00027/06).

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 orgànica 10/1995, de 23
de novembre, del Codi penal i de la Llei 14/1986, de 25
d’abril, general de Sanitat (tram. 270-00028/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eu-
tanàsia (tram. 270-00029/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei sobre la participació de les comunitats autònomes
en la formació de la posició espanyola en afers de la
Unió Europea (tram. 270-00030/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de regulació de les mutilacions genitals (tram. 270-
00042/06).

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei del procediment per a la declaració de canvi de sexe
d’una persona (tram. 270-00044/06).

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

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de l’article 205 del Text Refós de la
Llei General de la Seguretat Social per tal d’estendre la
protecció per desocupació als càrrecs electes de l’Ad-
ministració Local (tram. 270-00049/06).

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).

Modificació del Reglament del Parlament

Proposta de modificació del Reglament del Parlament
(tram. 211-00001/06).

Mocions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre la política energètica, especialment pel que fa
a l’energia eòlica (tram. 302-00261/06).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre les necessitats de la xarxa viària catalana
(tram. 302-00262/06).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre política mediambiental, especialment pel que
fa a la qualitat de l’aigua del riu Ebre (tram. 302-00263/
06).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre l’assetjament sexual en els llocs de treball
(tram. 302-00264/06).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre la sinistralitat de la xarxa viària catalana (tram.
302-00265/06).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre els viatges institucionals dels seus membres
(tram. 302-00266/06).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre els esports d’aventura, especialment pel que fa
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a la regulació i la formació dels professionals (tram.
302-00267/06).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre el seu capteniment en matèria de relacions
institucionals i de projecció de la institució (tram. 302-
00268/06).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre la prevenció i l’extinció d’incendis (tram. 302-
00269/06).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre la política energètica a Catalunya (tram. 302-
00270/06).

Altres tramitacions

Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió
d’Investigació sobre les Presumptes Irregularitats en la
Gestió dels Fons de Formació Ocupacional (tram. 252-
00012/06).

Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió
d’Estudi de les Pime i el Comerç (tram. 252-00015/06).

Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió
d’Investigació sobre la Fundació Catalana per a la Re-
cerca (tram. 252-00016/06).

Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió
d’Investigació sobre la presumpta descoordinació del
Govern de la Generalitat davant la situació d’emergèn-
cia produïda el cap de setmana del 14 al 16 de desem-
bre de 2001 (tram. 252-00018/06).

Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió
d’Investigació sobre les Presumptes Irregularitats en la
Gestió del Fons de Formació Ocupacional (tram. 252-
00019/06).

Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió
d’Investigació sobre l’eventual connivència de càrrecs
de la Generalitat i persones vinculades amb l’Adminis-
tració autonòmica, amb el tancament de la planta de
Cervera (Segarra) de l’empresa Lear Corporation (tram.
252-00021/06).

Proposta de resolució per la qual es crea la Comissió
d’Investigació sobre les Presumptes Irregularitats en la
Contractació i la Gestió del Personal del Consorci de
Turisme de Catalunya (tram. 252-00023/06).

Procediment relatiu a l’Informe sobre el Compte gene-
ral de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’any
2000 (tram. 257-00004/06).

Designacions

Designació de dos membres del Consell Consultiu
(tram. 284-00014/06).

SESSIONS SECRETES

Liquidació del pressupost del Parlament corresponent
al primer període de sessions de 2002 (article 46.2.3r
del Reglament).

Dictamen de la Comissió de Govern Interior sobre el
Projecte de pressupost del Parlament i del Síndic de
Greuges per al 2003 (article 46.2.2n del Reglament).

Designació dels diputats interventors per al període
pressupostari de 2002 (article 46.3 del Reglament).

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2002

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

Setmana per a la reunió mensual de la
Comissió de Control Parlamentari de
l’Actuació de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials durant el setè període de sessi-
ons (setembre - desembre 2002)
Tram. 395-00048/06

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2002, escoltada la Junta de Portaveus, ha
ratificat el criteri de l’anterior període de sessions pel
que fa a la setmana en què s’ha de tenir la Comissió de
Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials.
La reunió mensual de la Comissió s’ha de tenir prefe-
rentment el dijous o el divendres que segueix al primer
diumenge del mes; si aquests dies hi ha sessió plenària
la Comissió es pot reunir un dels mateixos dies de la
setmana següent.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2002

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
136/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la prostitució
Tram. 340-00905/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 46882 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00136/06

Sobre: la prostitució

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Moció 136/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la prostitució, us informo del següent:
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En la sessió del Govern de la Generalitat del passat 16
d’abril de 2002 es va aprovar, a proposta de la Comis-
sió per a Assumptes Socials i Institucionals, l’acord per
tal de presentar al Parlament una proposta de resolució
sobre regulació de la prostitució. El 22 d’abril de 2002
va ser admès a tràmit per la Mesa del Parlament una
proposta de resolució per la qual s’acorda sol·licitar al
Govern de l’Estat que adopti tres projectes de llei: un de
modificació del Codi Penal, un altre per regular la pros-
titució i, un tercer, per modificar determinades normes
processals. D’aquesta manera es pretén que l’Estat re-
guli determinats aspectes relacionats amb la prostitució
que són de la seva competència, d’acord amb el que
demana la Moció 136/VI del Parlament de Catalunya.

D’altra banda, i malgrat que ja funcionava des del mes
de setembre de 2001, la comissió interdepartamental
sobre la prostitució es va constituir formalment mitjan-
çant acord de Govern de 19 de febrer de 2002. Aques-
ta comissió té per objecte estudiar, programar i coordi-
nar les mesures necessàries per regular l’exercici de la
prostitució i vetllar pel respecte dels drets fonamentals
de les persones que l’exerceixen. Així, es pretén instru-
mentar una sèrie de propostes per garantir els drets fo-
namentals de les persones que es dediquen a la prosti-
tució.

En aquest sentit, el Govern va aprovar el decret per re-
gular els locals on s’exerceix la prostitució. Aquest
decret va ser també debatut per les entitats municipalis-
tes en el marc de la Comissió de Govern Local de 27 de
juny de 2002.

La comissió interdepartamental sobre la prostitució va
encarregar a l’Institut Català de la Dona l’obertura de
consultes amb organitzacions de diversos àmbits que
tenen relació amb l’exercici de la prostitució.

En les properes setmanes es presentarà al Parlament un
estudi sobre la situació de la prostitució a Catalunya,
d’acord amb els treballs elaborats per la comissió inter-
departamental.

Barcelona, 5 de setembre de 2002

Núria Gispert i Català
Consellera de Governació
i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Moció
167/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política universitària, especi-
alment pel que fa a la promoció de les
activitats de recerca i el desenvolupa-
ment tecnològic
Tram. 340-01142/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002

Control del compliment de la Moció
168/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la sensibilització social envers
la violència de gènere
Tram. 340-01143/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002

Control del compliment de la Moció
169/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les polítiques sociolaborals a
Catalunya
Tram. 340-01144/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002

Control del compliment de la Moció
170/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política d’immigració a Catalu-
nya
Tram. 340-01145/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002

Control del compliment de la Moció
171/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els ensenyaments obligatoris
Tram. 340-01146/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002
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Control del compliment de la Moció
172/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política esportiva i el futur de
l’esport català
Tram. 340-01147/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002

Control del compliment de la Moció
173/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els criteris de concessió de les
llicències d’emissió als operadors de
radiodifusió i televisió
Tram. 340-01160/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Control Parlamenta-
ri de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002

Control del compliment de la Moció
174/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política d’habitatge
Tram. 340-01161/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002

Control del compliment de la Moció 175/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la
política de drogodependències
Tram. 340-01162/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002

Control del compliment de la Moció
176/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les relacions laborals a Catalu-
nya
Tram. 340-01163/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002

Control del compliment de la Moció
177/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el transport sanitari
Tram. 340-01164/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002

Control del compliment de la Moció
178/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política pel que fa a la tecno-
logia i a la societat del coneixement
Tram. 340-01165/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 18.09.2002
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1131/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació i les necessitats
socials dels homosexuals en edat
avançada i llur integració en la xarxa
residencial per a persones grans
Tram. 340-01235/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46866 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01131/06

Sobre: sobre la situació i les necessitats socials dels
homosexuals en edat avançada i llur integració en la
xarxa residencial per a persones grans

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Resolució 1131/VI sobre la situ-
ació i les necessitats especials dels homosexuals en edat
avançada, us faig avinent que des del Departament de
Benestar Social s’han dut a terme gestions amb entitats
associatives del sector amb la finalitat d’elaborar un
informe que contingui l’anàlisi de la situació pel que fa
a la demanda no expressada, a la normativa, a l’accés
als serveis i les relacions amb els professionals i al
manteniment en els serveis i les relacions amb altres
usuaris. Així mateix està prevista l’elaboració de pro-
postes d’intervenció enfront les necessitats detectades.

Un cop elaborat l’esmentat informe s’analitzaran les
mesures proposades i es procedirà a efectuar les acci-
ons corresponents.

Barcelona, 4 de setembre de 2002

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1172/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dotació dels mitjans ne-
cessaris a l’Associació d’Amics de La
Bressola, de la Catalunya Nord, per a
atendre la demanda creixent de clas-
ses i escoles catalanes
Tram. 340-01236/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46868 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01172/06

Sobre: sobre la dotació dels mitjans necessaris a l’As-
sociació d’Amics de La Bressola, de la Catalunya
Nord, per a atendre la demanda creixent de classes i
escoles catalanes

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1172/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la dotació dels mitjans necessaris
a l’Associació d’Amics de La Bressola, de la Catalunya
Nord, per atendre la demanda creixent de classes i es-
coles catalanes, em correspon informar la Comissió de
Política Cultural del següent:

El Departament d’Ensenyament dóna suport a les ini-
ciatives per impulsar l’ensenyament del català a les
escoles de la Catalunya Nord, i continuarà fent-ho dins
les possibilitats de cada moment.

En el cas de les escoles Bressola, l’administració cata-
lana ha estat i està disposada a col·laborar-hi d’acord
amb les demandes i la sensibilització especials mostra-
des per les entitats que impulsen l’ensenyament del
català. En aquest sentit, des del Servei d’Ensenyament
del Català es realitzen reunions trimestrals i de coordi-
nació amb tècnics del Departament d’Ensenyament per
a l’estudi de necessitats i estratègies d’ampliació i mi-
llora de l’ensenyament del català a la Catalunya Nord.

Enguany, el Departament d’Ensenyament ha subvenci-
onat l’Associació d’Amics de la Bressola amb una
quantitat de 18.100 euros, i ha facilitat dotacions de
materials didàctics de classe i de consulta per al profes-
sorat. Així mateix, el professorat de les bressoles es
beneficia de les accions d’assessorament i de les acti-
vitats didàctiques que s’organitzen a la Catalunya Nord
des de l’esmentat Servei d’Ensenyament del Català.

Barcelona, 3 de setembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1124/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment del nombre de
places d’acolliment i pisos pont per a
dones maltractades i sobre una cam-
panya informativa a les víctimes de la
violència domèstica
Tram. 340-01237/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46921 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01124/06

Sobre: sobre l’increment del nombre de places d’aco-
lliment i pisos pont per a dones maltractades i sobre una
campanya informativa a les víctimes de la violència
domèstica

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Resolució 1124/VI, sobre places
d’acolliment per a dones maltractades i sobre una cam-
panya informativa a les víctimes de la violència domès-
tica, us faig avinent que el Govern de la Generalitat
desenvolupa tot un conjunt d’accions que es concreten
en les següents línies:

– Cases d’acolliment. Actualment a Catalunya hi ha 11
cases d’acollida amb un total de 95 places per unitats
familiars, que poden acollir fins a 233 persones, 7
d’aquestes cases són de titularitat pública –5 del Depar-
tament de Benestar Social i 2 de l’Ajuntament de Bar-
celona–. Està previst per enguany la posada en funcio-
nament d’una nova casa d’acolliment a la comarca del
Baix Llobregat.

– Pisos pont. Actualment n’hi ha 7 en funcionament
amb finançament públic i vinculats a les cases d’acolli-
ment del Departament de Benestar Social, que poden
acollir a 14 unitats familiars.

– Atenció a les situacions d’urgència. El Departament
de Benestar Social coopera amb tots els consells co-
marcals mitjançant els convenis marc interadministra-
tius, pel desenvolupament de programes d’urgència.

– Programes d’intervenció amb les persones mal-
tractadores. El Departament de Benestar Social coope-
ra mitjançant la fórmula de subvenció amb els dos pro-
grames que s’estan realitzant a Catalunya.

Per altra banda, el Govern va posar en funcionament el
mes de juliol de 2001, un telèfon d’atenció continuada
(24 hores tots els dies de l’any) per atendre les dones
que es trobin en situació de violència. Aquest servei
informa, assessora i facilita l’expressió de les situacions
esmentades i abasta tot el territori català. Des de la seva
posada en funcionament fins a finals d’any es van rebre
un total de 1.722 trucades.

El Govern de la Generalitat, ateses les característiques
del fenomen de la violència domèstica, planifica els
serveis d’acolliment per a tot el territori català com a
unitat territorial de planificació no sectorialitzada, ate-
nent entre d’altres, a l’alta mobilitat de les dones que
han patit violència i a què és, en molts casos, és conve-
nient distanciar l’agressor de la víctima.

En els darrers anys, el percentatge mig anual d’ocupa-
ció de les cases d’acolliment està a l’entorn del 80%
atenent-se tota la demanda derivada pels serveis soci-
als d’atenció primària i seguint els protocols d’accés
establerts.

A Catalunya, el model d’atenció a les víctimes de vio-
lència domèstica diferencia l’atenció d’urgència, que té
unes característiques específiques, al de l’atenció en les
cases d’acolliment –com a programes de convivència
més estables i de projecte de recuperació i integració
social personalitzats–. L’atenció d’urgència és proveï-
da per diferents fórmules: residències d’estada limita-
da, estades en hotels, etc., és una competència dels ser-
veis d’atenció social primària i compta amb el suport de
la Generalitat en el cas del Consells Comarcals.

Respecte a les accions informatives adreçades a les víc-
times de la violència, el Govern de la Generalitat per tal
de donar a conèixer l’existència del telèfon d’atenció
continuada va distribuir material informatiu a través
dels centres d’atenció primària de salut, dels diversos
cossos de policia, dels mercats municipals, dels ajunta-
ments i consells comarcals, d’entitats que treballen per
a la igualtat d’oportunitats, de vocalies de dones d’as-
sociacions de veïns, de col·legis professionals i dels
punts d’informació juvenil, de benestar social, restau-
rants i aeroports.

Per altra banda, mitjançant la Secretaria de la Família
i dins el Pla integral de suport a la infància i l’adoles-
cència de Catalunya, s’han elaborat materials específics
adreçats a tres grups de població: dones que pateixen
maltractaments, joves i adolescents, i famílies, amb
l’objectiu d’informar i orientar a les víctimes i prevenir
la violència domèstica.

Barcelona, 9 de setembre de 2002

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1136/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de vorals per
a vianants entre els quilòmetres 17 i 19
de la carretera C-243b
Tram. 340-01238/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46925 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01136/06

Sobre: sobre la construcció de vorals per a vianants
entre els quilòmetres 17 i 19 de la carretera C-243b

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1136/VI, sobre la
construcció de vorals per a vianants entre els quilòme-
tres 17 i 19 de la carretera C-243b, em plau fer-vos
avinent que des d’aquest Departament s’han portat a
terme les gestions oportunes davant la Diputació de
Barcelona perquè, com a organisme encarregat de la
gestió de la C-243b, estudiï la possibilitat de dotar de
vorals per a vianants aquesta carretera entre el punt
quilomètric 17 i el 19.

Barcelona, 9 de setembre de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1139/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la necessitat de dotar l’au-
topista A-2 d’un carril segregat per a
ús exclusiu de transports col·lectius
d’alta ocupació
Tram. 340-01239/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46926 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01139/06

Sobre: sobre la necessitat de dotar l’autopista A-2 d’un
carril segregat per a ús exclusiu de transports col·lectius
d’alta ocupació

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1139/VI, sobre la
necessitat de dotar l’autopista A-2 d’un carril segregat
per a ús exclusiu de transports col·lectius d’alta ocupa-
ció, em plau fer-vos avinent que des d’aquest departa-
ment s’han portat a terme les accions necessàries da-
vant el Govern de l’Estat per tal que s’estudiï la
demanda de trànsit i s’analitzi la necessitat de dotar
l’A-2 d’un carril segregat destinat a l’ús exclusiu de
transports col·lectius d’alta ocupació (carril VAO) per a
cadascun dels sentits de marxa entre Sant Feliu de Llo-
bregat i Barcelona.

Barcelona, 9 de setembre de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1152/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació de la sortida 28
de l’autopista A-7, a Vilafranca del Pe-
nedès (Alt Penedès)
Tram. 340-01240/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46927 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01152/06

Sobre: sobre l’ampliació de la sortida 28 de l’autopis-
ta A-7, a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1152/VI, sobre l’am-
pliació de la sortida 28 de l’autopista A-7, a Vilafran-
ca del Penedès, em plau fer-vos avinent les següents
consideracions:

En compliment de l’apartat a) des d’aquest Departa-
ment s’han portat a terme les gestions pertinents davant
el Ministeri de Foment perquè es realitzin els estudis de
viabilitat tècnica i econòmica de l’ampliació de la sor-
tida 28 de l’autopista A-7, a Vilafranca del Penedès (Alt
Penedès) que faci possibles els moviments de trànsit en
direcció sud.

Pel que fa a l’apartat b) s’han iniciat converses amb
l’ajuntament de Vilafranca del Penedès per tal d’arribar
a un acord sobre la implementació de les mesures urba-
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nístiques que calgui adoptar per al desenvolupament de
la futura xarxa viària.

Barcelona, 9 de setembre de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1153/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la millora de l’accés a la
urbanització Can Martinell, de Gelida
(Alt Penedès) des de la carretera C-
243b
Tram. 340-01241/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46928 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01153/06

Sobre: sobre la millora de l’accés a la urbanització Can
Martinell, de Gelida (Alt Penedès) des de la carretera
C- 243b

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1153/VI, sobre la
millora de l’accés a la urbanització Can Martinell, de
Gelida des de la carretera C-243b, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

Des d’aquest departament s’han iniciat les gestions
pertinents davant la Diputació de Barcelona per tal que
s’analitzin les condicions de l’accés a la urbanització de
Can Martinell, de Gelida (Alt Penedès) des de la carre-
tera C-234b, i perquè s’executin, si escau, les actuaci-
ons necessàries per a la seva millora.

Barcelona, 9 de setembre de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1146/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el projecte de desdobla-
ment de la carretera C-14, de Reus
(Baix Camp) a Alcover (Alt Camp)
Tram. 340-01242/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46929 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01146/06

Sobre: sobre el projecte de desdoblament de la carrete-
ra C-14, de Reus (Baix Camp) a Alcover (Alt Camp)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1146/VI, sobre el
projecte de desdoblament de la carretera C-14, de Reus
a Alcover, em plau fer-vos avinent que des d’aquest
Departament s’ha impulsat l’actuació corresponent al
desdoblament de la C-14 entre Reus i Alcover.

Actualment es troben en fase de redacció els estudis
informatiu i d’impacte ambiental i es preveu que esti-
guin enllestits abans de finals d’any.

Barcelona, 9 de setembre de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1154/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la millora de la seguretat
dels accessos a l’àrea recreativa de
Can Torrents, de Gelida (Alt Penedès),
a la carretera C-243b
Tram. 340-01243/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 46993 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01154/06

Sobre: sobre la millora de la seguretat dels accessos a
l’àrea recreativa de Can Torrents, de Gelida (Alt Pene-
dès), a la carretera C-243b
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Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1154/VI, sobre la
millora de la seguretat dels accessos a l’àrea recreativa
Can Torrents, de Gelida, a la carretera C-243b, em plau
fer-vos avinent que des d’aquest Departament s’han
iniciat les gestions pertinents davant la Diputació de
Barcelona per tal de millorar la seguretat dels accessos
a l’àrea recreativa de Can Torrents, de Gelida (Alt Pe-
nedès) a la carretera C-243b.

Barcelona, 10 de setembre de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1175/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les actuacions dirigides a
millorar l’ensenyament al municipi de
Salt (Gironès)
Tram. 340-01244/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47072 /Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01175/06

Sobre: sobre les actuacions dirigides a millorar l’ense-
nyament al municipi de Salt (Gironès)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1175/VI del Parlament
de Catalunya, sobre les actuacions dirigides a millorar
l’ensenyament al municipi de Salt (Gironès), em cor-
respon informar la Comissió de Política Cultural del
següent:

a) Al municipi de Salt hi ha una Comissió d’Escolarit-
zació permanent que funciona des del curs 2000-2001.

b) El curs 2002-2003 entrarà en funcionament un nou
centre públic d’educació infantil i primària, ubicat en
mòduls prefabricats al sector de Mas Masó (codi
17007919). Aquest nou centre té la matrícula següent:

P3: 25 alumnes

P4: 5 alumnes

P5: 9 alumnes

A partir del curs 2003-2004 s’anirà ampliant l’oferta de
grups i s’encarregarà el projecte de construcció
d’aquest nou centre.

Pel que fa a la ubicació d’un nou centre de secundària
a la zona de les Guixeres en substitució de l’institut

d’educació secundària Vallvera, actualment s’està a
l’espera d’un solar adequat.

c) La reconversió de l’actual edifici de l’institut d’edu-
cació secundària Vallvera com a centre d’educació in-
fantil i primària és una actuació prevista per aquest
Departament, la qual depèn de la construcció del nou
centre a la zona de la Guixeres.

d) El curs 2001-2002 es doblà l’oferta del cicle forma-
tiu de grau superior d’Administració a l’institut d’edu-
cació secundària Vallvera i el curs 2002-2003 s’ha obert
un nou cicle formatiu de grau superior de Documenta-
ció Sanitària en aquest mateix centre.

Barcelona, 6 de setembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 1311/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’una pisci-
na coberta a Alcanar (Montsià)
Tram. 340-01245/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47077 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01311/06

Sobre: sobre la construcció d’una piscina coberta a
Alcanar (Montsià)

En relació a la Resolució 1311/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’una piscina coberta
a Alcanar (Montsià), cal assenyalar el següent:

La disposició transitòria segona del Decret legislatiu 1/
2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de
la Llei de l’esport, estableix que la Secretaria General
de l’Esport desenvolupa la política d’instal·lacions i
equipaments esportius mitjançant els programes espe-
cials d’actuació previstos als articles 51 i següents del
Decret legislatiu i d’acord amb el Pla director d’instal·-
lacions i equipaments esportius.

En aquest sentit, la Secretaria General de l’Esport con-
voca concursos públics per a la concessió de subvenci-
ons per a la construcció i condicionament d’equipa-
ments esportius, tenint en compte les directrius fixades
pel Pla i d’acord amb allò que estableix l’article 90.1
del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya que determina que la concessió de sub-
vencions s’ha de subjectar a criteris de publicitat, con-
currència i objectivitat.

En qualsevol cas, cal destacar que la qüestió planteja-
da, d’una banda, contradiu la norma general de l’arti-
cle 90.1 esmentada i, d’altra banda, no es troba dins els
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supòsits excepcionals previstos a l’article 90.2 a) i c)
del Decret legislatiu 9/1994 de 13 de juliol. Finalment,
cal assenyalar que l’Ajuntament ja s’ha acollit a la dar-
rera convocatòria pública, mitjançant l’oportuna petició
presentada dins el termini concedit, i, per tant, caldrà
esperar a la resolució definitiva de l’esmentat concurs.

Barcelona, 12 de setembre de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 1310/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la cobertura de la pista
poliesportiva de les Cases d’Alcanar, a
Alcanar (Montsià)
Tram. 340-01246/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47078 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01310/06

Sobre: sobre la cobertura de la pista poliesportiva de les
Cases d’Alcanar, a Alcanar (Montsià)

En relació a la Resolució 1310/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la cobertura de la pista poliesportiva
de les Cases d’Alcanar, a Alcanar (Montsià), cal asse-
nyalar el següent:

La disposició transitòria segona del Decret legislatiu 1/
2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de
la Llei de l’esport, estableix que la Secretaria General
de l’Esport desenvolupa la política d’instal·lacions i
equipaments esportius mitjançant els programes espe-
cials d’actuació previstos als articles 51 i següents del
Decret legislatiu i d’acord amb el Pla director d’instal·-
lacions i equipaments esportius.

En aquest sentit, la Secretaria General de l’Esport con-
voca concursos públics per a la concessió de subvenci-
ons per a la construcció i condicionament d’equipa-
ments esportius, tenint en compte les directrius fixades
pel Pla i d’acord amb allò que estableix l’article 90.1
del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya que determina que la concessió de sub-
vencions s’ha de subjectar a criteris de publicitat, con-
currència i objectivitat.

En qualsevol cas, cal destacar que la qüestió planteja-
da, d’una banda, contradiu la norma general de l’arti-
cle 90.1 esmentada i, d’altra banda, no es troba dins els
supòsits excepcionals previstos a l’article 90.2 a) i c)
del Decret legislatiu 9/1994 de 13 de juliol. Finalment,
cal assenyalar que l’Ajuntament ja s’ha acollit a la dar-
rera convocatòria pública, mitjançant l’oportuna petició

presentada dins el termini concedit, i, per tant, caldrà
esperar a la resolució definitiva de l’esmentat concurs.

Barcelona, 12 de setembre de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 1302/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la protecció del conjunt his-
tòric de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat)
Tram. 340-01247/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47079 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01302/06

Sobre: sobre la protecció del conjunt històric de Sant
Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

En relació a la Resolució 1302/VI del Parlament de
Catalunya en virtut de la qual s’insta a reconèixer a
sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
(Baix Llobregat), el conjunt històric d’aquest munici-
pi com a Bé cultural d’interès nacional (BCIN), cal
assenyalar que no hi ha constància de cap sol·licitud
presentada per l’Ajuntament per a procedir a la incoa-
ció de l’expedient de declaració de BCIN a favor del
nucli antic de Sant Boi de Llobregat.

Barcelona, 12 de setembre de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 1301/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un pavelló
esportiu a Guissona (Segarra)
Tram. 340-01248/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47080 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01301/06

Sobre: sobre la construcció d’un pavelló esportiu a
Guissona (Segarra)
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En relació a la Resolució 1301/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un pavelló esportiu a
Guissona (Segarra), cal assenyalar el següent:

La disposició transitòria segona del Decret legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic
de la Llei de l’esport, estableix que la Secretaria Gene-
ral de l’Esport desenvolupa la política d’instal·lacions
i equipaments esportius mitjançant els programes es-
pecials d’actuació previstos als articles 51 i següents
del Decret legislatiu i d’acord amb el Pla director
d’instal·lacions i equipaments esportius.

En aquest sentit, la Secretaria General de l’Esport con-
voca concursos públics per a la concessió de subvenci-
ons per a la construcció i condicionament d’equipa-
ments esportius, tenint en compte les directrius fixades
pel Pla i d’acord amb allò que estableix l’article 90.1
del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya que determina que la concessió de sub-
vencions s’ha de subjectar a criteris de publicitat, con-
currència i objectivitat.

En qualsevol cas, cal destacar que la qüestió planteja-
da, d’una banda, contradiu la norma general de l’arti-
cle 90.1 esmentada i, d’altra banda, no es troba dins els
supòsits excepcionals previstos a l’article 90.2 a) i c)
del Decret legislatiu 9/1994 de 13 de juliol. Finalment,
cal assenyalar que l’Ajuntament ja s’ha acollit a la dar-
rera convocatòria pública, mitjançant l’oportuna petició
presentada dins el termini concedit, i, per tant, caldrà
esperar a la resolució definitiva de l’esmentat concurs.

Barcelona, 12 de setembre de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 1303/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació d’un catàleg pa-
trimonial de festes tradicionals
Tram. 340-01249/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47131 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01303/06

Sobre: sobre la creació d’un catàleg patrimonial de fes-
tes tradicionals

En relació a la Resolució 1303/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació d’un catàleg patrimonial de
festes tradicionals, cal assenyalar que un cop iniciat
l’estudi d’aquesta resolució i informat l’òrgan assessor
en aquest àmbit que és el Consell de la Cultura Popu-
lar i Tradicional, s’ha constituït un grup de treball –for-
mat per membres de l’esmentat Consell de Cultura

Popular i Tradicional– encarregat de l’elaboració d’aquest
catàleg.

El catàleg està en fase d’avantprojecte, en el qual es
determinarà la seva estructura així com els requisits que
hauran de regular el procés d’acceptació i catalogació
de les manifestacions festives que haurà de contenir.

Tan bon punt es completi aquest treball, se’n farà la
corresponent tramesa al Parlament, de manera que es
pugui donar per formalitzat el compliment d’aquesta
resolució.

Barcelona, 9 de setembre de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 1466/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment del Jutjat
de Primera Instància i Instrucció de
Falset (Priorat)
Tram. 340-01250/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47135 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01466/06

Sobre: sobre el manteniment del Jutjat de Primera Ins-
tància i Instrucció de Falset (Priorat)

En compliment de la Resolució 1466/VI del Parlament
de Catalunya, sobre el manteniment del Jutjat de Pri-
mera Instància i Instrucció de Falset (BOPC núm. 318,
d’1 de juliol de 2002), i d’acord amb el que disposen
els articles 135 i 131 del Reglament de la Cambra, us
comunico el següent:

En el marc de la «tendència general a la comarcalitza-
ció» que propugna l’Exposició de motius de la Llei de
demarcació i planta judicial, així com de la necessitat
d’adaptar els partits judicials a les necessitats reals dels
territoris –criteri que també recull el Pacte d’Estat per
a la Reforma de la Justícia–, el passat 22 de gener, el
Govern de la Generalitat –a proposta del Departament
de Justícia– va acordar l’aprovació de l’informe sobre
la revisió de la demarcació i la planta judicial de Cata-
lunya.

L’objectiu primordial d’aquesta proposta és aproximar
la justícia al ciutadà –per a la qual cosa s’ha dissenyat
un nou mapa judicial a partir del coneixement de les
àrees d’influència territorials, de les vies de comunica-
ció, de la litigiositat de la zona i de les càrregues de tre-
ball dels òrgans judicials existents per tal d’aconseguir
un repartiment equilibrat d’aquestes càrregues– i, alho-
ra, agilitar el funcionament de l’Administració de jus-
tícia.
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Aquest informe preveu la creació de vuit nous partits
judicials arreu del territori català –entre els quals el de
Móra d’Ebre– i dotar, així, d’una capital judicial a di-
verses comarques que, malgrat que reuneixen les carac-
terístiques demogràfiques, administratives i històriques
exigibles, encara no en disposen, com és el cas de la
Ribera d’Ebre.

La creació d’aquest nou partit judicial suposarà l’agre-
gació de catorze municipis que, tot i que ja formen part
de la comarca de la Ribera d’Ebre, actualment perta-
nyen als partits judicials de Gandesa i Falset.

Tanmateix, es tracta de reordenar les demarcacions ju-
dicials per tal d’adequar-les a la divisió comarcal de
Catalunya i, consegüentment, assolir que totes les co-
marques catalanes disposin –com a mínim– d’un par-
tit judicial.

No aplicar aquest criteri a la Ribera d’Ebre suposaria
un greuge amb relació a la resta de comarques i, per
aquest mateix motiu, la creació d’aquest nou partit ju-
dicial no comportarà, en cap cas, deixar sense òrgans
judicials les comarques del Priorat i la Terra Alta.

D’acord amb les consideracions esmentades, el Depar-
tament de Justícia continua treballant per tal que el Jut-
jat de Primera Instància i Instrucció de Falset disposi
dels mitjans òptims per prestar un servei de qualitat als
ciutadans de la comarca del Priorat.

Amb aquesta finalitat, el Pla d’edificis judicials 2002-
2008 ja preveu la construcció d’una nova seu per al
Jutjat de Falset que doni resposta a les necessitats de
present i de futur d’aquest partit judicial.

Barcelona, 16 setembre 2002

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolu-
ció 1458/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ampliació i la millora del
Centre d’Educació Especial Horitzó, de
Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 340-01251/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47138 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01458/06

Sobre: sobre l’ampliació i la millora del Centre d’Edu-
cació Especial Horitzó, de Pineda de Mar (Maresme)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1458/VI del Parlament
de Catalunya, sobre l’ampliació i la millora del centre
d’educació especial Horitzó, de Pineda de Mar (Mares-

me), em correspon informar la Comissió de Política
Cultural del següent:

Els arranjaments en les instal·lacions del centre d’edu-
cació especial Horitzó, de Pineda de Mar, estaven in-
closos en el programa d’actuacions RAM 2002. Con-
cretament, l’actuació tenia per objecte l’ampliació
d’espais i l’adequació de sanitaris a la planta baixa,
amb un pressupost de 60.101,21 euros.

A hores d’ara l’actuació esmentada ja ha estat duta ter-
me.

Barcelona, 9 de setembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 1457/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les lectures per a l’ensenya-
ment de les literatures catalana i
castellana a l’alumnat d’ensenyament
secundari obligatori
Tram. 340-01252/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47139 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01457/06

Sobre: sobre les lectures per a l’ensenyament de les li-
teratures catalana i castellana a l’alumnat d’ensenya-
ment secundari obligatori

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1457/VI del Parlament
de Catalunya, sobre les lectures per a l’ensenyament de
les literatures catalana i castellana a l’alumnat d’ense-
nyament secundari obligatori, em correspon informar la
Comissió de Política Cultural del següent:

En l’apartat 1.2.3.1 de l’annex 1 de la Resolució de 25
de juny de 2002, que dóna instruccions per a l’organit-
zació i el funcionament dels centres docents públics
d’educació secundària de Catalunya per al curs 2002-
2003, es féu constar el següent: «Cada curs de l’etapa,
l’alumnat haurà de llegir un mínim de dues obres de
literatura catalana i dues de literatura castellana. Les
obres que haurà de llegir seran triades pels departa-
ments didàctics.»

L’apartat 1.2.3.1 de l’annex 1 de la Resolució de 25 de
juny de 2002, que dóna instruccions per a l’organitza-
ció i el funcionament dels centres docents privats
d’educació secundària de Catalunya per al curs 2002-
2003, recull les mateixes frases. En aquest sentit, cal
assenyalar que en les esmentades instruccions no s’ha
inclòs cap tipus de llista de lectures d’entre les quals
s’hagin de triar les lectures de l’alumnat de l’educació
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secundària obligatòria per a l’ensenyament de les lite-
ratures catalana i castellana.

Ambdues resolucions han estat publicades al Full de
disposicions i actes administratius del Departament
d’Ensenyament núm. 920, d’agost de 2002.

Barcelona, 9 de setembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 1190/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’activitat hospitalària a
l’Hospital Josep Trueta, de Girona,
l’estiu de 2002
Tram. 340-01253/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 47185 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
18.09.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01190/06

Sobre: sobre l’activitat hospitalària a l’Hospital Josep
Trueta, de Girona, l’estiu de 2002

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 1190/VI, sobre l’ac-
tivitat hospitalària a l’Hospital Josep Trueta, de Girona,
l’estiu de 2002, em plau fer-vos avinents les següents
consideracions:

L’oferta sanitària de l’Hospital de Girona Doctor Josep
Trueta es veu modificada a l’estiu per una variació de
la demanda específica d’aquesta època de l’any. Això,
pel que fa a l’any 2002, comporta les següents situaci-
ons:

1. Plantilla fixa:

La plantilla fixa de l’Hospital Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta és de 1.197 persones.

2. Substitucions:

Les vacances del personal, de forma aproximada, i
d’acord amb les organitzacions sindicals, es distribuei-
xen a terços en el període comprès entre el 15 juny i el
15 de setembre.

El pressupost de substitucions de l’Hospital Universi-
tari de Girona Doctor Josep Trueta (vacances, ILT, per-
misos...) és de 2.415.000 euros.

3. Tancament de llits:

de l’1 al 15 de juliol: 35

del 16 al 31 de juliol: 47 llits

mes d’agost: 59 llits

de l’1 al 15 setembre: 59 llits

del 16 al 30 setembre: 47/59 llits en funció de la fina-
lització de les obres de la 7a planta (neurologia/unitat
d’ictus)

4. Tancament de quiròfans:

El centre disposa de 10 quiròfans. Tancament estiu
2002:

de l’1 al 15 de juliol: 1 quiròfan

del 16 al 31 de juliol: 2 quiròfans

mes d’agost: 4 quiròfans

de l’1 al 15 setembre: 2 quiròfans

del 16 al 30 setembre: 1 quiròfan

Val a dir que el tancament de quiròfans i de llits es deu
a un decrement de l’activitat quirúrgica programada,
conforme les vacances del personal facultatiu i d’infer-
meria, així com a l’aprofitament d’aquest període per
a la realització de reformes concretes.

Barcelona, 10 de setembre de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Joan Martínez León, vicepresident pri-
mer de la CONFAVC i del Sr. Josep
Carbó i Bartrà, vicepresident segon de
la CONFAVC, davant la Comissió d’Es-
tudi sobre els Efectes de les Línies
d’Alta Tensió i de les Instal·lacions de
Telefonia Mòbil sobre la Salut de les
Persones per donar a conèixer les ac-
tuacions de l’entitat que representen
en relació a l’exposició als camps elec-
tromagnètics i els seus efectes sobre
la salut de les persones
Tram. 356-00551/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Efectes de les Línies d’Alta
Tensió i de les Instal·lacions de Telefonia Mòbil sobre
la Salut de les Persones, en la sessió núm. 3, tinguda el
dia 13.06.2002.

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques davant la Comissió de Polí-
tica Territorial perquè informi del Pla
d’aeroports de Catalunya
Tram. 356-00552/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. M. Dolors Montserrat i Culleré, del
Grup Parlamentari Popular (reg. 47105).
Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 18.09.2002. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença davant la
Comissió d’Estudi sobre la Situació
de la Joventut a Catalunya del director
de la Fundació Jaume Bofill perquè
exposi els treballs de la Fundació en
l’àmbit de la democràcia participativa
dels joves
Tram. 356-00553/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya, en la sessió núm. 2, tinguda el dia
12.04.2000.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Justícia davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre les competènci-
es de la Generalitat que envaeix el Pla
de xoc contra la delinqüència presen-
tat pel Govern de l’Estat
Tram. 356-00554/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 47132).
Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 18.09.2002. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Tre-
ball sobre les línies d’actuació en l’àm-
bit de la prevenció dels accidents labo-
rals
Tram. 355-00194/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 41 de la Co-
missió de Política Social, del 19.09.2002 (DSPC-C
369).

Sessió informativa de la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Pesca
a Catalunya amb el conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca sobre la
proposta de reforma de la Política Pes-
quera Comunitària presentada per la
Comissió Europea i les seves possi-
bles repercussions a Catalunya
Tram. 355-00197/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (reg. 46898).

Comissió competent: Comissió d’Estudi sobre la Situ-
ació de la Pesca a Catalunya.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 13.09.2002.

4.53.10.
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4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del Sr. Joan Martí-
nez León, vicepresident primer de la
CONFAVC i del Sr. Josep Carbó i
Bartrà, vicepresident segon de la
CONFAVC, davant la Comissió d’Estu-
di sobre els Efectes de les Línies d’Al-
ta Tensió i de les Instal·lacions de Te-
lefonia Mòbil sobre la Salut de les
Persones per donar a conèixer les ac-
tuacions de l’entitat que representen
amb relació a l’exposició als camps
electromagnètics i els seus efectes
sobre la salut de les persones
Tram. 357-00294/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi dels Efectes de les Línies d’Alta
Tensió i de les Instal·lacions de Telefonia Mòbil sobre
la Salut de les Persones en la sessió núm. 3, tinguda el
dia 13.06.2002.

Compareixença davant la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Joven-
tut a Catalunya del director de la Fun-
dació Jaume Bofill perquè exposi els
treballs de la Fundació en l’àmbit de la
democràcia participativa dels joves
Tram. 357-00295/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a
Catalunya en la sessió núm. 2, tinguda el dia
12.04.2000.

4.55 ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15 CONVOCATÒRIA

Sessió plenària núm. 65

Convocada per al dia 1 d’octubre de 2002

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

D’acord amb els articles 50, 62.2, 123 i concordants del
Reglament, es convoca la sessió següent del:

PLE DEL PARLAMENT

Dia 1 d’octubre de 2002

11:30 hores

Saló de sessions

ORDRE DEL DIA

Debat sobre l’orientació política general del Consell
Executiu. Tram. 255-00010/06. Junta de Portaveus.
Substanciació.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2002

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

4.53.15.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de Coordinador /a
de gestió i sistemes de la Direcció In-
formàtica del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00041/06

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
18.09.2002

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2002, d’acord amb la base 3 del concurs
per a la provisió temporal d’un lloc de treball de Coor-
dinador/a de gestió i sistemes de la Direcció Informà-
tica del Parlament de Catalunya, per a formar part de
l’òrgan qualificador del dit concurs, ha nomenat el Sr.
Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior, el Sr.
Pere Sol i Ordis, director d’Informàtica, i en represen-
tació del personal, el Sr. Joan Millat i Domenech.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2002

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

Concurs per a la provisió definitiva
d’un lloc de treball de cap de l’Àrea de
Seguretat i Equipaments del Parlament
de Catalunya
Tram. 500-00042/06

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
18.09.2002

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 18 de
setembre de 2002, d’acord amb la base 6 del concurs a
la provisió definitiva d’un lloc de treball de cap de
l’Àrea de Seguretat i Equipaments del Parlament de
Catalunya, per a formar part de l’òrgan qualificador del
dit concurs, ha nomenat el Sr. Xavier Muro i Bas, direc-
tor de Govern Interior, el Sr. Francesc Xavier Duch i
Oruj, cap del Departament d’Infrastructures, Equipa-
ments i Seguretat, i en representació del personal, la
Sra. Lluïsa Gaya i Jorba.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2002
Imma Folchi i Bonafonte

Oficiala Major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

Correcció d’errades de publicació (BOPC
329)

Al BOPC 329, a la pàg. 97

On diu:

Resolc,

Reconèixer […] a la Sra. Gemma Dalmau i Cabezuelo
[…] i un trienni del Grup D, Nivell 8, Editora […].

Ha de dir:

Resolc,

Reconèixer […] a la Sra. Gemma Dalmau i Cabezuelo
[…] i un trienni del Grup C, Nivell 8, Editora […].
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