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1. Tramitacions closes amb text apro-
vat o closes en la formulació

1.10. Resolucions

Resolució 1490/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el projecte de la segona fase de la
canalització de la riera de Palafolls (tram. 250-
02564/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 1491/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les conseqüències econòmiques
del tancament de l’abocador controlat del Berguedà
(tram. 250-02237/06 i 250-02280/06). Adopció en
comissió. 12

Resolució 1492/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la reducció de l’impacte ambien-
tal dels runams salins al Bages (tram. 250-02422/
06). Adopció en comissió. 12

Resolució 1493/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els llits de les rieres de Breda (Sel-
va) (tram. 250-02431/06 i 250-02454/06). Adopció
en comissió. 13

Resolució 1494/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’execució de les actuacions pre-
vistes en la declaració provisional de sobreexplota-
ció de l’aqüífer Carme-Capellades (Anoia) (tram.
250-02604/06). Adopció en comissió. 13

Resolució 1495/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació del projecte de llei
de regulació de l’acreditació de les empreses i les
entitats col·laboradores de l’Administració de la Ge-
neralitat en matèria de medi ambient (tram. 250-
02526/06). Adopció en comissió. 13

Resolució 1496/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els embassaments de la província
de Girona (tram. 250-02540/06). Adopció en comis-
sió. 14

Resolució 1497/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els abocaments contaminants de
l’empresa Terquimsa i l’elaboració de programes de
control dels sediments al litoral del Camp de Tarra-
gona (tram. 250-02561/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 1498/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les aigües subterrànies i els recur-
sos hídrics no renovables (tram. 250-02586/06).
Adopció en comissió. 15

Resolució 1499/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la gestió de la capçalera del riu Ter
i dels sistemes de depuració d’aigua del Ripollès
(tram. 250-02643/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 1500/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la gestió de la conca del riu Ter
(tram. 250-02724/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 1501/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció mediambiental de la
vall i el riu de Besiberri (tram. 250-02732/06). Adop-
ció en comissió. 16

Resolució 1502/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la delimitació de les conques hi-
drogràfiques internes i la constitució d’una entitat
local de l’aigua de la conca del riu Tordera (tram.
250-02755/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 1503/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el traspàs de la titularitat de la
carretera que va de Sant Llorenç de Morunys a
Solsona pel costat de l’embassament de la Llosa
del Cavall (tram. 250-02762/06). Adopció en comis-
sió. 17

Resolució 1504/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la regularització de la titularitat de
les infraestructures i els serveis de l’embassament
de la Llosa del Cavall, al Solsonès (tram. 250-
02821/06). Adopció en comissió. 17

Resolució 1505/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el millorament del passeig central,
els jardins i els aparcaments de l’avinguda de
Montesquiu, de Vallbona de les Monges (Urgell)
(tram. 250-02502/06). Adopció en comissió. 17

Resolució 1506/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la regulació dels mètodes d’euta-
nàsia animal per a evitar la improvisació de siste-
mes de captura i les matances retardades i cruels
(tram. 250-02596/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 1507/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de la Denominació
d’Origen Ribera d’Ebre per a la producció vitivinícola
(tram. 250-02690/06). Adopció en comissió. 18

Resolució 1508/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de les indemnitzacions
per sacrificis de bestiar en les explotacions ramade-
res de muntanya (tram. 250-02733/06). Adopció en
comissió. 18

Resolució 1509/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de la denominació d’ori-
gen protegida de l’arròs del delta de l’Ebre (tram.
250-02777/06). Adopció en comissió. 19
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Resolució 1510/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’una llei de la caça
(tram. 250-02909/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 1511/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el conreu de l’arròs (tram. 250-
03019/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 1522/VI, del Parlament de
Catalunya, sobre el soterrament de les línies elèc-
triques en el termini de deu anys (tram. 250-02363/
06 i 250-02685/06). Adopció en comissió. 20

Resolució 1523/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la publicació d’un nou decret
d’ajudes i actuacions per a la promoció de les es-
tacions d’esquí nòrdic (tram. 250-02395/06). Adop-
ció en comissió. 20

Resolució 1524/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’afavoriment de la creació de
noves empreses al Vallès Occidental (tram. 250-
02428/06). Adopció en comissió. 20

Resolució 1525/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adaptació dels establiments de
desballestament de vehicles a la normativa euro-
pea (tram. 250-02437/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 1526/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la prestació dels serveis d’atenció
al públic de les companyies d’aigua, gas i electrici-
tat mitjançant línies telefòniques gratuïte (tram.
250-02444/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 1527/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la proximitat de línies elèctriques
d’alta tensió o d’antenes de telefonia mòbil als cen-
tres educatius (tram. 250-02541/06). Adopció en
comissió. 21

Resolució 1528/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció del patrimoni industri-
al de Catalunya (tram. 250-02562/06). Adopció en
comissió. 22

Resolució 1530/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les accions necessàries per a
posar fi a l’estat de violència permanent al Pròxim
Orient (tram. 250-02633/06, 250-02701/06 i 250-
02726/06). Adopció en comissió. 22

Resolució 1531/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la condemna de l’homosexualitat
a l’Aràbia Saudita i a Egipte (tram. 250-02665/06).
Adopció en comissió. 23

Resolució 1546/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ús dels mecanismes establerts
per l’ordenament vigent en defensa de l’autogovern
de Catalunya i de l’autonomia local (tram. 250-
02054/06). Adopció en comissió. 23

Resolució 1547/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el procés d’involució autonòmica
(tram. 250-02522/06). Adopció en comissió. 24

Resolució 1548/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la col·laboració institucional amb
el Govern d’Aragó i les institucions de l’Estat com-
petents en matèria de justícia (tram. 250-02639/06).
Adopció en comissió. 24

Resolució 1549/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la venda irregular del cercador
d’Internet Olé (tram. 250-02663/06). Adopció en
comissió. 25

Resolució 1550/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració del Llibre blanc del
Cos de Bombers (tram. 250-02674/06). Adopció en
comissió. 25

2. Tramitacions closes per rebuig, re-
tirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’una programació específica per a la matè-
ria d’ètica (tram. 250-02405/06). Retirada. 26

Proposició no de llei sobre el trasllat
provisional dels serveis sanitaris del CAP de Mollet
del Vallès ( Vallès Oriental) (tram. 250-02408/06).
Retirada. 26

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un projecte de llei d’universitats (tram. 250-
02598/06). Retirada. 26

Proposició no de llei sobre la presen-
tació al Parlament d’un informe semestral sobre la
intervenció de la mútua L’Aliança (tram. 250-02613/
06). Rebuig. 26

Proposició no de llei sobre la creació
del servei d’urgències de pediatria a l’Hospital de
Sant Celoni (Vallès Oriental) (tram. 250-02621/06).
Rebuig. 26

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre de places dels tallers d’adaptació esco-
lar de la comarca del Bages (tram. 250-02636/06).
Retirada. 26

Proposició no de llei sobre els centres
classificats de pràctiques de Catalunya (tram. 250-
02654/06). Rebuig. 26

Proposició no de llei sobre la telefonia
mòbil (tram. 250-02655/06). Rebuig. 26

Proposició no de llei sobre el reconei-
xement de la negociació col·lectiva dels pensionis-
tes i dels jubilats (tram. 250-02672/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre la regulació
de les promocions comercials (tram. 250-02673/
06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre las creació
d’una unitat permanent especialitzada d’anàlisi i
reconstrucció d’accidents de trànsit de Catalunya,
en les instal·lacions de l’Institut d’Investigació Apli-
cada de l’Automòbil (Idiada) (tram. 250-02725/06).
Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre la creació
d’una llar d’infants per al curs 2002-2003, a
Puigdàlber (Alt Penedès) (tram. 250-02743/06).
Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del subministrament elèctric a la comarca del
Priorat (tram. 250-02744/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa d’un Pla de suport al teixit industrial de la
comarca del Priorat (tram. 250-02745/06). Rebuig. 27

Proposició no de llei sobre l’arribada
de la connexió amb banda ampla a la comarca del
Priorat (tram. 250-02746/06). Rebuig. 27
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Proposició no de llei sobre el canvi de
nom de la Delegació d’Arts Plàstiques pel de Dele-
gació d’Arts Visuals (tram. 250-02756/06). Retirada. 27

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un conveni de col·laboració entre el Depar-
tament d’Ensenyament i la Federació Catalana
d’Entitats Corals (tram. 250-02757/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de reequilibrament industrial de les comar-
ques de les Terres de l’Ebre (tram. 250-02784/06).
Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre la no reno-
vació del permís de gestor autoritzat de residus de
la planta de compostatge de l’empresa Fervosa, de
Manlleu (Osona) (tram. 250-02787/06). Retirada. 28

Proposició no de llei sobre l’anul·lació
del deute extern de l’Argentina (tram. 250-02827/
06). Rebuig. 28

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). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre la connexió
amb banda ampla a la comarca d’Osona (tram.
250-02927/06). Rebuig. 28

Proposició no de llei sobre la revista
Catalunya Novetats i el portal d’Internet
www.cat365.net (tram. 250-02961/06). Rebuig. 28

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

altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de protecció de la sa-
lut (tram. 200-00068/06). Ponència per a elaborar
l’Informe. 29

Projecte de llei de qualitat agroalimen-
tària (tram. 200-00069/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 29

Projecte de llei d’universitats de Cata-
lunya (tram. 200-00070/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 29

Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma de seguretat pública de Catalunya (tram. 200-
00071/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 30

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre mesures legis-
latives per a regular les empreses d’inserció soci-
olaboral (tram. 202-00132/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 30

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

3.10.20. Altres designacions o eleccions

Designació d’un membre del Consell
Social de la Universitat Pompeu Fabra (tram. 284-
00014/06). Propostes de candidats. 30

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la realitza-
ció del conjunt de projectes d’infraestructures que
afecten les Terres de l’Ebre i que depenen de diver-
ses administracions (tram. 250-02817/06). Esme-
nes presentades. 30

Proposició no de llei sobre la participa-
ció dels ajuntaments de la comarca en la redacció
del Pla director de l’Alt Penedès i el garantiment de
la continuïtat de les obres i dels processos actual-
ment en curs (tram. 250-02820/06). Esmenes pre-
sentades. 31

Proposició no de llei sobre la implan-
tació del reg de suport de 40.000 ha de conreu de
la comarca de la Noguera (tram. 250-02824/06).
Esmenes presentades. 31

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la variant nord d’Olot (Garrotxa) (tram. 250-
02831/06). Esmenes presentades. 31

Proposició no de llei sobre el Pla terri-
torial parcial de les comarques centrals (tram. 250-
02837/06). Esmenes presentades. 32

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de la variant sud de Lleida (Segrià) (tram.
250-02842/06). Esmenes presentades. 32

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la carretera de Tordera (Maresme)  a Fo-
gars de la Selva (Selva) (tram. 250-02847/06). Es-
menes presentades. 32

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
Maresme (tram. 250-02855/06). Esmenes presen-
tades. 33

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’activitat extractiva de les pedreres (tram. 250-
02857/06). Esmenes presentades. 33

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). Esmenes
presentades. 34

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). Es-
menes presentades. 34

Proposició no de llei sobre l’explotació
dels serveis regionals dels trens d’alta velocitat a
Catalunya (tram. 250-02871/06). Esmenes presen-
tades. 35

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de gestió integral de la subconca del riu
Anoia (tram. 250-02872/06). Esmenes presenta-
des. 35

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). Esmenes presentades. 36

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). Esmenes presenta-
des. 36

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu al traçat actual de l’autopista C-
31 (tram. 250-02881/06). Esmenes presentades. 36
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Proposició no de llei sobre la refosa en
un text únic de la legislació vigent en matèria de
residus (tram. 250-02888/06). Esmenes presenta-
des. 36

Proposició no de llei sobre la protecció
de la serra del Catllaràs (tram. 250-02890/06). Es-
menes presentades. 37

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). Esmenes presentades. 37

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). Esmenes presentades. 37

Proposició no de llei sobre l’adhesió a
la Declaració de Rubí (tram. 250-02897/06). Esme-
nes presentades. 37

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per a
motocicletes (tram. 250-02899/06). Esmenes pre-
sentades. 38

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’oferta de transport públic a Olesa de
Bonesvalls (Alt Penedès) (tram. 250-02902/06).
Esmenes presentades. 38

Proposició no de llei sobre el dipòsit
controlat de residus de Cal Palà, a Castellolí (Ano-
ia) (tram. 250-02903/06). Esmenes presentades. 39

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). Esmenes
presentades. 39

Proposició no de llei sobre el subminis-
trament d’aigua a Santa Maria de Merlès (Berguedà)
(tram. 250-02915/06). Esmenes presentades. 39

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). Esmenes presentades. 39

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). Esmenes presentades. 40

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).
Esmenes presentades. 40

Proposició no de llei sobre la promoció
industrial a la comarca d’Osona (tram. 250-02926/
06). Esmenes presentades. 40

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del subministrament elèctric a la comarca
d’Osona (tram. 250-02928/06). Esmenes presen-
tades. 40

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). Esmenes presentades. 41

Proposició no de llei sobre la gestió
urbanística del polígon Riu Clar, de Tarragona
(tram. 250-02934/06). Esmenes presentades. 41

Proposició no de llei sobre la mobilitat
sostenible (tram. 250-02941/06). Esmenes presen-
tades. 41

Proposició no de llei sobre la subroga-
ció del contracte de lloguer en cas de mort del llo-
gater (tram. 250-02949/06). Esmenes presentades. 42

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). Esmenes presentades. 42

Proposició no de llei sobre la segure-
tat i les assegurances dels ciclomotors i de les
motocicletes (tram. 250-02951/06). Esmenes pre-
sentades. 42

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). Esmenes presentades. 42

Proposició no de llei sobre la reper-
cussió de l’aplicació de la reforma de la Política
agrària comuna (PAC) (tram. 250-02958/06). Es-
menes presentades. 43

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).
Esmenes presentades. 43

Proposició no de llei sobre la urbanit-
zació del polígon Riuclar, de Tarragona (tram. 250-
02968/06). Esmenes presentades. 43

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla director urbanístic de l’Alt Empordà (tram.
250-02969/06). Esmenes presentades. 44

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un enllaç a diferent nivell entre la carre-
tera N-II i la carretera N-360 al pas per Ordis i
Borrassà (Alt Empordà) (tram. 250-02970/06).
Esmenes presentades. 44

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). Esmenes presentades. 44

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou enllaç amb l’Eix Transversal a la co-
marca de la Segarra (tram. 250-02980/06). Esme-
nes presentades. 45

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). Esmenes pre-
sentades. 45

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de referència de recerca i assessora-
ment en pesqueres (CRP) (tram. 250-02985/06).
Esmenes presentades. 45

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de la Ronda Sud de Granollers (Vallès Orien-
tal) (tram. 250-02986/06). Esmenes presentades. 45



Núm. 349 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 5 de novembre de 2002

SUMARI

5

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). Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del domini esquiable de coll de Pal (Berguedà), a la
Molina-Masella (Cerdanya) (tram. 250-02992/06).
Esmenes presentades. 46

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). Esmenes presentades. 46

Proposició no de llei sobre la millora
dels accessos a la Costa Brava (tram. 250-02995/
06). Esmenes presentades. 47

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). Esmenes
presentades. 47

Proposició no de llei sobre la potenci-
ació de l’aeroport de Girona (tram. 250-02997/06).
Esmenes presentades. 47

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). Es-
menes presentades. 48

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).
Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi del model de laterals de les carreteres
catalanes (tram. 250-03005/06). Esmenes presen-
tades. 48

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). Esmenes presentades. 48

Proposició no de llei sobre l’actualitza-
ció de la renda dels contractes de lloguer (tram.
250-03011/06). Esmenes presentades. 49

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). Esmenes presentades. 49

Proposició no de llei sobre la creació
de la Targeta Turística Catalana (tram. 250-03020/
06). Esmenes presentades. 49

Proposició no de llei per a demanar
que l’Agència Catalana de l’Aigua construeixi una
presa a la cua del pantà de la Baells, a Cercs (Ber-
guedà), propera als municipis de la Nou de Bergue-
dà i Guardiola de Berguedà (tram. 250-03139/06).
Presentació. 49

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament de la legislació urbanística actual pel que
fa a la protecció dels espais agrícoles i forestals
periurbans (tram. 250-03140/06). Presentació. 50

Proposició no de llei sobre la consoli-
dació de les Cinc Sènies i del veïnat de Valldeix
(Maresme) com a espai agrícola i forestal d’interès
ecològic i com a sòl no urbanitzable (tram. 250-
03141/06). Presentació. 51

Proposició no de llei sobre l’incompli-
ment reiterat per la Sindicatura de Comptes de les
funcions de fiscalització del sector públic de Cata-
lunya (tram. 250-03142/06). Presentació. 52

Proposició no de llei sobre l’aixeca-
ment de la reserva de traçat per a la perllongació de
la línia ferroviària entre Blanes i Lloret de Mar (Sel-
va) i l’emplaçament de l’estació de tren de Lloret als
terrenys del sector de Sant Quirze (tram. 250-
03143/06). Presentació. 53

Proposició no de llei sobre la denega-
ció de l’autorització ambiental del projecte de cons-
trucció d’una planta de piròlisi de residus plàstics a
Rosselló (Segrià) (tram. 250-03144/06). Presenta-
ció. Rectificació del text presentat. 54

Proposició no de llei sobre el rebuig a
la guerra contra l’Iraq (tram. 250-03145/06). Pre-
sentació. 54

Proposició no de llei sobre el tanca-
ment de les empreses del grup Philips a Catalunya
(tram. 250-03146/06). Presentació. 55

Proposició no de llei sobre la comme-
moració del restabliment de la Generalitat provisi-
onal i de l’assumpció de la presidència pel president
Josep Tarradellas (tram. 250-03147/06). Presenta-
ció. 56

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un baixador dels Ferrocarrils de la Generalitat
al barri de Sant Pau, de Manresa (Bages) (tram.
250-03148/06). Presentació. 57

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres de millorament de l’IES d’Aran, de Vielha
(Vall d’Aran) (tram. 250-03149/06). Presentació. 57

Proposició no de llei sobre la consoli-
dació dels cicles formatius de mecànica de l’lES Alt
Penedès, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
(tram. 250-03150/06). Presentació. 58

Proposició no de llei sobre la retirada
del projecte de connexió de les xarxes del CAT i
ATLL per al transvasament de l’aigua de l’Ebre a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (tram. 250-
03151/06). Presentació. 58

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment als ciutadans del dret d’escollir la llengua ofi-
cial amb què volen que es facin les notificacions de
les administracions públiques catalanes (tram. 250-
03152/06). Presentació. 60

Proposició no de llei sobre l’increment
de les aportacions econòmiques a la Fira de Barce-
lona i la reducció dels terminis d’execució de l’am-
pliació del recinte (tram. 250-03153/06). Presenta-
ció. 60

Proposició no de llei sobre les accions
per a fer arribar la línia del Trambaix a Sant Feliu de
Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 250-03154/06).
Presentació. 61

Proposició no de llei sobre les accions
per a fer arribar el Trambaix a Molins de Rei, Sant
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Vicenç dels Horts i Pallejà (Baix Llobregat) (tram.
250-03155/06). Presentació. 61

Proposició no de llei sobre la reobertu-
ra d’una tercera línia d’ESO a l’institut d’ensenya-
ment secundari La Pineda, de Badalona (Barcelo-
nès) (tram. 250-03156/06). Presentació. 62

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons a fer davant el Govern de l’Estat perquè aquest
retiri el Projecte de llei d’hisendes locals i s’iniciïn
les negociacions per a acordar un nou sistema de
finançament local (tram. 250-03157/06). Presenta-
ció. 63

Proposició no de llei sobre la supres-
sió de la previsió del sistema viari del túnel central
de la serra de Collserola (tram. 250-03158/06). Pre-
sentació. 63

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de la serra de Collserola com a parc natural
(tram. 250-03159/06). Presentació. 64

3.10.45. Procediments relatius a un pla o
comunicat del Govern

Projecte del Pla director de cooperació
al desenvolupament 2003-2006 (tram. 259-00001/
06). Presentació. 66

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

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació de la
Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del
Codi penal, sobre els maltractaments i altres con-
ductes que comportin patiment als animals de com-
panyia (tram. 270-00047/06). Ponència per a elabo-
rar la Proposta. 84

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política energètica, espe-
cialment pel que fa a l’energia eòlica (tram. 302-
00261/06). Esmenes presentades. 85

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les necessitats de la xarxa
viària catalana (tram. 302-00262/06). Esmenes pre-
sentades. 86

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política mediambiental, es-
pecialment pel que fa a la qualitat de l’aigua del riu
Ebre (tram. 302-00263/06). Esmenes presentades. 88

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’assetjament sexual en els
llocs de treball (tram. 302-00264/06). Esmenes pre-
sentades. 89

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la sinistralitat de la xarxa
viària catalana (tram. 302-00265/06). Esmenes pre-
sentades. 91

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els viatges institucionals
dels seus membres (tram. 302-00266/06). Esme-
nes presentades. 92

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els esports d’aventura, es-
pecialment pel que fa a la regulació i la formació

dels professionals (tram. 302-00267/06). Rectifica-
ció del text presentat. Esmenes presentades. 93

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. 94

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la prevenció i l’extinció d’in-
cendis (tram. 302-00269/06). Esmenes presenta-
des. 95

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política energètica a Ca-
talunya (tram. 302-00270/06). Esmenes presenta-
des. 96

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la situació de caos generalitzat provocada pels
aiguats del mes d’octubre de 2002 (tram. 300-
01020/06). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 347). 97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques industrials en relació amb els instru-
ments i els programes de promoció industrial (tram.
300-01021/06). Presentació. 97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el consum excessiu de sòl els darrers anys (tram.
300-01022/06). Presentació. 97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la protecció del litoral català emergit i submergit
(tram. 300-01023/06). Presentació. 97

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les actuacions que portin al millorament de la qua-
litat del medi atmosfèric (tram. 300-01024/06). Pre-
sentació. 98

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la garantia de qualitat en l’abastament d’aigua
(tram. 300-01025/06). Presentació. 98

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la inflació a Catalunya (tram. 300-01026/06). Pre-
sentació. 98

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les malalties sociolaborals (tram. 300-01027/06).
Presentació. 98

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques per a barris que requereixen atenció
especial (tram. 300-01028/06). Presentació. 99

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’exercici de l’autogovern (tram. 300-01029/06).
Correcció d’errades de publicació (BOPC 347). 99

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

bra

Composició de la Comissió de Política
Social (tram. 400-00008/06). Substitució de dipu-
tats. 99

Composició de la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actu-
acions Exteriors, Cooperació i Solidaritat (tram.
400-00015/06). Substitució de diputats. 99
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4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Resolu-
ció 845/VI del Parlament de Catalunya, sobre
l’emissió de segells de correus dedicats a les nou
denominacions d’origen de vins i caves de Catalu-
nya (tram. 340-00824/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 100

Control del compliment de la Moció
156/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca de seguretat ciutadana (tram. 340-01099/06).
Informe relatiu al compliment de la Moció. 100

Control del compliment de la Resolu-
ció 1451/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’un nou equipament escolar a Pacs
del Penedès (Alt Penedès) (tram. 340-01355/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 101

Control del compliment de la Resolució
1266/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’aplica-
ció d’un programa d’actuació urbanística en el nucli
històric de Balaguer (Noguera) (tram. 340-01356/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 102

Control del compliment de la Resolu-
ció 1456/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
rehabilitació de les instal · lacions del Casal
Torrellenc, de Torrelles de Foix (Alt Penedès) (tram.
340-01357/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 102

Control del compliment de la Resolu-
ció 1256/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’in-
crement de l’import dels ajuts econòmics destinats
a les famílies amb infants d’edats compreses entre
els zero i els tres anys (tram. 340-01358/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 102

Control del compliment de la Resolu-
ció 1379/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
compra dels terrenys i els edificis de la caserna
d’alta muntanya de Vielha (tram. 340-01359/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 103

Control del compliment de la Resolu-
ció 1248/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
prohibició de l’ús de munició amb plom en determi-
nades zones humides (tram. 340-01360/06). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. 103

Control del compliment de la Resolu-
ció 1264/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
dotació dels recursos necessaris per a millorar
l’oferta educativa de les ecoles d’adults de Mataró
(Maresme) (tram. 340-01361/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 104

Control del compliment de la Resolu-
ció 1373/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ela-
boració d’un programa d’ampliació de la xarxa de
gasificació de la comarca de la Segarra (tram. 340-
01362/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 105

Control del compliment de la Resolu-
ció 1374/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ela-
boració d’un programa d’ampliació de la xarxa de
gasificació de la comarca de l’Urgell (tram. 340-
01363/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 105

Control del compliment de la Resolu-
ció 1296/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
control i la inspecció d’establiments on s’exposen i
es venen productes de col·lecció i joguines de ca-

ràcter bèl·lic (tram. 340-01364/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 106

Control del compliment de la Resolu-
ció 1397/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
obres de construcció del port esportiu de Roda de
Barà (Tarragonès) (tram. 340-01365/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 106

Control del compliment de la Resolu-
ció 890/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
prolongació de l’autovia entre Berga (Berguedà) i
l’accés sud al túnel del Cadí (tram. 340-01366/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 106

Control del compliment de la Resolu-
ció 1106/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
comptabilitat social de la mobilitat de viatgers (tram.
340-01367/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 107

Control del compliment de la Resolu-
ció 1318/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
detecció precoç del càncer de mama (tram. 340-
01368/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. 107

Control del compliment de la Resolu-
ció 1195/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
mesures per a disminuir el nombre de nadons pre-
maturs i amb baix pes en néixer (tram. 340-01369/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 108

Control del compliment de la Resolu-
ció 1389/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
creació i la dotació de personal sanitari de l’Àrea
Bàsica Sanitària de Cubelles (Garraf) i Cunit (Baix
Penedès) (tram. 340-01370/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 108

Control del compliment de la Resolu-
ció 1319/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
difusió de campanyes informatives específiques per
a prevenir les malalties derivades dels trastorns
alimentaris (tram. 340-01371/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 109

Control del compliment de la Resolu-
ció 1321/VI del Parlament de Catalunya, sobre una
nova central d’atenció telefònica al Centre d’Aten-
ció Primària de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental) (tram. 340-01372/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 110

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent, del tresorer i del secretari de l’Agrupació de
familiars de desapareguts Inter Sos davant la Co-
missió de Política Social perquè informin sobre la
situació de les famílies de fills i pares desapareguts
(tram. 356-00278/06). Retirada de la sol·licitud. 110

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació davant la Comissió de Cultura perquè infor-
mi sobre els nous projectes impulsats en el sector
de les noves tecnologies i de la societat de la infor-
mació (tram. 356-00318/06). Acord sobre la sol·-
licitud. 110

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació Catalana de Professionals
de Salut Mental, que és membre de l’Associació
Espanyola de Neuropsiquiatria (AEN), davant la
Comissió de Política Social perquè informin sobre
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la situació de la xarxa de salut mental (tram. 356-
00379/06). Acord sobre la sol·licitud. 110

Sol·licitud de compareixença de l’As-
sociació Rauxa davant la Comissió de Política So-
cial per a exposar la problemàtica de les persones
transeünts del carrer que pateixen alcoholisme crò-
nic (tram. 356-00385/06). Acord sobre la sol·licitud. 111

Sol·licitud de compareixença dels sin-
dicats UGT I CCOO davant la Comissió de Política
Social perquè informin de llur posició davant la re-
forma de la negociació col·lectiva (tram. 356-00395/
06). Acord sobre la sol·licitud. 111

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de la Plataforma per a la Salut Mental
davant la Comissió de Política Social perquè infor-
min sobre la situació de la salut mental a Catalunya
i els problemes de pressupost per a salut mental
(tram. 356-00404/06). Acord sobre la sol·licitud. 111

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de Pimec-Sefes davant la Comissió de
Política Social perquè informin sobre la manca de
mà d’obra (tram. 356-00421/06). Acord sobre la
sol·licitud. 111

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Sanitat davant la comissió corresponent
perquè informi sobre les repercussions en la salut
pública de la contaminació per mercuri en les ai-
gües de l’Ebre, a l’altura de l’assut d’Ascó, detec-
tada el 25 de desembre de 2001 (tram. 356-00459/
06). Retirada de la sol·licitud. 111

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball davant la Comissió de Política
Social perquè informi de les presumptes irregulari-
tats detectades en l’atorgament i la gestió dels fons
destinats a la formació ocupacional (tram. 356-
00466/06). Acord sobre la sol·licitud. 111

Sol·licitud de compareixença de la So-
cietat Espanyola de Medicina de l’Adolescència
dins l’Associació Espanyola de Pediatria davant la
Comissió de Política Social perquè informi sobre la
salut mental de la infància i l’adolescència (tram.
356-00468/06). Acord sobre la sol·licitud. 112

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Eva Maria Val, representant de l’Associació
Cuques de Llum - Llar de Mares Soles davant la
Comissió de Política Social perquè informi sobre
aquesta associació (tram. 356-00478/06). Acord
sobre la sol·licitud. 112

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Sònia Bardají representant de l’Associació de
Famílies Nombroses davant la Comissió de Políti-
ca Social, perquè informi sobre aquesta associació
(tram. 356-00479/06). Acord sobre la sol·licitud. 112

Sol·licitud de compareixença de la di-
recció de la mútua L’Aliança i de les empreses as-
sociades davant la comissió corresponent perquè
informin sobre la crisi que pateix la mútua esmen-
tada (tram. 356-00484/06). Rebuig de la sol·licitud. 112

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball davant la Comissió de Política
Social perquè informi sobre la situació de la planta
a Cervera (Segarra) de l’empresa Lear (tram. 356-
00485/06). Retirada de la sol·licitud. 112

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme davant la Co-
missió de Política Social perquè informi sobre la

situació de la planta de l’empresa Lear a Cervera
(Segarra) (tram. 356-00486/06). Retirada de la sol·-
licitud. 112

Sol·licitud de compareixença del Comi-
tè d’Empresa de la planta de Cervera (Segarra) de
l’empresa Lear perquè informi sobre la situació de
la planta esmentada (tram. 356-00487/06). Acord
sobre la sol·licitud. 112

Sol·licitud de compareixença de l’As-
sociació de ludòpates i familiars en rehabilitació de
Catalunya davant la Comissió de Política Social
perquè informi sobre la situació de la ludopatia a
Catalunya (tram. 356-00504/06). Acord sobre la
sol·licitud. 113

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants designats per les Corts Generals a la
Convenció sobre el futur d’Europa davant la Comis-
sió Permanent de Legislatura sobre la Unió Euro-
pea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidari-
tat perquè informin sobre les propostes
relacionades amb les institucions de Catalunya i les
nacionalitats i les regions amb poder legislatiu
(tram. 356-00518/06). Acord sobre la sol·licitud. 113

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de la Federació Catalana Pro Persones amb
Retard Mental (APPS) davant la Comissió de Polí-
tica Social perquè exposin els punts de vista de la
Federació sobre tot allò que té relació amb les per-
sones amb discapacitat psíquica (tram. 356-00519/
06). Acord sobre la sol·licitud. 113

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació davant la comissió corresponent perquè in-
formi sobre les línies de treball de l’Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (tram. 356-
00520/06). Acord sobre la sol·licitud. 113

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants dels sindicats UGT i CCOO davant la
Comissió de Política Social perquè informin sobre
les condicions en què es troben els treballadors
autònoms a Catalunya (tram. 356-00522/06). Acord
sobre la sol·licitud. 113

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya
i dels coordinadors de les seccions de la Conferèn-
cia Nacional d’Educació davant la comissió corres-
ponent perquè informin de les conclusions de la
conferència (tram. 356-00531/06). Acord sobre la
sol·licitud. 113

Sol·licitud de compareixença de l’As-
sociació de pares i mares de gais i lesbianes davant
la Comissió de Política Cultural perquè informin de
la seva reflexió i coneixement d’accions educatives
d’altres països europeus per al lliure desenvolupa-
ment de la personalitat dels nois i noies (tram. 356-
00534/06). Acord sobre la sol·licitud. 114

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació per a la Lectura Fàcil da-
vant la Comissió de Política Cultural perquè infor-
min sobre la seva tasca i la de la International
Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA) (tram. 356-00535/06). Acord sobre la sol·-
licitud. 114

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants del Departament de Recursos Marins
Renovables de l’Institut de Ciències del Mar
(CMIMA-CSIC) davant la Comissió d’Estudi sobre
la Problemàtica de la Pesca a Catalunya perquè
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informin sobre el present i el futur de la pesca a
Catalunya i a la Mediterrània (tram. 356-00539/06).
Acord sobre la sol·licitud. 114

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC)
i un representant del sindicat Comissions Obreres
de Catalunya (CCOO) davant la Comissió de Polí-
tica Social perquè informin sobre el debat de la
prestació de dependència (tram. 356-00541/06).
Acord sobre la sol·licitud. 114

Sol·licitud de compareixença del Col·-
legi de Metges de Catalunya davant la Comissió de
Política Social perquè informin del seu parer en
relació a la sentència del Tribunal Constitucional
arran de la mort d’un testimoni de Jehovà (tram.
356-00542/06). Acord sobre la sol·licitud. 114

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Assessoria i Informació sobre Sectes
(AIS - Projoventut) davant la Comissió de Política
Social perquè informin sobre la sentència del Tribu-
nal Constitucional amb relació a la mort d’un menor
testimoni de Jehovà (tram. 356-00544/06). Acord
sobre la sol·licitud. 114

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Sanitat i Seguretat Social davant la Comis-
sió de Política Social perquè informi sobre els brots
de legionel·la apareguts a Mataró (Maresme) (tram.
356-00548/06). Acord sobre la sol·licitud. 115

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants dels col·lectius afectats davant la Comis-
sió de Política Cultural per a tractar del tancament
dels centres d’ensenyament d’idiomes no reglat
Opening (tram. 356-00549/06). Acord sobre la sol·-
licitud. 115

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Sanitat i Seguretat Social davant la Comis-
sió de Política Social perquè informi de les accions
fetes arran del brot de legionel·la de Mataró (Mares-
me) (tram. 356-00550/06). Acord sobre la sol·licitud. 115

Sol·licitud de compareixença del dele-
gat especial de l’Estat per al Consorci de la Zona
Franca davant la Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme perquè informi de les activitats i
perspectives del Consorci (tram. 356-00560/06).
Acord sobre la sol·licitud. 115

Sol·licitud de compareixença dels di-
rectors de l’estudi La Societat Xarxa a Catalunya
realitzat per la Universitat Oberta de Catalunya
davant la Comissió per a la Societat de la Informa-
ció perquè informin sobre els continguts i les con-
clusions d’aquest informe i sobre els usos d’Inter-
net i la seva relació amb les pràctiques socials i de
comunicació en el marc de l’estructura social i de
les pràctiques socials del conjunt de la població de
Catalunya (tram. 356-00561/06). Acord sobre la
sol·licitud. 115

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de la Intertextil de Catalunya davant la Comis-
sió de Política Territorial perquè informi sobre la
crisi del sector tèxtil a Catalunya (tram. 356-00564/
06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 115

Sol·licitud de compareixença dels mà-
xims responsables de l’Administració Oberta de
Catalunya davant la Comissió per a la Societat de
la Informació perquè informin sobre el seu desen-
volupament, els objectius i les prioritats del progra-
ma previst de desplegament, les inversions i els

terminis d’execució de les actuacions (tram. 356-
00566/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 116

Sol·licitud de compareixença dels mà-
xims responsables de l’actualització del Pla estra-
tègic per a la societat de la informació “Catalunya
en xarxa” davant la Comissió per a la Societat de la
Informació perquè en facin la presentació, d’acord
amb el compromís adquirit a la sessió de la Comis-
sió del dia 21 de novembre del 2001 (tram. 356-
00567/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. 116

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè aclareixi les perspectives
de les firmes d’auditoria i consultoria, a conseqüèn-
cia de les controvertides situacions en el món em-
presarial i en el de les companyies europees, fruit
dels aconteixements ocorreguts darrerament als
Estats Units (tram. 356-00569/06). Sol·licitud i tra-
mesa a la Comissió. 116

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Arcadi Oliveras i Bodella, president de Justícia i
Pau, davant la Comissió d’Estudi sobre els Efectes
del Procés de Mundialització de l’Economia i les
Repercussions en les Relacions Internacionals per-
què informi, des de l’àmbit de la seva especialitat,
sobre l’objecte d’estudi de la Comissió (tram. 356-
00570/06). Acord sobre la sol·licitud. 116

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Vicenç Fisas i Armengol, titular de la Càtedra
Unesco sobre Pau i Drets Humans de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i director de l’Escola de
Cultura de Pau, davant la Comissió d’Estudi sobre
els Efectes del Procés de Mundialització de l’Eco-
nomia i les Repercussions en les Relacions Interna-
cionals perquè informi, des de l’àmbit de la seva
especialitat, sobre l’objecte d’estudi de la Comissió
(tram. 356-00571/06). Acord sobre la sol·licitud. 117

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Miquel Porta i Perales, periodista, davant la Comis-
sió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions
en les Relacions Internacionals perquè informi, des
de l’àmbit de la seva especialitat, sobre l’objecte
d’estudi de la Comissió (tram. 356-00572/06).
Acord sobre la sol·licitud. 117

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Josep Maria Terricabras,  director de la Càtedra
Ferreter Mora, de la Universitat de Girona, davant
la Comissió d.Estudi sobre la Situació de la Joven-
tut a Catalunya perquè informi sobre els valors i la
participació de la joventut (tram. 356-00574/06).
Acord sobre la sol·licitud. 117

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
presumptes irregularitats detectades en l’atorga-
ment i la gestió dels fons destinats a la fomarció
ocupacional (tram. 355-00207/06). Acord de tenir la
sessió informativa. 117

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sanitat i Segu-
retat Social sobre els brots de legionel·la apareguts
a Mataró (Maresme) (tram. 355-00208/06). Acord
de tenir la sessió informativa. 117

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sanitat i Segu-
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retat Social sobre les accions fetes arran del brot de
legionel·la de Mataró (Maresme) (tram. 355-00209/
06). Acord de tenir la sessió informativa. 117

Sessió informativa de la comissió de
Política Cultural amb el conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació sobre les línies
de treball de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universita-
ris i de Recerca (tram. 355-00210/06). Acord de
tenir la sessió informativa. 118

Sessió informativa de la Comissió de
Cultura amb el conseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació sobre els nous projectes
impulsats en el sector de les noves tecnologies i de
la societat de la informació (tram. 355-00212/06).
Acord de tenir la sessió informativa. 118

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

Compareixença del director de l’Insti-
tut Català de la Mediterrània davant la Comissió
Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat
perquè informi sobre el funcionament de l’Institut
(tram. 357-00121/06). Substanciació. 118

Compareixença dels representants
designats per les Corts Generals a la Convenció
sobre el futur d’Europa davant la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actu-
acions Exteriors, Cooperació i Solidaritat perquè
informin sobre les propostes relacionades amb les
institucions de Catalunya i les nacionalitats i les
regions amb poder legislatiu (tram. 357-00311/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 118

Compareixença de representants de
l’Associació Catalana de Professionals de Salut
Mental, que és membre de l’Associació Espanyola
de Neuropsiquiatria (AEN), davant la Comissió de
Política Social perquè informin sobre la situació de
la xarxa de salut mental (tram. 357-00312/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 118

Compareixença de l’Associació Rauxa
davant la Comissió de Política Social per a exposar
la problemàtica de les persones transeünts del car-
rer que pateixen alcoholisme crònic (tram. 357-
00313/06). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. 118

Compareixença dels sindicats UGT I
CCOO davant la Comissió de Política Social per-
què informin de llur posició davant la reforma de la
negociació col·lectiva (tram. 357-00314/06). Acord
de tenir la sessió de compareixença. 119

Compareixença dels representants de
la Plataforma per a la Salut Mental davant la Comis-
sió de Política Social perquè informin sobre la situ-
ació de la salut mental a Catalunya i els problemes
de pressupost per a salut mental (tram. 357-00315/
06). Acord de tenir la sessió de compareixença. 119

Compareixença dels representants de
Pimec-Sefes davant la Comissió de Política Soci-
al perquè informin sobre la manca de mà d’obra
(tram. 357-00316/06). Acord de tenir la sessió de
compareixença. 119

Compareixença de la Societat Espa-
nyola de Medicina de l’Adolescència dins l’Associ-
ació Espanyola de Pediatria davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre la salut mental
de la infància i l’adolescència (tram. 357-00317/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 119

Compareixença de la senyora Eva
Maria Val, representant de l’Associació Cuques de
Llum - Llar de Mares Soles davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre aquesta asso-
ciació (tram. 357-00318/06). Acord de tenir la ses-
sió de compareixença. 119

Compareixença de la senyora Sònia
Bardají representant de l’Associació de Famílies
Nombroses davant la Comissió de Política Social,
perquè informi sobre aquesta associació (tram.
357-00319/06). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. 119

Compareixença del Comitè d’Empresa
de la planta de Cervera (Segarra) de l’empresa Lear
perquè informi sobre la situació de la planta esmen-
tada (tram. 357-00320/06). Acord de tenir la sessió
de compareixença. 120

Compareixença de l’Associació de
ludòpates i familiars en rehabilitació de Catalunya
davant la Comissió de Política Social perquè informi
sobre la situació de la ludopatia a Catalunya (tram.
357-00321/06). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. 120

Compareixença del president de la
Federació Catalana Pro Persones amb Retard
Mental (APPS) davant la Comissió de Política So-
cial perquè exposin els punts de vista de la Fede-
ració sobre tot allò que té relació amb les persones
amb discapacitat psíquica (tram. 357-00322/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 120

Compareixença dels representants
dels sindicats UGT i CCOO davant la Comissió de
Política Social perquè informin sobre les condicions
en què es troben els treballadors autònoms a Ca-
talunya (tram. 357-00323/06). Acord de tenir la ses-
sió de compareixença. 120

Compareixença del president del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya (CHC) i un represen-
tant del sindicat Comissions Obreres de Catalunya
(CCOO) davant la Comissió de Política Social per-
què informin sobre el debat de la prestació de de-
pendència (tram. 357-00324/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença. 120

Compareixença del Col·legi de Metges
de Catalunya davant la Comissió de Política Soci-
al perquè informin del seu parer en relació a la sen-
tència del Tribunal Constitucional arran de la mort
d’un testimoni de Jehovà (tram. 357-00325/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 120

Compareixença de representants de
l’Assessoria i Informació sobre Sectes (AIS -
Projoventut) davant la Comissió de Política Social
perquè informin sobre la sentència del Tribunal
Constitucional amb relació a la mort d’un menor
testimoni de Jehovà (tram. 357-00326/06). Acord
de tenir la sessió de compareixença. 121

Compareixença del delegat especial
de l’Estat per al Consorci de la Zona Franca davant
la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
perquè informi de les activitats i perspectives del
Consorci (tram. 357-00327/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença. 121

Compareixença del president del Con-
sell Superior d’Avaluació de Catalunya i dels coor-
dinadors de les seccions de la Conferència Nacio-
nal d’Educació davant la comissió de Política
Cultural perquè informin de les conclusions de la
conferència (tram. 357-00328/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença. 121
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Compareixença de l’Associació de
pares i mares de gais i lesbianes davant la Comis-
sió de Política Cultural perquè informin del seu co-
neixement d’accions educatives d’altres països
europeus per al lliure desenvolupament de la per-
sonalitat dels nois i noies, i de la reflexió que en fan
(tram. 357-00329/06). Acord de tenir la sessió de
compareixença. 121

Compareixença de representants de
l’Associació per a la Lectura Fàcil davant la Comis-
sió de Política Cultural perquè informin sobre la
seva tasca i la de la International Federation of
Library Associations and Institutions (IFLA) (tram.
357-00330/06). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. 121

Compareixença de representants dels
col·lectius afectats davant la Comissió de Política
Cultural per a tractar del tancament dels centres
d’ensenyament d’idiomes no reglat Opening (tram.
357-00331/06). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. 121

Compareixença dels directors de l’es-
tudi La Societat Xarxa a Catalunya realitzat per la
Universitat Oberta de Catalunya davant la Comis-
sió per a la Societat de la Informació perquè infor-
min sobre els continguts i les conclusions d’aquest
informe i sobre els usos d’Internet i la seva relació
amb les pràctiques socials i de comunicació en el
marc de l’estructura social i de les pràctiques soci-
als del conjunt de la població de Catalunya (tram.
357-00333/06). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. 122

Compareixença del Sr. Arcadi Olive-
ras i Boadella, president de Justícia i Pau, davant
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés
de Mundialització de l’Economia i les Repercussi-
ons en les Relacions Internacionals perquè informi,
des de l’àmbit de la seva especialitat, sobre l’objec-
te d’estudi de la Comissió (tram. 357-00334/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 122

Compareixença del Sr. Vicenç Fisas i
Armengol, titular de la Càtedra Unesco sobre Pau
i Drets Humans de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i director de l’Escola de Cultura de Pau,
davant la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del
Procés de Mundialització de l’Economia i les Reper-
cussions en les Relacions Internacionals perquè
informi, des de l’àmbit de la seva especialitat, sobre
l’objecte d’estudi de la Comissió (tram. 357-00335/
06). Acord de tenir la sessió de compareixença. 122

Compareixença del Sr. Miquel Porta i
Perales, periodista, davant la Comissió d’Estudi
sobre els Efectes del Procés de Mundialització de

l’Economia i les Repercussions en les Relacions
Internacionals perquè informi, des de l’àmbit de la
seva especialitat, sobre l’objecte d’estudi de la
Comissió (tram. 357-00336/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença. 122

Compareixença dels representants del
Departament de Recursos Marins Renovables de
l’Institut de Ciències del Mar (CMIMA-CSIC) davant
la Comissió d’Estudi sobre la Problemàtica de la
Pesca a Catalunya perquè informin sobre el present
i el futur de la pesca a Catalunya i a la Mediterrà-
nia (tram. 357-00337/06). Acord de tenir la sessió
de compareixença. 122

Compareixença del Sr. Josep Maria
Terricabras, director de la Càtedra Ferreter Mora,
de la Universitat de Girona, davant la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Joventut a Catalu-
nya perquè informi sobre els valors i la participació
de la joventut (tram. 357-00338/06). Acord de tenir
la sessió de compareixença. 123

4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

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

Encàrrec del despatx del conseller
Justícia a la consellera de Governació i Relacions
Institucionals (tram. 330-00103/06). Coneixement. 123

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

Llibre blanc de les indústries culturals,
en compliment de la disposició addicional segona
de la Llei 20/2000 (tram. 334-00116/06). Presenta-
ció i tramesa a la Comissió. 123

4.87. Procediments davant el Tribunal
Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat in-
terposats pel Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat interposat
pel Parlament contra la Llei orgànica 5/2002, del 19
de juny, de les qualificacions i de la formació pro-
fessional (tram. 380-00004/06). Provisió del TC
d’admissió a tràmit del recurs. 123

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. 124

Descripció de funcions dels llocs de
treball del Parlament de Catalunya. Correcció d’er-
rades de publicació (BOPC 347). 124

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1490/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el projecte de la se-
gona fase de la canalització de la riera
de Palafolls
Tram. 250-02564/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració d’un projecte de re-
forma del projecte inicial del Pla director contra les
avingudes del Maresme per al començament de la se-
gona fase de la canalització de la riera de Palafolls
(tram. 250-02564/06), presentada per la diputada Sra.
Maria Jesús Fanego Lorigados, del G. P. Socialistes –
Ciutadans pel Canvi, juntament amb quatre altres dipu-
tats del G. P. Socialistes – Ciutadans pel Canvi, i les
esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 41587).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a contractar
la redacció del projecte de la segona fase de la canalit-
zació de la riera de Palafolls, en un tram d’aproximada-
ment cinc-cents metres aigües amunt de la fase anteri-
or, i a programar-ne l’execució, al més aviat possible,
d’acord amb les possibilitats pressupostàries de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1491/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les conseqüències
econòmiques del tancament de l’abo-
cador controlat del Berguedà
Tram. 250-02237/06 i 250-02280/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre les conseqüències econòmiques
del tancament de l’abocador de Font Ollera (Berguedà)
(tram. 250-02237/06), presentada pel G. P. Popular, i
les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 37372), i el text de la Proposició no de llei
sobre el tancament de l’abocador comarcal del Bergue-
dà i les conseqüències econòmiques que se’n deriven
(tram. 250-02280/06), presentada pel diputat Sr. Joan
Roma i Cunill, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, juntament amb quatre altres diputats del G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presen-
tades pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 37361).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir
que els costos generats pel tancament de l’abocador
controlat del Berguedà i la construcció d’una planta de
transferència de residus municipals no tindran efecte
sobre el rebut de la taxa per la recollida d’escombrari-
es que han de pagar els ciutadans.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1492/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la reducció de l’im-
pacte ambiental dels runams salins al
Bages
Tram. 250-02422/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la reducció de l’impacte ambien-
tal negatiu dels runams salins al Bages (tram. 250-
02422/06), presentada per la diputada Sra. Montserrat
Tura i Camafreita, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel
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Canvi juntament amb quatre altres diputats del G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presen-
tades pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 38954).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-
li, en el termini de sis mesos, un informe que especifi-
qui les accions empreses i les actuacions previstes per
a reduir l’impacte ambiental dels runams salins a la
comarca del Bages.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1493/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els llits de les rieres
de Breda (Selva)
Tram. 250-02431/06 i 250-02454/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el llit de la riera de Repiaix de
Breda (Selva) (tram. 250-2431/06), presentada pel G.
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes
p resentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
38951), i el text de la Proposició no de llei sobre la re-
tirada del projecte de construcció del col·lector d’aigües
residuals de Breda (Selva) (tram. 250-2454/06), presen-
tada pel G. P. Socialistes – Ciutadans pel Canvi i pel G.
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds, i les esmenes pre-
sentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 40106).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern que, tot fent
ús de les competències que li són pròpies en matèria de
conservació de la natura, gestió i sanejament d’aigües
residuals i obres públiques, prengui les mesures ade-
quades per a garantir la preservació dels ecosistemes
fluvials, especialment el de les rieres de Breda (Selva),
els llits de les quals caldria restaurar perquè recuperes-
sin llur funció ecològica.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1494/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’execució de les ac-
tuacions previstes en la declaració
provisional de sobreexplotació de
l’aqüífer Carme-Capellades (Anoia)
Tram. 250-02604/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’execució de les actuacions pre-
vistes en la declaració provisional de sobreexplotació
de l’aqüífer Carme-Capellades (Anoia) (tram. 250-
02604/06), presentada pel G. P. d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Garantir que es portin a terme les actuacions previs-
tes en la declaració provisional de sobreexplotació de
l’aqüífer Carme-Capellades en els terminis establerts.

2. Presentar-li cada sis mesos un informe que detalli les
actuacions dutes a terme amb relació a l’aqüífer Car-
me-Capellades i, en concret, faci un balanç de les actu-
acions previstes en la declaració provisional de sobre-
explotació de l’esmentat aqüífer.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1495/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la presentació del
projecte de llei de regulació de l’acre-
ditació de les empreses i les entitats
col·laboradores de l’Administració de
la Generalitat en matèria de medi ambi-
ent
Tram. 250-02526/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la presentació del projecte de llei
de regulació de l’acreditació de les empreses i entitats
col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en
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matèria de medi ambient (tram. 250-02526/06), presen-
tada pel G. P. Popular.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern que, en el
termini de tres mesos, presenti el projecte de llei de
regulació de l’acreditació de les empreses i les entitats
col·laboradores de l’Administració de la Generalitat en
matèria de medi ambient, el qual ha de garantir el prin-
cipi de lliure competència en l’àmbit de les funcions de
control, inspecció i mediació, i que posi fi a l’actual
situació de monopoli .

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1496/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els embassaments
de la província de Girona
Tram. 250-02540/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre els embassaments de la província
de Girona (tram. 250-02540/06), presentada pel G. P.
Popular, i les esmenes presentades pel G. P. de Conver-
gència i Unió (reg. 40944).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern que, mitjan-
çant l’Agència Catalana de l’Aigua:

1. Faci un estudi basimètric dels embassaments de la pro-
víncia de Girona que permeti determinar-ne la fondària
real i la possible acumulació al fons de grans capes de
fang i sediments, i que ajudi a garantir l’adequada oxige-
nació de l’aigua i a prevenir-ne l’enterboliment.

2. Valori, considerant el dit estudi, la necessitat d’apro-
var un programa d’actuació per a treure els sediments
dels dits embassaments i augmentar-ne la capacitat.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1497/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els abocaments con-
taminants de l’empresa Terquimsa i
l’elaboració de programes de control
dels sediments al litoral del Camp de
Tarragona
Tram. 250-02561/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre els abocaments contaminants de
l’empresa Terquimsa i l’elaboració d’un programa de
control de sediments en el litoral del Camp de Tarrago-
na (tram. 250-02561/06), presentada pel G. P. d’Inici-
ativa per Catalunya Verds, i les esmenes presentades pel
G. P. Popular (reg. 41443).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
mesures següents referides al litoral del Camp de Ta r-
ragona:

a) Elaborar, en el termini de sis mesos, un programa de
control i seguiment dels organismes marins i de la
bioacumulació.

b) Elaborar, en el termini de sis mesos, un programa de
control de la sedimentació de metalls pesants i organo-
clorats.

c) Presentar, en el termini de sis mesos, els objectius
concrets de qualitat de les zones del medi marí en les
quals es fan abocaments.

d) Presentar, en el termini de sis mesos, un estudi que
valori la situació de partida dels sediments a la zona del
port on Terquimsa farà els abocaments.

e) Imposar a Terquimsa 2, com a mínim, les mateixes
limitacions que s’han exigit a Terquimsa 1.

f) Imposar a Terquimsa la disminució dels abocaments
de fenols i detergents: de 5 a 2 mg/l i de 6 a 3 mg/l,
respectivament.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep Maria Fabregat
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Resolució 1498/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les aigües subterrà-
nies i els recursos hídrics no renova-
bles
Tram. 250-02586/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre els recursos hídrics no renovables
(tram. 250-02586/06), presentada pel G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern, d’acord
amb el que estableix la Llei 6/1999, de 12 de juliol,
d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua (LOGTA), a:

a) Elaborar, en el termini d’un any, el mapa d’aigües
subterrànies renovables, que n’avaluï la capacitat de
recuperació i la sensibilitat a la possible contaminació
externa, o la variació de llurs característiques si es tracta
d’a igües  minera ls :  mineromedic inals ,
mineroindustrials, minerals naturals de brollador i ter-
mals.

b) Elaborar el mapa de recursos hídrics no renovables,
que n’estableixi el grau de vulnerabilitat.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1499/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la gestió de la capça-
lera del riu Ter i dels sistemes de de-
puració d’aigua del Ripollès
Tram. 250-02643/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració d’un Pla de gestió de
la capçalera del riu Ter (tram. 250-02643/06), presen-
tada pel diputat Sr. Manel Nadal i Farreras, del G. P.
Socialistes – Ciutadans pel Canvi, juntament amb qua-
t re altres diputats del G. P. Socialistes – Ciutadans pel
Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Connectar l’estació d’esquí de Vallter 2000, de
Setcases (Ripollès), al sistema de depuració per mitjà
de la construcció d’una nova depuradora.

2. Millorar el funcionament de la depuradora de
Setcases.

3. Construir una depuradora per a Vilallonga de Ter
(Ripollès) i els seus nuclis i instal·lacions turístiques.

4. Accelerar la connexió de la xarxa de clavegueram del
nucli de Llanars (Ripollès) a la depuradora de Campro-
don (Ripollès).

5. Facilitar la connexió de Molló (Ripollès) i els seus
veïnats a una xarxa de depuració.

6. Fixar i garantir el cabal ecològic o de manteniment
de la capçalera del riu Ter i del Ritort.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1500/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la gestió de la conca
del riu Ter
Tram. 250-02724/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la gestió de la conca del riu Te r
(tram. 250-02724/06), presentada pel diputat Sr. Manel
Nadal i Farreras, del G. P. Socialistes – Ciutadans pel
Canvi, juntament amb quatre altres diputats del G. P.
Socialistes – Ciutadans pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en
el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Cata-
lunya, que ha de substituir l’actual Pla hidrològic de les
conques internes, un programa de gestió específic per
a la conca del riu Te r, que estableixi de manera
prioritària un seguit de mesures destinades a:

a) Regularitzar i actualitzar les concessions d’aigua,
tant superficials com subterrànies, en el marc d’un pla
de reordenació dels recursos de cadascun dels sectors
d’acord amb una prioritat d’usos i basant-se en un ús
racional de l’aigua.

1.10.

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



5 de novembre de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 349

16

b) Determinar, respectar i garantir els cabals ecològics.

c) Millorar l’explotació i la gestió dels
desembassaments a la conca.

d) Protegir, regular i descontaminar els aqüífers amb
risc de sobreexplotació.

e) Estudiar la possibilitat d’incrementar els recursos de
la conca, per mitjà de noves fonts de proveïment o de
la millora del sistema Sau - Susqueda - el Pasteral, de
manera que es puguin cobrir les demandes d’alguns
dels sectors sotmesos a més restriccions, com ara
l’agrari.

f) Desenvolupar un programa específic d’actuació i
gestió dels recursos del sector agrari, que permeti apro-
fitar millor els recursos i que garanteixi una disponibi-
litat mínima d’aigua.

g) Garantir la participació dels sectors de consum afec-
tats per la sequera en l’establiment de mesures de res-
tricció, per tal de consensuar amb suficient antelació les
actuacions a emprendre i minimitzar-ne els efectes.

h) Millorar els mitjans tècnics i humans de control i
seguiment dels recursos d’aigua de la conca del riu Ter,
tant de la xarxa hídrica com de la xarxa d’innivació de
la seva àrea d’influència, per tal de poder actuar pre-
ventivament en cas de nous episodis de sequera.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1501/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció mediam-
biental de la vall i el riu de Besiberri
Tram. 250-02732/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la protecció mediambiental de la
vall de Besiberri i del seu riu (tram. 250-02732/06),
p resentada pel diputat Sr. Francesc Xavier Boya i Alós,
del G. P. Socialistes – Ciutadans pel Canvi, juntament
amb quatre altres diputats del G. P. Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Iniciar com més aviat millor la protecció mediam-
biental de la vall i el riu de Besiberri, mitjançant l’ela-
boració del corresponent Pla especial de protecció de
l’espai fluvial.

2. No tramitar favorablement els expedients sobre els
aprofitaments hidroelèctrics d’aquest riu i fer les ges-
tions necessàries davant la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre per tal que no s’aprovin, atesa la riquesa na-
tural i la fragilitat d’aquesta vall.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1502/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la delimitació de les
conques hidrogràfiques internes i la
constitució d’una entitat local de l’ai-
gua de la conca del riu Tordera
Tram. 250-02755/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el foment de la creació d’una en-
titat local de l’aigua qualificada a la conca del riu
Tordera (tram. 250-02755/06), presentada pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes
p resentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
43967).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Informar-lo dels treballs de l’administració hidràu-
lica per a delimitar les conques hidrogràfiques internes
de Catalunya dirigits a elaborar el reglament correspo-
nent.

2. Impulsar les accions empreses per promoure la cons-
titució de la Comunitat d’Usuaris de la Conca de la
Tordera, com a pas previ a la constitució de la corres-
ponent entitat local de l’aigua.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep Maria Fabregat
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Resolució 1503/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el traspàs de la titula-
ritat de la carretera que va de Sant
Llorenç de Morunys a Solsona pel cos-
tat de l’embassament de la Llosa del
Cavall
Tram. 250-02762/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el traspàs de la titularitat de la
carretera de Sant Llorenç de Morunys a Solsona (Sol-
sonès) pel costat de l’embassament de la Llosa del Ca-
vall (tram. 250-02762/06), presentada pel diputat Sr.
Joan Roma i Cunill, del G. P. Socialistes – Ciutadans
pel Canvi, juntament amb quatre altres diputats del G.
P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes pre-
sentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 43970).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure la
carretera que va de Sant Llorenç de Morunys a Solsona,
per l’embassament de la Llosa del Cavall, dins la xar-
xa comarcal de carreteres de Catalunya, i a negociar-ne
el traspàs de titularitat un cop l’Administració de l’Estat
hi hagi portat a terme les actuacions necessàries de
millora i condicionament.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1504/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la regularització de la
titularitat de les infraestructures i els
serveis de l’embassament de la Llosa
del Cavall, al Solsonès
Tram. 250-02821/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la regularització de la titularitat de
les infraestructures i els serveis emprats en el projecte
de construcció de l’embassament de la Llosa del Ca-
vall, al Solsonès (tram. 250-02821/06), presentada per

la diputada Sra. Marta Camps i Torrens, del G. P. Socia-
listes – Ciutadans pel Canvi, juntament amb quatre al-
t res diputats del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar els
acords necessaris amb les administracions implicades
per tal de regularitzar la situació de la titularitat de les
infraestructures que s’han construït i dels serveis que
s’han instal·lat en el marc del projecte de la presa i l’em-
bassament de la Llosa del Cavall, una actuació finança-
da pel Govern de l’Estat com a obra d’interès general
i executada pel Govern de la Generalitat en virtut d’un
conveni de col·laboració en matèria d’obres hidràuli-
ques.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

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

Resolució 1505/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el millorament del
passeig central, els jardins i els apar-
caments de l’avinguda de Montesquiu,
de Vallbona de les Monges (Urgell)
Tram. 250-02502/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 40, 09.10.2002, DSPC-C 373

COMISSIÓ D E POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la reordenació i el millorament del
passeig central, els jardins i els aparcaments de l’avin-
guda Montesquiu, de Vallbona de les Monges (Urgell)
(tram. 250-02502/06), presentada pel G. P. Popular, i
les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 40540).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en
compte les al⋅legacions que l’Ajuntament de Vallbona
de les Monges (Urgell) presenti al Pla únic d’obres i
serveis, i a incloure-hi les obres de millorament del
passeig central, els jardins i els aparcaments de l’avin-
guda de Montesquiu d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve Josep Maria Fabregat
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Resolució 1506/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la regulació dels mè-
todes d’eutanàsia animal per a evitar la
improvisació de sistemes de captura i
les matances retardades i cruels
Tram. 250-02596/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 22, 10.10.2002, DSPC-C 374

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la regulació dels
mètodes d’eutanàsia animal per a evitar la improvisa-
ció de sistemes de captura i matances retardades i cru-
els (tram. 250-02596/06), presentada pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes
p resentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(reg. 41437), pel G. P. Popular (reg. 41444) i pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 41580).

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

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya expressa la necessitat que,
en el marc de la modificació de la Llei 3/1988, del 4 de
març, de protecció dels animals:

a) Es determini  clarament en quins casos deixen d’és-
ser possibles els mètodes d’immobilització a distància
dels animals i les pràctiques de l’eutanàsia de manera
que produeixin una inconsciència ràpida i sense pati-
ment.

b) Es fixin els criteris segons els quals els animals de
companyia es poden considerar assilvestrats, tenint en
compte el fet que ésser abandonats o mantenir costums
nocturns o conductes independents, per raó de la seva
pròpia biologia i etologia, no implica necessàriament
aquest qualificatiu.

c) No s’atorgui, en el concepte d’«animals de compa-
nyia», el mateix grau de risc als gossos que als gats, ja
que les dimensions i el pes que cadascuna d’aquestes
espècies poden assolir en els casos més extrems no són
equiparables.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
per reglament, mentre no s’aprovi la modificació de la
Llei 3/1988, que:

a) Els agents rurals, altres tècnics del Departament de
Medi Ambient i els policies locals –aquests darrers
sempre amb supervisió de facultatius veterinaris– són
l’únic personal exclusivament competent en matèria de
captura d’animals de companyia.

b) No s’autoritzin en cap cas els col·lectius de caçadors
a intervenir en batudes per a capturar  els gossos i els
gats assalvatjats o perillosos amb l’ús d’armes de foc.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

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

Resolució 1507/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de la Deno-
minació d’Origen Ribera d’Ebre per a
la producció vitivinícola
Tram. 250-02690/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 22, 10.10.2002, DSPC-C 374

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la creació de la
Denominació d’Origen Ribera d’Ebre per a la produc-
ció vitivinícola (tram. 250-02690/06), presentada pel
diputat Sr. Joan Manuel Sabanza i March, del G. P. de
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel G.
P. Popular (reg. 42953).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre
les accions necessàries per a impulsar la creació de la
Denominació d’Origen Ribera d’Ebre per als vins pro-
duïts en aquesta comarca, en el marc del que disposen
la Llei 15/2002, del 29 de juny, d’ordenació vitiviníco-
la, i la resta de la normativa vigent.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

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

Resolució 1508/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de les
indemnitzacions per sacrificis de bes-
tiar en les explotacions ramaderes de
muntanya
Tram. 250-02733/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 22, 10.10.2002, DSPC-C 374

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estudiat el
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text de la Proposició no de llei sobre l’increment de les
indemnitzacions per sacrificis de bestiar (tram. 250-
02733/06), presentada pel diputat Sr. Francesc Xavier
Boya i Alós, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, i les esmenes presentades pel G. P. de Convergència
i Unió (reg. 44152).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
disposicions necessàries per tal que les explotacions
ramaderes de muntanya considerades prioritàries afec-
tades per sacrificis de caps de bestiar no assegurable, en
aplicació de mesures sanitàries que impliquin el sacri-
fici de més del 30% dels caps de bestiar de l’explotació,
disposin dels ajuts que calguin per a facilitar-los la con-
tinuïtat de l’activitat.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

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

Resolució 1509/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de la deno-
minació d’origen protegida de l’arròs
del delta de l’Ebre
Tram. 250-02777/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 22, 10.10.2002, DSPC-C 374

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la creació de la
denominació d’origen protegida de l’arròs del delta de
l’Ebre (tram. 250-02777/06), presentada pel G. P. de
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel G.
P. Popular (reg. 44565).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre
les actuacions necessàries perquè, en el marc de la nor-
mativa comunitària vigent i en les condicions que s’hi
estableixen, l’arròs produït al delta de l’Ebre compti
amb el reconeixement comunitari de denominació
d’origen protegida, a fi de facilitar-ne la identificació,
atès que es tracta d’una varietat específica d’aquesta
zona  i que té una gran qualitat.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

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

Resolució 1510/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’una llei
de la caça
Tram. 250-02909/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 22, 10.10.2002, DSPC-C 374

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una
llei de catalana de caça (tram. 250-02909/06), presen-
tada pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 47844).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar-li en el termini de nou mesos el Llibre
blanc de la caça a Catalunya.

b) Presentar-li en el termini d’un any un projecte de llei
de la caça.

c) Estudiar en el Llibre blanc de la caça a Catalunya la
possibilitat d’incloure en el projecte de llei de la caça
un precepte que estableixi la subvenció d’un sistema
d’assegurances per a cobrir la responsabilitat civil dels
accidents causats pels animals de caça a les carreteres.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

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

Resolució 1511/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el conreu de l’arròs
Tram. 250-03019/06

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 22, 10.10.2002, DSPC-C 374

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en sessió
tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el conreu de l’arròs (tram.
250-03019/06), presentada pel G. P. d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds, el Grup Parlamentari Socialistes – Ciu-
tadans pel Canvi, el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió i el Grup Parlamentari Popular.
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a efectuar
les gestions i les negociacions necessàries amb el Go-
vern de l’Estat, perquè defensi en l’organisme que per-
toqui de la Unió Europea:

a) La declaració de conreu protegit per a l’arròs que es
cultiva en les zones humides incloses en el conveni
Ramsar i en les àrees d’influència d’aquestes.

b) El reconeixement de conreu protegit per a l’arròs a
què fa referència la lletra a , en el marc de la política
agrària comunitària (PAC), i l’establiment dels meca-
nismes necessaris per a assegurar-hi el manteniment de
les explotacions arrosseres.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

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

Resolució 1522/VI, del Parlament de
Catalunya, sobre el soterrament de les
línies elèctriques en el termini de deu
anys
Tram. 250-02363/06 i 250-02685/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 35, 10.10.2002, DSPC-C 377

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estu-
diat els textos de les proposicions no de llei sobre el
soterrament de les línies elèctriques (tram. 250-02363/
06), presentada pel Grup Parlamentari Popular (reg.
36477), i sobre l’adequació de les línies elèctriques
d’alta tensió en els nuclis urbans (tram. 250-02685),
p resentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar,
d’acord amb els criteris establerts pel Pla de l’energia a
Catalunya en l’horitzó de l’any 2010, un procés de nego-
ciació entre les empreses de subministrament d’electrici-
tat i l’Administració local, la de la Generalitat i la de l’Es-
tat, per al soterrament de les línies elèctriques, en el
termini de deu anys, amb la finalitat d’arribar a un acord
que, entre altres aspectes, tingui en compte el finança-
ment de les obres i els terminis d’execució i que doni pri-
oritat als treballs en les zones urbanes.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1523/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la publicació d’un
nou decret d’ajudes i actuacions per a
la promoció de les estacions d’esquí
nòrdic
Tram. 250-02395/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 35, 10.10.2002, DSPC-C 377

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la publica-
ció d’un nou decret d’ajudes per a actuacions i promo-
ció de les estacions d’esquí nòrdic (tram. 250-02395/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar un
nou decret d’ajudes i actuacions per a la promoció de
les estacions d’esquí nòrdic i a incloure les dotacions
econòmiques que se’n derivin en el Projecte de llei de
pressupostos per al 2003.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1524/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’afavoriment de la
creació de noves empreses al Vallès
Occidental
Tram. 250-02428/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 35, 10.10.2002, DSPC-C 377

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre l’afavori-
ment de la creació de noves empreses al Vallès Occi-
dental (tram. 250-02428/06), presentada pel Grup
Parlamentari Popular, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 39279).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer avinent als ajuntaments de la comarca del Vallès
Occidental la necessitat que adoptin mesures encami-
nades a afavorir la creació de noves empreses.

b) Donar publicitat a les ajudes a què poden accedir els
nous empresaris que vulguin establir llurs activitats
econòmiques al Vallès Occidental  per a abaratir el cost
del sòl industrial i dels locals industrials on hauran
d’instal·lar les empreses respectives.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1525/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adaptació dels esta-
bliments de desballestament de vehi-
cles a la normativa europea
Tram. 250-02437/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 35, 10.10.2002, DSPC-C 377

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre l’adaptació
dels establiments de desballestament de vehicles a la
normativa europea (tram. 250-02437/06), presentada
pel Grup Parlamentari Popular.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries per a facilitar que, en el termini
màxim de dos anys, els establiments de desballesta-
ment de vehicles es puguin adaptar a la nova normati-
va de la Unió Europea.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1526/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la prestació dels ser-
veis d’atenció al públic de les compa-
nyies d’aigua, gas i electricitat mitjan-
çant línies telefòniques gratuïte
Tram. 250-02444/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 35, 10.10.2002, DSPC-C 377

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la prestació
dels serveis d’atenció al públic de les companyies d’ai-
gua, gas i electricitat mitjançant línies telefòniques gra-
tuïtes (tram. 250-02444/06), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya – Verds.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar les
negociacions necessàries amb les companyies conces-
sionàries dels serveis de subministrament d’aigua, gas
i electricitat, perquè dotin de línies telefòniques gratu-
ïtes els respectius serveis d’atenció als usuaris.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1527/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la proximitat de línies
elèctriques d’alta tensió o d’antenes
de telefonia mòbil als centres educa-
tius
Tram. 250-02541/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 35, 10.10.2002, DSPC-C 377

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la proximi-
tat de línies elèctriques d’alta tensió o d’antenes de te-
lefonia mòbil als centres educatius de les comarques
nord-orientals (tram. 250-02541/06), presentada pel
Grup Parlamentari Popular, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
40526).
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar una relació detallada dels centres educatius
de les comarques gironines i del conjunt del territori de
Catalunya que tenen línies elèctriques d’alta tensió o
antenes de telefonia mòbil a prop.

b) Reforçar les actuacions de control que siguin neces-
sàries amb la finalitat de detectar i eliminar els riscos de
les línies elèctriques d’alta tensió o de les antenes de
telefonia mòbil, amb l’objectiu de mantenir la defensa
de la salut, i, conjuntament amb els ajuntaments, vetllar
perquè s’apliqui la normativa d’ordenació ambiental de
les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions
de radiocomunicació, especialment pel que fa a l’en-
torn dels centres d’ensenyament.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1528/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la protecció del patri-
moni industrial de Catalunya
Tram. 250-02562/06

Adopció: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme
Sessió núm. 35, 10.10.2002, DSPC-C 377

COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, ENERGIA, COMERÇ I TURISME

La Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme,
en sessió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, ha estu-
diat el text de la Proposició no de llei sobre la protec-
ció del patrimoni industrial de Catalunya (tram. 250-
02562/06), presentada pel Grup Parlamentari Popular,
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41465).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar treballant en l’elaboració de l’inventari del
patrimoni industrial de Catalunya a fi d’assegurar-ne la
p rotecció i la preservació.

b) Continuar col·laborant amb el Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports perquè el nombre més gran possible
de béns industrials de Catalunya es puguin beneficiar
del Pla del patrimoni industrial, d’àmbit estatal.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Ricard Fernández Deu Miquel Barceló i Roca

Resolució 1530/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les accions necessà-
ries per a posar fi a l’estat de violència
permanent al Pròxim Orient
Tram. 250-02633/06, 250-02701/06 i 250-
02726/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 18, 22.10.2002, DSPC-C 380

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat, en sessió tinguda el dia 22 d’octubre de 2002, ha
estudiat els textos de les proposicions no de llei sobre
les gestions a fer davant el Govern de l’Estat perquè es
posi fi a la violència permanent contra el poble pales-
tí, presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds (tram. 250-02633/06), i les esmenes
p resentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 42917); sobre la solidaritat amb el
poble de Palestina, presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (tram. 250-
02701/06), i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 42927),
i sobre les gestions necessàries per a posar fi a la situ-
ació de violència que enfronta israelians i palestins
(tram. 250-02726/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions pertinents amb el Govern de l’Estat perquè,
amb caràcter urgent, dugui a terme les accions neces-
sàries per a posar fi a l’estat de violència permanent al
Pròxim Orient, accions que han d’incloure les mesures
següents:

a) El cessament immediat de tots els actes de terroris-
me, provocació i destrucció, i també el cessament del
foc i la retirada de les tropes israelianes dels territoris
sota la jurisdicció de l’autoritat palestina, en aplicació
de les resolucions 1397 i 1402 del Consell de Segure-
tat de les Nacions Unides.

b) La recuperació de la iniciativa política de la Unió
E u ropea en el procés de pau i l’exercici de la pressió
política i diplomàtica necessària per a garantir la crea-
ció d’un estat palestí i el dret de l’Estat d’Israel a tenir
unes fronteres dignes i segures, amb l’abordament de la
solució al conflicte des de l’aplicació del principi de
«pau per territoris» i sobre la base de les fronteres de
l’any 1967.

c) La proposta d’enviar urgentment al Pròxim Orient
una missió internacional de protecció de les víctimes
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del conflicte i d’interposició, sota el mandat de les
Nacions Unides.

d) La represa immediata de les negociacions per la pau
i la seguretat al Pròxim Orient, basades en les propos-
tes constructives formulades per la cimera de la Lliga
Àrab a Beirut.

e) L’aixecament de les restriccions imposades per Israel
a les operacions de les organitzacions mèdiques i hu-
manitàries per a donar assistència a la població civil
palestina en compliment de les normes del dret interna-
cional humanitari.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Marcel Riera i Bou

Resolució 1531/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la condemna de l’ho-
mosexualitat a l’Aràbia Saudita i a
Egipte
Tram. 250-02665/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 18, 22.10.2002, DSPC-C 380

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat, en sessió tinguda el dia 22 d’octubre de 2002, ha
estudiat el text de la Proposició no de llei sobre la con-
demna de l’homosexualitat a l’Aràbia Saudita i a Egip-
te, presentada pels grups parlamentaris Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds (tram. 250-
02665/06), i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 42963).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Demanar a la ministra espanyola d’Afers Exteriors
que transmeti als ambaixadors de l’Aràbia Saudita i
d’Egipte a l’Estat espanyol la protesta formal del Go-
vern per la violació flagrant dels drets fonamentals que
comporta la condemna de les persones homosexuals en
aquests dos països i que sol·liciti al Govern de l’Aràbia
Saudita que no se’n produeixin més execucions i al
d’Egipte que es deixi sense efecte la sentència condem-
natòria de vint-i-tres joves acusats de pràctiques homo-
sexuals.

b) Adreçar al Govern espanyol la petició d’interessar
les institucions europees i l’alt comissariat de l’ONU
pels drets humans pel que fa a les decisions judicials

inhumanes referents a la llibertat sexual, amb l’objec-
tiu de lluitar pel respecte als drets humans i la defensa
dels drets fonamentals a la vida, a la dignitat, a la igual-
tat i a la llibertat personal.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Marcel Riera i Bou

Resolució 1546/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ús dels mecanis-
mes establerts per l’ordenament vi-
gent en defensa de l’autogovern de
Catalunya i de l’autonomia local
Tram. 250-02054/06

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 28, 23.10.2002, DSPC-C 385

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D E LA GE-
NERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 23
d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre l’ús dels mecanismes previstos per l’or-
denament vigent en defensa de l’autogovern de Catalu-
nya i de l’autonomia local (tram. 250-02054/06), pre-
sentada pel diputat Sr. Pasqual Maragall i Mira, del G.
P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, davant l’aprovació per les
Corts Generals d’unes lleis d’estabilitat pressupostària
que poden limitar greument l’autonomia econòmica,
financera i política de les comunitats autònomes i les
corporacions locals, manifesta, d’una banda, la seva
p reocupació i el seu rebuig, i, de l’altra, que farà ús dels
mecanismes que l’ordenament vigent li reconeix en
defensa de l’autogovern de Catalunya i de l’autonomia
local.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2002

El secretari La presidenta de la Comissió
Joan Ridao M. Eugènia Cuenca
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Resolució 1547/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el procés d’involució
autonòmica
Tram. 250-02522/06

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 28, 23.10.2002, DSPC-C 385

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D E LA GE-
NERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 23
d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre el procés d’involució autonòmica (tram.
250-02522/06), presentada pel G. P. d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel G.
P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 40325) i pel
G. P. de Convergència i Unió (reg. 40841).

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

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya manifesta que el procés
autonòmic derivat del model d’organització territorial
de l’Estat constitueix un procés obert i dinàmic que, al
mateix temps que obliga l’Estat a culminar el procés de
devolució de poders a les comunitats autònomes per
mitjà de la materialització dels traspassos pendents, ha
de permetre les reformes constitucionals i estatutàries
necessàries per a ampliar l’actual nivell de poder polí-
tic i econòmic de la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat
d’obrir una nova etapa en l’autogovern de Catalunya
basada en la convicció que en aquests moments no és
possible de potenciar-lo perquè el marc polític desco-
neix el caràcter plurinacional, pluricultural i plurilin-
güístic de l’Estat i fa perd re efectivitat real a les dispo-
sicions estatutàries, de manera que la voluntat política
que va posar en marxa l’Estatut i el seu desenvolupa-
ment primari ha quedat avui en dia greument afectada;
i, per tal de contribuir a la modificació del marc polític
esmentat, expressa la voluntat que la Comissió d’Estudi
per a l’Aprofundiment de l’Autogovern acabi els tre-
balls abans de finalitzar l’actual període de sessions i
p resenti al Ple del Parlament l’informe que li ha estat
encomanat.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la seva oposi-
ció als processos de creixent involució i de progressi-
va homogeneïtzació autonòmica, i també als reiterats
intents de tutela de les comunitats autònomes per part
de l’Estat, que són en la base de lleis com la Llei de
l’Estat 18/2001, del 12 de desembre, general d’estabi-
litat pressupostària, i la Llei orgànica 6/2001, del 21 de
desembre, d’universitats, i també d’algunes iniciatives

legislatives en curs, com el Projecte de llei de coopera-
ció autonòmica.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2002

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

Resolució 1548/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la col·laboració insti-
tucional amb el Govern d’Aragó i les
institucions de l’Estat competents en
matèria de justícia
Tram. 250-02639/06

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 28, 23.10.2002, DSPC-C 385

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D E LA GE-
NERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 23
d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre la col·laboració institucional amb el
Govern d’Aragó per a prestar serveis públics als muni-
cipis aragonesos que afronten amb Catalunya (tram.
250-02639/06), presentada pel diputat Sr. Francesc
Xavier Boya i Alós, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i les esmenes presentades pel G. P. de Conver-
gència i Unió (reg. 43188) i pel G. P. d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 42825).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar aprofundint, tot seguint la línia de col·la-
boració institucional establerta amb el Govern d’Ara-
gó, en la prestació de serveis públics, en aquelles ma-
tèries que ambdues administracions considerin
pertinents, per millorar-ne la prestació i la qualitat.

b) Estudiar, atès que diferents administracions compar-
teixen la competència en matèria de justícia, la possi-
bilitat de subscriure protocols de col·laboració amb el
Govern d’Aragó i les institucions de l’Estat competents
en la matèria.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2002

El secretari La presidenta de la Comissió
Joan Ridao M. Eugènia Cuenca
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Resolució 1549/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la venda irregular del
cercador d’Internet Olé
Tram. 250-02663/06

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 28, 23.10.2002, DSPC-C 385

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D E LA GE-
NERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 23
d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre la venda irregular del cercador d’Inter-
net Olé (tram. 250-02663/06), presentada pel G. P.
Popular, i les esmenes presentades pel G. P. de Conver-
gència i Unió (reg. 43187).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Personar-se en la causa oberta en el Jutjat d’Instruc-
ció número 8 de Barcelona contra els responsables de
la Fundació Catalana per a la Recerca per la venda ir-
regular del cercador d’Internet Olé.

b) Presentar-se com a acusació particular contra els
responsables de la Fundació Catalana per a la Recerca
per la venda irregular del cercador d’Internet Olé en cas
que, en la dita causa judicial, s’observin indicis de res-
ponsabilitat penal com a conseqüència d’un delicte
d’estafa o d’apropiació indeguda.

c) Comunicar als grups parlamentaris el resultat de les
gestions que els responsables actuals de la Fundació
Catalana per a la Recerca estan fent per tal que la Ge-
neralitat rebi, dels propietaris actuals d’Olé, un comple-
ment de preu o una compensació pels guanys obtinguts
amb aquest cercador d’Internet.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2002

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

Resolució 1550/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració del Lli-
bre blanc del Cos de Bombers
Tram. 250-02674/06

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 28, 23.10.2002, DSPC-C 385

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D E LA GE-
NERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 23
d’octubre de 2002, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre la necessitat de dotar de més personal
el cos de bombers de la Generalitat (tram. 250-02674/
06), presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i les esmenes presentades pel G. P. de Con-
vergència i Unió (reg. 43442).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar el
Llibre blanc del Cos de Bombers, compromès en els
acords amb els representants dels treballadors de l’any
1998, en el marc del pla director de bombers que s’ha
d’elaborar d’acord amb l’apartat XII.4 de la Resolució
1489/VI, sobre l’orientació política general del Consell
Executiu, adoptada pel Ple del Parlament el 3 d’octubre
de 2002.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2002

El secretari La presidenta de la Comissió
Joan Ridao M. Eugènia Cuenca
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’una programació específica
per a la matèria d’ètica
Tram. 250-02405/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 39 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C 386).

Proposició no de llei sobre el trasllat
provisional dels serveis sanitaris del
CAP de Mollet del Vallès ( Vallès Orien-
tal)
Tram. 250-02408/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 42 de la Comissió de Polí-
tica Social, tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un projecte de llei d’universi-
tats
Tram. 250-02598/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 39 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C 386).

Proposició no de llei sobre la presen-
tació al Parlament d’un informe se-
mestral sobre la intervenció de la mú-
tua L’Aliança
Tram. 250-02613/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 42, tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Proposició no de llei sobre la creació
del servei d’urgències de pediatria a
l’Hospital de Sant Celoni (Vallès Orien-
tal)
Tram. 250-02621/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 42, tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre de places dels tallers
d’adaptació escolar de la comarca del
Bages
Tram. 250-02636/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 39 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C 386).

Proposició no de llei sobre els centres
classificats de pràctiques de Catalu-
nya
Tram. 250-02654/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 39, tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C
386).

Proposició no de llei sobre la telefonia
mòbil
Tram. 250-02655/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 36, tinguda el dia
24.10.2002 (DSPC-C 387).

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT



Núm. 349 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 5 de novembre de 2002

27

Proposició no de llei sobre el reconei-
xement de la negociació col·lectiva
dels pensionistes i dels jubilats
Tram. 250-02672/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 42, tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Proposició no de llei sobre la regulació
de les promocions comercials
Tram. 250-02673/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 36, tinguda el dia
24.10.2002 (DSPC-C 387).

Proposició no de llei sobre las creació
d’una unitat permanent especialitzada
d’anàlisi i reconstrucció d’accidents
de trànsit de Catalunya, en les instal·-
lacions de l’Institut d’Investigació Apli-
cada de l’Automòbil (Idiada)
Tram. 250-02725/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 36, tinguda el dia
24.10.2002 (DSPC-C 387).

Proposició no de llei sobre la creació
d’una llar d’infants per al curs 2002-
2003, a Puigdàlber (Alt Penedès)
Tram. 250-02743/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 39, tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C
386).

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del subministrament elèctric a la
comarca del Priorat
Tram. 250-02744/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 36, tinguda el dia
24.10.2002 (DSPC-C 387).

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa d’un Pla de suport al teixit
industrial de la comarca del Priorat
Tram. 250-02745/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 36, tinguda el dia
24.10.2002 (DSPC-C 387).

Proposició no de llei sobre l’arribada
de la connexió amb banda ampla a la
comarca del Priorat
Tram. 250-02746/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm. 20,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 383).

Proposició no de llei sobre el canvi de
nom de la Delegació d’Arts Plàstiques
pel de Delegació d’Arts Visuals
Tram. 250-02756/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 39 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C 386).
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Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un conveni de col·laboració
entre el Departament d’Ensenyament i
la Federació Catalana d’Entitats Corals
Tram. 250-02757/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 39, tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C
386).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de reequilibrament industrial
de les comarques de les Terres de
l’Ebre
Tram. 250-02784/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 36, tinguda el dia
24.10.2002 (DSPC-C 387).

Proposició no de llei sobre la no reno-
vació del permís de gestor autoritzat
de residus de la planta de compostat-
ge de l’empresa Fervosa, de Manlleu
(Osona)
Tram. 250-02787/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 36 de la Comissió d’Indús-
tria,  Energia, Comerç i Turisme, tinguda el dia
24.10.2002 (DSPC-C 387).

Proposició no de llei sobre l’anul·lació
del deute extern de l’Argentina
Tram. 250-02827/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Coo-
peració i Solidaritat en la sessió núm. 18, tinguda el dia
22.10.2002 (DSPC-C 380).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm. 20,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 383).

Proposició no de llei sobre la connexió
amb banda ampla a la comarca d’Oso-
na
Tram. 250-02927/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm. 20,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 383).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació en la sessió núm. 20,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 383).

2.10.25.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D E POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
23 d’octubre de 2002, d’acord amb l’article 97.1 del
Reglament del Parlament, ha nomenat la Ponència per
a elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de protec-
ció de la salut (tram. 200-00068/06) i les esmenes pre-
sentades, que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sra. Meritxell Borràs i Solé

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sra. Carme Figueras i Siñol

Grup Parlamentari Popular:

S r. M. Ángeles Esteller Ruedas

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Ernest Benach i Pascual

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds:

Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cendra

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2002

El secretari La vicepresidenta de la Comissió
en funcions de presidenta

Josep Lluís Fernàndez Alícia Sánchez-Camacho

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 49184).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 31.10.2002 - 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 25.10.2002.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds i Grup Parlamentari Popular (reg. 49308 i
49522).

Finiment del termini: 31.10.2002, en acabar la sessió
plenària.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 30.10.2002.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya i Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 49144 i 49184).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 31.10.2002 - 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 25.10.2002.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds (reg. 49309).

Finiment del termini: 31.10.2002, en acabar la sessió
plenària.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 30.10.2002.

3.01.01.
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Projecte de llei d’ordenació del siste-
ma de seguretat pública de Catalunya
Tram. 200-00071/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 49469).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 07.11.2002 al 15.11.2002).

Finiment del termini: 18.11.2002 - 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2002.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 49564).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 04.11.2002 al 12.11.2002).

Finiment del termini: 13.11.2002 - 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.10.2002.

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

3.10.20. ALTRES DESIGNACIONS O ELECCIONS

Designació d’un membre del Consell
Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00014/06

Propostes de candidats
Reg. 49006

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA

PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR (REG. 49006)

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveu el Reglament de la Cambra, i atesa la renún-
cia de la Sra. Marta Vila com a representant del Partit

Popular de Catalunya al Consell Social de la Universi-
tat Pompeu Fabra, proposa com a nou representant en
l’esmentat Consell al Sr. Javier Basso i Roviralta, tot
adjuntat el seu curriculum vitae

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2002

Maria Dolors Nadal i Aymerich

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la realitza-
ció del conjunt de projectes d’infraes-
tructures que afecten les Terres de
l’Ebre i que depenen de diverses admi-
nistracions
Tram. 250-02817/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 46825)

APARTAT 4

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a impul-
sar, d’acord amb el que estableix el Pla Territorial
Parcial de les Terres de l’Ebre i les prioritats del ma-
teix Govern, i de comú acord amb l’Institut de Desen-
volupament de les Comarques de l’Ebre [...]»

3.01.02.
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Proposició no de llei sobre la participa-
ció dels ajuntaments de la comarca en
la redacció del Pla director de l’Alt Pe-
nedès i el garantiment de la continuïtat
de les obres i dels processos actual-
ment en curs
Tram. 250-02820/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 46823)

APARTAT 1

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

«[...] i comunicar-los amb urgència els criteris i les
condicions establerts per a la seva redacció»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

APARTAT 3

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (2)

«Recomanar als ajuntaments de l’Alt Penedès que, en
exercici de les seva autonomia municipal, adeqüin els
processos de modificació o revisió del planejament
urbanístic als criteris inicials i al calendari d’elabora-
ció del Pla Director de l’Alt Penedès.»

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció del reg de suport de 40.000 ha de
conreu de la comarca de la Noguera
Tram. 250-02824/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 46822)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar les accions necessàries per a la implantació d’un
reg de suport als conreus de la comarca de la Nogue-
ra Alta, d’acord amb l’estudi d’alternatives que està
elaborant el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la variant nord d’Olot (Gar-
rotxa)
Tram. 250-02831/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 46819)

APARTAT 1

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

«Accelerar el procés de tramitació dels estudis i projec-
tes necessaris per la construcció de la Variant Nord-
oest d’Olot. Aquesta variant ha de suposar la continu-
ació de l’Eix de Bracons»

3.10.25.
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APARTAT 2

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

«Incloure en el projecte la consideració de la Variant
nord-oest d’Olot com a carretera de la xarxa bàsica
com a continuació de l’Eix de Bracons. Aquesta via és
independent de les actuacions de construcció de les
rondes urbanes que han d’anar a càrrec dels sectors
urbans corresponents. La construcció de la variant es
farà amb la total respecte als impactes paisatgístics i
ambientals , tenint en compte el seu pas per espais frà-
gils del Parc Natural de la Zona Volcànica.»

Proposició no de llei sobre el Pla terri-
torial parcial de les comarques cen-
trals
Tram. 250-02837/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 46816)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern:

Garantir, d’acord amb la legislació vigent, el manteni-
ment i la continuïtat de les obres, projectes urbanístics,
processos de revisió de planejament municipal i projec-
tes de noves infrastructures actualment en curs i que
hagin iniciat la seva tramitació als ajuntaments de la
comarca o a la Direcció General d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya abans de l’inici dels treballs
del Pla Director

Recomanar als ajuntaments del Pla de Bages que, en
l’exercici de la seva autonomia municipal, adeqüin els
processos de modificació o revisió del planejament
urbanístic als criteris inicials i al calendari d’elabora-
ció del Pla Director del Pla de Bages»

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de la variant sud de Lleida
(Segrià)
Tram. 250-02842/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 46815)

APARTAT 1

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

«Procedir al desdoblament de la variant sud de Lleida
amb el finançament de l’Ajuntament de Lleida, fins que
el trànsit superi el llindar establert al Pla de Carrete-
res»

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la carretera de Tordera (Ma-
resme) a Fogars de la Selva (Selva)
Tram. 250-02847/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 46811)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a instar a la Diputació de Barcelona a estu-
diar i portar a terme, si s’escau, de les actuacions ne-
cessàries per tal de millorar la seguretat de la
BV-5122.»

3.10.25.
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 48161)

A L’APARTAT 1

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

«Redactar, en el termini de nou mesos un Pla director
d’usos del sòl del Maresme en què es contempli les
capacitats i necessitats de desenvolupament urbà,
d’una banda, i les necessitats i capacitats de realitza-
ció i optimització de promoció de sòl industrial quali-
ficat, d’altra banda.»

A L’APARTAT 2

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

«[…] concertar aquest […]»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 47581)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(1)

«[...] en el termini màxim, d’un any, un Pla general
d’activitats extractives [...]»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(2)

«[...] petris a Catalunya, amb l’objectiu de determinar
els llocs on existeix aquest recurs i les quantitats que es
poden extreure. L’esmenat Pla general d’activitats ex-
tractives [...]»

APARTAT 3

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(3)

De tot l’apartat

APARTAT 5

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(4)

De tot l’apartat

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ (REG. 47868)

APARTAT 1

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

De tot l’apartat

APARTAT 2

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

De tot l’apartat

APARTAT 3

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

De tot l’apartat

3.10.25.
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APARTAT 4

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (])

De tot l’apartat

APARTAT 5

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (5)

De tot l’apartat

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES-
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 46243)

APARTAT 1

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

«3. Establir una moratòria urbanística en els espais
que es determini que han d’ésser reserves protegides.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47865)

APARTAT 1

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

De tot l’apartat

APARTAT 2

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

«Elaborar un projecte de llei d’ordenació i gestió del
litoral en un període no superior a un any»

APARTAT 3

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

De tot l’apartat

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48569)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre
les mesures necessàries perquè les obres de clavegue-
ram endegades a la zona residencial coneguda com
Cases Pairals garanteixin, entre d’altres aspectes, la
connexió al col·lector en alta que va fins a St. Feliu del
Llobregat i la no afectació a la xarxa de distribució
d’aigua potable.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’explotació
dels serveis regionals dels trens d’al-
ta velocitat a Catalunya
Tram. 250-02871/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 48486)

APARTAT 2

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

«2. A elaborar i presentar davant del Parlament de
Catalunya, en el termini de dos mesos, un projecte de
Llei per a la creació de l’Autoritat Ferroviària de Cata-
lunya com a entitat de dret públic de la Generalitat de
Catalunya sotmesa a les prescripcions establertes a la
Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa
pública catalana, i depenent del Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques a la qual correspon-
dran les funcions següents:

– L’administració i manteniment de les infraestructu-
res ferroviàries existents dins el territori de Catalunya.

– La planificació amb participació d’altres Administra-
cions implicades i especialment dels ens locals, de les
noves infraestructures ferroviàries a Catalunya, la seva
construcció i l’adjudicació de la seva explotació, mit-
jançant el Pla Ferroviari de Catalunya.

– Determinar les condicions d’explotació de les infra-
estructures ferroviàries mitjançant el corresponent cà-
non que no tindrà un caràcter constant o lineal sinó
que haurà de variar en funció del nivell i freqüència
d’utilització de les infraestructures atenent a les prio-
ritats de la política ferroviària.

– La organització de tots els serveis de transport ferro-
viari a Catalunya amb la determinació del pla de ne-
goci de les diferents línies ferroviàries.

– Fixar les condicions d’establiment i d’utilització de
les infraestructures d’intercanvi modal que permetin la
correcta interrelació entre els diversos operadors del
transport ferroviari i d’aquests amb els d’altres moda-
litats de transport.

– La gestió dels sistemes de seguretat ferroviària i de
regulació del tràfic.

– La promoció de la transferència a la Generalitat de
Catalunya de la titularitat i/o a la gestió de les infraes-
tructures i serveis ferroviaris que corresponguin
d’acord amb el previst a l’Estatut de Catalunya i a la
Constitució d’acord amb les normatives europees.

– Coordinació de les xarxes ferroviàries en els diferents
àmbits territorials amb la finalitat d’assegurar-ne la
seva interrelació i correspondència.

– La resta de funcions que li siguin encomanades pel
Govern de la Generalitat de Catalunya pel desenvolu-
pament de la política ferroviària a Catalunya.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48567)

APARTAT 2

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

«Estudiar la conveniència de constituir una empresa
(operador ferroviari) amb participació de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya que pugui explotar ser-
veis regionals d’alta velocitat a Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48419)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar els treballs de Planificació dels Espais Fluvials de
les conques del Baix Llobregat i Anoia, els quals han
d’incloure una avaluació ecològica, una anàlisi hidro-
lògica i hidràulica i un estudi geomorfològic, per tal de
obtenir una diagnosi completa de les conques durant
l’any 2003.»

3.10.25.
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48566)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar la política d’inspecció dels vai-
xells turístics que operen a la costa Brava i a instar el
Govern de l’Estat perquè, d’acord amb els ajuntaments
implicats, garanteixi el compliment de totes les mesu-
res de seguretat en el domini públic costaner, mentre el
Govern de Catalunya no n’hagi assumit la competèn-
cia, per evitar possibles accidents i les operacions
d’atracament de més d’un d’aquests vaixells alhora.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 45719)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes – Ciutadans pel Canvi (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar i proposar mesures per a la millora de la seguretat
de l’accés als nuclis dels barris del Puig i la Valenci-
ana del municipi de Gelida des de la carretera C-243.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi relatiu al traçat actual de
l’autopista C-31
Tram. 250-02881/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47856)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar
un estudi que inclogui l’anàlisi i valoració del paper de
l’actual C-31 sobre la xarxa viària de llarg recorregut,
l’estructuració viària de les connexions entre el Barce-
lonès i el Maresme i altres aspectes de millora mediam-
biental.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48417)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar l’oportunitat de refondre en un text únic la Legisla-
ció vigent a Catalunya en matèria de residus, d’acord
amb les previsions de la Disposició final segona de la
Llei 11/2000, de 13 de novembre.»
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Proposició no de llei sobre la protec-
ció de la serra del Catllaràs
Tram. 250-02890/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48565)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Garantir que els aprofitaments forestals es facin
d’acord amb les condicions establertes al Projecte
d’ordenació de la forests pública del Catllaràs.

Valorar la inclusió dins la Xarxa Natura 2000 (regió
mediterrània) la Serra de Catllaràs.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48564)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a vetllar perquè les obres de desviament de la
llera del riu Llobregat entre el pont de Mercabarna i la
desembocadura es desenvolupin tot i garantint la con-
servació dels valors ecològics i mediambientals de la
zona»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48157)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a escollir
l’alternativa més escaient un cop estudiades les al·lega-
cions presentades durant la fase d’informació pública
per les parts afectades»

Proposició no de llei sobre l’adhesió a
la Declaració de Rubí
Tram. 250-02897/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 48416)

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

«1. Sol·licitar al Govern de l’Estat que adopti les mo-
dificacions legals per a que la separació d’activitats en
el sector elèctric no repercuteixi negativament en els
ingressos dels ajuntaments per la taxa d’ocupació del
domini públic sobre el seu territori.

»2. Acordar amb les companyies elèctriques un Pla
d’adequació progressiu de les línies elèctriques exis-
tents als criteris establerts per la Generalitat de Cata-
lunya en la implantació d’aquestes instal·lacions sobre
el territori.

»3. Negociar amb el Govern de l’Estat perquè doti a la
Generalitat de Catalunya dels instruments de control i
verificació de les facturacions, inversions i resta de
comptes econòmics que les empreses elèctriques decla-
ren.
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»4. Reforçar l’Institut Català d’Energia com a òrgan
d’informació i assessorament en temes relatius a
l’energia, donant-li competències perquè pugui coor-
dinar les actuacions del Govern en favor del desenvo-
lupament sostenible relacionat amb l’energia amb al-
tres àmbits de les polítiques sectorials, com ara
l’habitatge, el transport, l’ordenació del territori, etc.
[...]»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

 DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 47849)

A L’APARTAT 1

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

«1. Afavorir la Inspecció Tècnica de Vehicles per als
propietaris de motocicletes menors de 26 anys mitjan-
çant l’aplicació de descomptes.»

A L’APARTAT 2

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

De supressió de tot l’apartat 2.

A L’APARTAT 4

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

«4. Estudiar les possibilitats amb la Federació de
Municipis de Catalunya i amb l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques per tal d’arribar a l’acord
amb tots els ajuntaments de Catalunya que, mentre la
ITV no sigui obligatòria per als ciclomotors, aquells
propietaris que passin aquesta inspecció de manera
voluntària, no hagin de pagar el impost de circulació.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 48109)

A L’APARTAT 4

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

De supressió de tot l’apartat 4.

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’oferta de transport públic a Olesa
de Bonesvalls (Alt Penedès)
Tram. 250-02902/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48563)

APARTAT 1

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

«Incloure en el Pla de Serveis de Transports en l’àm-
bit de la Regió Metropolitana de Barcelona mesure s
per incrementar el servei de transport públic entre
Olesa de Bonesvalls –incloent el nucli antic i les urba-
nitzacions de Pla del Pèlac i de Can Olivella– i Vila-
franca del Penedès.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 349 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 5 de novembre de 2002

39

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48415)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar
perquè el projecte dipòsit controlat de residus de Cal
Palà, a Castellolí (Anoia), es desenvolupi en estricte
compliment de la normativa vigent en la matèria i amb
la participació de l’Ajuntament de Castellolí i dels
ajuntaments veïns afectats pel projecte.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48561

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar la possible inclusió d’actuacions a Monistrol de
Montserrat en el futur programa d’aplicació de l’1 per
cent cultural, que s’executarà a partir de 2005.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48560)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a desen-
volupar, al més aviat possible, els projectes construc-
tius que han de solucionar l’abastament amb aigua de
qualitat dels municipis de Santa Maria de Merlès,
Prats de Lluçanès, Sagàs, Sant Feliu Sasserra, Orostà
i Gaià.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47875)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar, dins del procés de redacció d’un pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge de l’Estany de
Banyoles que s’iniciarà el 2003, la figura de protecció
especial, regulada en la Llei 12/1985, més adient per a
la protecció d’aquest espai»
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47873)

APARTAT 2

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

«Establir una col·laboració permanent amb els ajunta-
ments de Banyoles i Porqueres per a la gestió de l’Es-
tany»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48571)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat perquè insti la Diputació de Girona a fi que,
d’acord amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany
i els ajuntaments afectats, formuli un projecte que per-
meti habilitar un carril per a bicicletes a l’actual car-
retera de circumval·lació de l’Estany de Banyoles.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 48155)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a afavorir l’adequació del programa de sòl
industrial 2001-2004 del Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques pel que fa a la Comarca
d’Osona amb les propostes que deriven del II Pla Es-
tratègic Osona XXI.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 48153)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar en el termini de sis mesos un Pla d’Inversions a 3
anys en la comarca d’Osona que serà executat per
l’empresa FECSA-ENDESA, el qual ha d’assegurar:

»1. L’atenció al creixement de la demanda d’electrici-
tat prevista a la comarca esmentada.

»2. El compliment de la qualitat de subministrament
elèctric d’acord amb l’establert en el Decret 329/2001,
de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
subministrament elèctric.»
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 47885)

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

«1. Garantir, d’acord amb la legislació vigent, el man-
teniment i la continuïtat de les obres, projectes urbanís-
tics, processos de revisió de planejament municipal i
projectes de noves infraestructures actualment en curs
i que hagin iniciat la seva tramitació als ajuntaments
de la comarca o a la Direcció General d’Urbanisme de
la Generalitat de Catalunya abans de l’inici dels tre-
balls del Pla Director.

»2. Recomanar als ajuntaments del Pla de Bages que,
en l’exercici de la seva autonomia municipal, adeqüin
els processos de modificació o revisió del planejament
urbanístic als criteris inicials i al calendari d’elabora-
ció del Pla Director del Pla de Bages.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 45977)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Executar durant l’any 2002 el “Projecte de pavimen-
tació, millora i reposició del Polígon industrial Riu
Clar de Tarragona”, redactat per l’institut Català del
Sòl, INCASOL.

Dur a terme la resta d’actuacions no incloses en el
projecte anterior, per tal que l’INCASOL –organisme
autònom adscrit al Departament de Política Territori-
al i Obres Públiques– en compliment de les seves obli-
gacions relatives a la gestió urbanística del Polígon
Industrial Riu Clar de Tarragona, doti l’esmentat po-
lígon dels serveis i les infrastructures necessàries que
actualment estan pagant els propietaris dels respectius
solars.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48558)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme les accions necessàries, per tal
que l’Institut Català del Sòl, ens públic adscrit al De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques,
dugui a terme en el polígon Riu Clar de Tarragona les
actuacions en curs de millora i reparació dels serveis
i infrastructures.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47882)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a impul-
sar els mecanismes necessaris per tal que els projectes
de grans equipaments incorporin un estudi sobre mo-
bilitat generada i a condicionar l’autorització
d’aquests grans equipaments a la capacitats de les
xarxes de mobilitat associades.»
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Proposició no de llei sobre la subroga-
ció del contracte de lloguer en cas de
mort del llogater
Tram. 250-02949/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48682)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar fórmules d’ajuda específiques per
a les persones amb baixa capacitat econòmica que no
tinguin possibilitat de subrogar-se en el lloc de qui
constava com a arrendatari del seu domicili habitual,
després de la mort d’aquest, pel fet de no complir cap
dels requisits de l’article 16 de la Llei 29/1994, de 24
de novembre, d’Arrendaments Urbans»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48414)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a estudiar, conjuntament amb
els ens locals directament implicats, l’oportunitat de
modificar el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regu-
lació de l’accés motoritzat a medi natural, per tal de
garantir la conservació del patrimoni natural, concili-
ant la pràctica de la circulació motoritzada amb la
conservació de la natura, evitant que aquesta circula-
ció afecti negativament el medi natural o els drets i la
qualitat de vida de la població rural.»

Proposició no de llei sobre la segure-
tat i les assegurances dels ciclomo-
tors i de les motocicletes
Tram. 250-02951/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA D E CATALUNYA

(REG. 47959)

D’UN NOU PUNT 3

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya

«3. Realitzar les gestions oportunes davant el Govern
de l’Estat per tal que aquest modifiqui l’article 17 del
Reial Decret 7/2001 per tal que la contractació d’asse-
gurances obligatòries de vehicles a motor pugui realit-
zar-se directament amb el Consorci de Compensació
d’Assegurances sense el requisit d’haver de demostrar
la no acceptació de risc per part de diverses assegura-
dores privades.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48553)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Impulsar i executar en aquelles vies segregades que
siguin de titularitat de la Generalitat de Catalunya, la
construcció de barreres fixes de formigó o bé la im-
plantació de qualsevol altre sistema de seguretat, per
tal de separar els carrils d’ambdós sentits de la marxa
amb la finalitat d’evitar col·lisions frontals, de confor-
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mitat amb les característiques i capacitat de cadascu-
na de les vies i el seu trànsit.

2. Iniciar les converses amb les empreses concessionà-
ries d’autopistes que siguin de titularitat de la Genera-
litat de Catalunya, per tal de separar els carrils d’amb-
dós sentits de la marxa amb la finalitat d’evitar
col·lisions frontals, de conformitat amb les caracterís-
tiques i capacitat de cadascuna de les vies i el seu tràn-
sit.

3. Iniciar les converses amb el Govern de l’Estat per tal
que, en les autopistes i autovies de titularitat estatal
que transcorre per Catalunya, es construeixin barrere s
fixes de formigó o bé la implantació de qualsevol altre
sistema de seguretat, per tal de separar els carrils
d’ambdós sentits de la marxa amb la finalitat d’evitar
col·lisions frontals, de conformitat amb les caracterís-
tiques i capacitat de cadascuna de les vies i el seu tràn-
sit.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, 10.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48150)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a analitzar conjuntament amb les organitzacions agrà-
ries més representatives i la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya les conseqüències per a Cata-
lunya de la reforma de la Política Agrària Comuna
(PAC) impulsada per la Comissió Europea, i a defen-
sar davant el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació i la Unió Europea els interessos específics dels
agricultors i ramaders catalans.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47876)

APARTAT 1

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

De tot l’apartat

APARTAT 2

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

«Redactar i aprovar inicialment, abans de 6 mesos, el
Pla especial de protecció del medi natural i del paisat-
ge de Castell-Cap Roig.»

Proposició no de llei sobre la urbanit-
zació del polígon Riuclar, de Tarrago-
na
Tram. 250-02968/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 46825)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a execu-
tar durant l’any 2002 el “Projecte de pavimentació,
millora i reposició del Polígon industrial Riuclar de
Tarragona”, redactat per l’institut Català del Sòl.»
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APARTAT 2

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

«2. Dur a terme la resta d’actuacions no incloses en el
projecte anterior, per tal que l’INCASOL –organisme
autònom adscrit al Departament de Política Territori-
al i Obres Públiques– en compliment de les seves obli-
gacions relatives a la gestió urbanística del Polígon
Industrial Riu Clar de Tarragona, realitzi les actuaci-
ons per tal que aquest disposi d’una urbanització com-
pleta i adequada als temps presents, així com que s’hi
instal·lin tots els serveis mínims que actualment s’exi-
geixen a qualsevol polígon de nova promoció, per tal
de fomentar-ne la seva bona projecció vers el mercat.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48149)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer públic el Pla i el calendari de treballs per
a la urbanització del Polígon Industrial Riuclar de Tar-
ragona.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47871)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar el procés de formulació d’un Pla director de l’Em-
pordà.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48413)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar amb les negociacions amb l’administració de l’Es-
tat per tal de construir una nova connexió entre la N-
II, la sortida de l’autopista de Figueres Sud, i la nova
carretera de Borrassà.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit:  Mesa de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, 30.10.2002

Admissió a tràmit: Mesa de la CIE, del
30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 47675)

A L’APARTAT 1

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

«1. Buscar amb tots els sectors implicats una ubicació
adequada d’aquests tipus d’instal·lacions de producció
energètica.»
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A L’APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi

«2. Establir com a criteri de les decisions en matèria
ambiental que cal alliberar càrrega fiscal al treball i
traslladar-la a la contaminació.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47862)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar
la comunicació de l’Eix transversal amb la Segarra
mitjançant el condicionament de la carretera de Sant
Ramon a Concabella.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48548)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a escollir
l’alternativa més escaient un cop estudiades les al·lega-
cions presentades durant la fase d’informació pública
per les parts afectades.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, 10.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48150)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a analitzar conjuntament amb les organitzacions agrà-
ries més representatives i la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya les conseqüències per a Cata-
lunya de la reforma de la Política Agrària Comuna
(PAC) impulsada per la Comissió Europea, i a defen-
sar davant el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació i la Unió Europea els interessos específics dels
agricultors i ramaders catalans.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 47674)

APARTAT 1

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

«1. Encarregar un projecte per tal d’aplicar mesure s
per disminuir l’impacte actual de la Ronda Sud (pavi-
ments, fonoabsorbents...) que siguin efectives durant
l’any 2003.»
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APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (2)

«2. Encarregar en el termini màxim d’un any, un estudi
de viabilitat de soterrament de la Ronda Sud en el tram
central, o de fer-la més permeable i integrada en el ter-
ritori.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47857)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar a
l’Ajuntament de Granollers per tal que estudiï el soter-
rament de la Ronda Sud de Granollers, atès el seu caire
de infrastructura urbana, a càrrec de l’esmentat orga-
nisme.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48410)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar
sobre els estudis desenvolupats per valorar el risc de
subsidències a la zona de l’aqüífer Carme-Capellades»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48547)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reprendre les negociacions amb l’Ajunta-
ment de Bagà per a la signatura d’un conveni per a la
unió del domini esquiable de Coll a la Molina.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48147)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar un itinerari per a vianants, separat
de la carretera, a partir de propostes dels ajuntaments
de Riells - Viabrea i Breda.»
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Proposició no de llei sobre la millora
dels accessos a la Costa Brava
Tram. 250-02995/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48546)

APARTAT 1

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

«1. Licitar i adjudicar les obres de millora dels acces-
sos a la Costa Brava durant l’any 2003»

APARTAT 2

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

«2. Prioritzar l’execució de la Variant de Llagostera i
la Bisbal»

APARTAT 3

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

«3. Procedir, una vegada definits i aprovats els corres-
ponents projectes, amb coordinació amb l’Administra-
ció de l’Estat, a executar les obres de la prolongació de
l’autopista C-32, tram: Palafolls fins a la carretera GI-
600, així com licitar i adjudicar l’autopista Blanes-
Lloret.»

Proposició no de llei sobre la programa-
ció de les obres en la xarxa viària de les
comarques nord-orientals en períodes
de màxima afluència de vehicles
Tram. 250-02996/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48146)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a progra-
mar la realització d’obres en la xarxa viària, tot evitant
dins del possible l’afectació al trànsit durant els perí-
odes de màxima afluència de vehicles»

Proposició no de llei sobre la potenci-
ació de l’aeroport de Girona
Tram. 250-02997/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48145)

APARTAT 2

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

«Desenvolupar les actuacions necessàries per endegar
Agrupacions d’Interès Econòmic amb el sector privat
que impulsi programes de col·laboració amb les com-
panyies de baix cost.»

APARTAT 3

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

«Cercar la col·laboració de la Diputació de Girona,
l’Ajuntament i el Consell de Cambres de Catalunya i el
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sector turístic gironí per potenciar l’activitat de l’aero-
port.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48544)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar a
l’administració de l’Estat com a organisme titular de
l’autopista A-7 a Llinars del Vallès per tal que estudiï
la conveniència de fer un nou enllaç en aquesta loca-
litat»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48409)

APARTAT 1

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

«Articular un procés de participació ciutadana per tal
que el traçat de les infrastructures viàries de caràcter
general sigui el resultat de la cooperació institucional
i ciutadana, i d’un debat públic amb les entitats, asso-
ciacions i col·lectius, d’acord amb el procediment esta-
blert en informació pública de les corresponents de les
obres.»

APARTAT 2

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

«Demanar al Ministeri de Foment que presenti traçats
per la nova actuació del Quart cinturó amb un impacte
ambiental que sigui assumible pel medi en que s’im-
planta aquesta infrastructura»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi del model de laterals de les
carreteres catalanes
Tram. 250-03005/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48542)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a continu-
ar amb la instal·lació de barreres de secció tubular en
totes les actuacions de nova construcció així com les de
reparació de les actuals amb secció “IPN”.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48407)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar
la via més idònia, d’entre les previstes en la normati-
va vigent en la matèria, per garantir el desenvolupa-
ment sostenible i la connectivitat biològica, del sector
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de Can Margarit, al municipi de Bigues i Riells, al Va-
llès Oriental»

Proposició no de llei sobre l’actualitza-
ció de la renda dels contractes de llo-
guer
Tram. 250-03011/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48681)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar fórmules d’ajuda per a les perso-
nes que, com a conseqüència de l’aplicació de la Dis-
posició Transitòria 2 lletra D) apartat 11-6ª “in fine”
de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments
Urbans, i a causa de la seva baixa capacitat econòmi-
ca, pateixin l’extinció del contracte d’arrendament del
seu habitatge.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 22.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47848)

APARTAT 2

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

«[...] i exigir que un cop executades les obres o com-
promeses les inversions, la gestió de l’esmentada línia
sigui transferida a la Generalitat en compliment de
l’Estatut.»

Proposició no de llei sobre la creació
de la Targeta Turística Catalana
Tram. 250-03020/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 48141)

A L’APARTAT 1

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

«1. Iniciar contactes entre els departaments i instituci-
ons competents per tal d’estudiar la viabilitat del do-
cument o targeta turística catalana, que permeti acce-
dir [...]»

A L’APARTAT 2

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

«Generar els mecanismes de col·laboració necessaris
amb d’altres administracions i institucions per tal de
concretar la operativitat del document o targeta turís-
tica catalana.»

Proposició no de llei per a demanar
que l’Agència Catalana de l’Aigua
construeixi una presa a la cua del pan-
tà de la Baells, a Cercs (Berguedà),
propera als municipis de la Nou de
Berguedà i Guardiola de Berguedà
Tram. 250-03139/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 48967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Xavier Vendrell i
Segura, Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/proposta: Proposició no de llei per demanar
que l’Agència Catalana de l’Aigua construeixi una re-
p resa a la cua del Pantà de la Baells (Cercs) propera als
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municipis de la Nou de Berguedà i Guardiola de Ber-
guedà

En els darrers anys el Pantà de la Baells es troba baix
de reserves per la manca de pluja, això fa que les cues
del Pantà es trobin habitualment seques, cosa que fa
que presentin un aspecte poc agradable. Amb tot, s’hi
practiquen alguns esports nàutics interessants per l’eco-
nomia de la zona.

En la cua del Pantà pròxims als termes de la Nou de
Berguedà i Guardiola de Berguedà, en l’espai de l’an-
tic municipi, ara soterrat per l’aigua, Sant Salvador de
la Vadella, hi sobresurt, tant quan hi ha aigua com quan
està sec, el penyal sobre el que està situada l’església de
Sant Salvador. L’estètica paisatgística d’aquesta cua
varia substancialment si hi ha aigua o no.

Per això, es proposa que l’Agència Catalana de l’Aigua
encarregui la construcció d’una represa per assegurar
que l’aigua estigui al nivell màxim del Pantà a l’entorn
de l’església Sant Salvador de la Vadella. D’aquesta
manera, s’asseguraria l’aprofitament turístics en aquest
espai durant tot l’any i la seva qualitat paisatgística. A
més es crearia una zona d’aiguamoll, que es rebliria en
pocs anys, on es desenvoluparia diferents tipus de ve-
getació, i permetria que el pantà s’omplís més a poc a
poc.

És per això que es proposa la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:

1. Que l’Agència Catalana de l’Aigua construeixi una
represa a la cua del Pantà de la Baells pròxima a Guar-
diola de Berguedà i la Nou de Berguedà, més al sud de
l’Església de Sant Salvador de la Vadella, per tal que el
nivell de l’aigua en aquest espai sigui sempre el màxim
del Pantà, per afavorir les activitats nàutiques ecològi-
ques, i la possibilitat d’utilitzar l’edifici de l’església
amb finalitats informatives.

2. Establir un pla de gestió de l’espai que contemplés
l’extracció dels sediments que es retinguessin i el con-
t rol de la vegetació per tal de deixar àrees lliures d’ai-
gua i mantenir la màxima heterogeneïtat de biotops.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2002

Josep Huguet i Biosca; Xavier Vendrell i Segura; Josep
Bargalló Valls, Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament de la legislació urbanística
actual pel que fa a la protecció dels
espais agrícoles i forestals periurbans
Tram. 250-03140/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 48979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La legislació urbanística, tant l’actual llei d’urbanisme
2/2002, de 14 de març, com el derogat Decret Legisla-
tiu 1/90 de 12 de juliol, de refosa de disposicions legals
vigents a Catalunya en matèria d’urbanisme, no conte-
nen instruments d’actuació suficients per permetre una
gestió urbanística integral dels sòls agrícoles en situa-
ció periurbana, sotmesos a forta pressió urbanitzadora.

Aquesta mancança normativa ha quedat reflectida en el
cas del sector de les Cinc Sènies, arran de les recents Sen-
tències dictades pel Tribunals Superior de Justícia de
Catalunya que han anul·lat algunes de les disposicions del
PGMO. de Mataró relatives a la possibilitat de qualificar
com a sistema de parc agrícola, dins el sistema d’espais
lliures, aquells sòls que per les seves característiques de
posició, usos disconformes i estat actual degradat o
d’abandonament, s’hagin considerat com a sòl agrícola

En general es troben a faltar suports legals i d’ordena-
ció territorial que facilitin la gestió integral dels sòls
agraris, forestals i de valor ecològic en entorns urbans
en zones metropolitanes.

En aquest sentit, la Llei 18/2001, de 31 desembre,
d’Ordenació Agrària, respon a les inquietuds de les
persones dedicades a l’agricultura, ramaderia i l’explo-
tació forestal i constata les demandes d’una societat
cada cop més preocupada per la integritat del medi, la
qualitat dels aliments i l’equilibri territorial.

Es ressalta el que estableix l’article 5 de l’esmentada
Llei, reproduït tot seguit:

«Objectius en l’àmbit del desenvolupament rural i
equilibri territorial.

Els objectius principals de la Llei en l’àmbit del desen-
volupament rural i l’equilibri territorial són els se-
güents:

a) Consolidar i millorar l’espai rural, amb l’establi-
ment de mesures especials de manteniment de l’activi-
tat agrària i agroalimentària, especialment a les zones
de muntanya, les zones desfavorides i les que estan sota
la influència de pressió urbanística.
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b) Consolidar les activitats agràries compatibles amb
la conservació del medi com a activitats econòmiques
bàsiques que vertebren i equilibren el territori i el món
rural.

c) Mantenir i millorar el medi i els ecosistemes agríco-
les.

d) Millorar les condicions de vida i benestar de les
persones dedicades a l’agricultura, la ramaderia i l’ex-
plotació forestal, amb una atenció específica a les que
viuen en nuclis disseminats.»

Per aconseguir aquests objectius, l’article 6 estableix un
seguit de línies d’actuació, entre les quals s’encomana
a les administracions una coordinació a fi de protegir el
sòl agrari, especialment el situat en zones sota la influ-
ència de la pressió urbanística.

Per fer efectius els principis establerts per la Llei 18/
2001, de 31 de desembre, d’Orientació Agrària, en es-
pecial en les zones més pressionades urbanísticament,
esdevé imprescindible el desenvolupament de la nor-
mativa urbanística i ambiental.

Per tots aquests motius, que el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
p resentar, en el termini de sis mesos, una proposta le-
gislativa o de desenvolupament reglamentari de l’actual
legislació urbanística, de protecció i desenvolupament
dels espais agrícoles, forestals i de valor ambiental en
àmbits periurbans sotmesos a forta pressió urbanitzado-
ra, en què es recullin els instruments necessaris per
donar suport i generalitzar actuacions com les previs-
tes en el Planejament urbanístic de Mataró (Maresme)
per a la zona de les Cinc Sènies i Valldeix.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre la consoli-
dació de les Cinc Sènies i del veïnat de
Valldeix (Maresme) com a espai agrí-
cola i forestal d’interès ecològic i com
a sòl no urbanitzable
Tram. 250-03141/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 48980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

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

Les Cinc Sènies i el veïnat de Valldeix constitueixen un
espai agrícola d’unes 475 hectàrees i uns tres quilòme-
tres de longitud que separa els nuclis urbans de Mata-
ró i de Sant Andreu de Llavaneres i limita amb l’A-19
i amb el front marítim per mitjà de la Carretera Naci-
onal II i la línia de ferrocarril de la costa, a la comarca
del Maresme.

Els usos del sòl actuals mantenen una percentatge d’un
70% dels terrenys destinat a agricultura, un 15% a ac-
tivitats forestals, i el 15% restant són erms o terrenys
destinats a altres usos.

L’àmbit comprès entre la riera de Sant Simó fins a Sant
Andreu de Llavaneres, considerant també la part inclo-
sa en aquest últim municipi, reuneix objectivament les
característiques necessàries per el foment de l’agricul-
tura.

En concret disposa d’un dels millors microclimes del
Maresme i d’uns sòls fèrtils, que converteixen aquesta
zona en una de les més destacades del Maresme i de
Catalunya pel que fa als conreus mediterranis.

Aquest fet va ser reflectit solemnement en el Conveni
de Col·laboració i Cooperació Urbanística entre l’Ajun-
tament de Mataró i Unió de Pagesos de Catalunya, sig-
nat l’any 1996.

Els acords del Conveni recullen el compromís de
l’Ajuntament de Mataró d’incloure en la Revisió del
Pla General Municipal d’Ordenació Urbana (PGOU) la
classificació i qualificació de les Cinc Sènies com a sòl
no urbanitzable de desenvolupament agrícola i del ve-
ïnat de Valldeix com a sòl no urbanitzable agrícola.

Altres acords preveien que l’Ajuntament de Mataró
destinés sòls obtinguts mitjançant el desplegament del
PGOU a la consolidació d’un «banc de terres» que
impulsi les activitats agrícoles d’aquesta zona.

La gestió d’aquest «banc de terres» comptaria amb la
participació directa dels pagesos a través de les seves
organitzacions professionals.

També es contemplava l’elaboració d’un Pla Especial
de les Cinc Sènies i Valldeix, que desenvolupés els ob-
jectius de protecció recollits en el Conveni i en el
PGOU de Mataró.

El pla preveia també, entre d’altres mesures de protec-
ció i regeneració de l’àmbit, la qualificació com a sis-
temes d’espais lliures permanents de determinats ter-
renys arbrats per ser destinats a parc forestal i àmbits de
reserva i corredors ecològics –rieres i els seus entorns,
erms, etc.

Per al seguiment d’aquest Conveni es va crear una Co-
missió formada per representants de l’Ajuntament i
dels pagesos de Mataró, provinents de les seves orga-
nitzacions professionals.

Com a conseqüència d’aquests pactes, el PGMO de
Mataró, aprovat definitivament l’any 1997, va ajustar-
se a la classificació i qualificació urbanística acordada
en el Conveni.

Pel que fa al Pla Especial de Millora Rural i Desenvo-
lupament Agrícola de les Cinc Sènies - Mata - Valldeix,
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es va aprovar l’avenç de pla en la primavera de 1999 i
inicialment en la tardor de 2001.

Tot i això, la comarca del Maresme no és aliena a les
fortes pressions urbanístiques que sacsegen Catalunya,
i que en aquest cas, atesa la proximitat del litoral, es
veuen augmentades.

En conseqüència, cal consolidar el règim jurídic agrí-
cola d’aquesta zona. En aquest sentit, l’estabilitat de
l’ús del sòl és la principal aliada perquè els pagesos
inverteixin en aquest gran sector del Maresme central
i esdevingui un espai lliure de preservació del creixe-
ment urbà en taca d’oli, evitant la conurbació, sense
que això sigui contradictori amb el seu alt valor produc-
tiu agrícola i també ambiental.

Per aconseguir aquests objectius, és fonamental comp-
tar amb el suport actiu, tant de les diverses administra-
cions locals com de la Generalitat de Catalunya.

Recentment el Conseller de Política Territorial i Obre s
Públiques, en reunió mantinguda amb Alcaldes i repre-
sentants dels Consell Comarcal del Maresme, es va
comprometre a endegar d’immediat un planejament
territorial parcial o sectorial de la Comarca del Mares-
me, en el marc de les negociacions que es mantenen per
definir el model de contenció urbanística i de mobilitat
de la comarca, en atenció a l’opinió generalitzada de
totes les administracions i representants polítics del
Maresme que cal contenir i reordenar el creixement
urbanístic de la comarca, com a única forma de assolir
un model sostenible de mobilitat.

Val a dir que l’Ajuntament de Mataró ja va manifestar
en el PGOU que no tenia previsions ni necessitat de
créixer més enllà de la riera de Sant Simó. No obstant,
esdevé crucial implantar mesures que «blindin» aquests
paratges de l’especulació immobiliària.

Cal també tenir present que Mataró compta amb un enor-
me potencial de sostre edificable, estimat al voltant dels
10.000 habitatges, que poden provenir del propi desenvo-
lupament del PGOU de Mataró, mitjançant actuacions en
sectors de remodelació urbana, l’execució de plans par-
cials no completats, i mesures de recreixement, rehabili-
tació i renovació del sòl urbà ja consolidat. Per tant, la
maduració urbanística d’aquesta ciutat no necessita la
seva expansió cap a aquestes terres agrícoles.

El límit del creixement urbanístic en la riera de Sant
Simó i la renovació de la trama urbana encaixen perfec-
tament amb els principis generals de l’actuació urbanís-
tica que inspiren la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urba-
nisme.

En aquest sentit, es reprodueix tot seguit l’article 3.1 i
3.2 d’aquesta Llei.

«El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix
com la utilització racional del territori i el medi ambi-
ent i comporta conjuminar les necessitats de creixe-
ment amb la preservació dels recursos naturals i dels
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals,
a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions
presents i futures.

El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el
sòl és un recurs limitat, comporta també la configura-

ció de models d’ocupació del sòl que evitin la disper-
sió en el territori, afavoreixin la cohesió social, consi-
derin la rehabilitació i la renovació de sòl urbà, aten-
guin la preservació i la millora dels sistemes de vida
tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de
territori globalment eficient.»

És per tot això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Recolzar activament i en coordinació amb l’Ajunta-
ment de Mataró i les altres administracions locals com-
petents que ho desitgin (Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, Consell Comarcal del Maresme o Diputa-
ció de Barcelona) la consolidació de les Cinc Sènies, el
Veïnat de Valldeix i els seus entorns com a espai agrí-
cola, forestal i d’interès ecològic.

2. Contemplar en el Pla Territorial Metropolità de Bar-
celona, i en qualsevol altra figura de planejament terri-
torial i urbanístic del Maresme que s’impulsi per la
Conselleria de Política Territorial i Obres públiques de
la Generalitat, la classificació i qualificació de les Cinc
Sènies i el Veïnat de Valldeix com a sòl no urbanitzable
d’alt valor ecològic, com a espai lliure permanent, se-
parador de nuclis urbans i destinat a activitats agríco-
les, forestals i de preservació i recuperació ecològica i
mediambientals, tal com ja es preveu en els estudis pre-
vis i avanços de pla territorial.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre l’incompli-
ment reiterat per la Sindicatura de
Comptes de les funcions de fiscalitza-
ció del sector públic de Catalunya
Tram. 250-03142/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 48964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, Portaveu, Josep Maria Fabregat i Vidal i Ricard
Fernández Deu, Diputats, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
p resenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Parlament de Catalunya, mitjançant les Resolucions
718/V i 825/VI, va encomanar a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya l’elaboració i presentació de dos
informes de fiscalització corresponents a la distribució
i l’ús de tots els fons ocupacionals que han fet els dife-
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rents promotors dins el programes operatius del Fons
Social Europeu i les iniciatives comunitàries.

La Comissió de la Sindicatura de Comptes va rebutjat
l’informe resultant de la Resolució 718/V, en entendre
que el seu contingut no s’havia ajustat plenament als
mandats derivats de la Cambra i continguts en l’esmen-
tada Resolució. Precisament, com a conseqüència
d’aquest rebuig, la Resolució 1480/VI va encomanar
novament a la Sindicatura de Comptes l’ampliació del
contingut d’aquests informes.

Existeix, doncs, un considerable retard en l’elaboració
i tramesa al Parlament dels informes de fiscalització del
sector públic català per part de la Sindicatura de Comp-
tes, quan no un incompliment flagrant de l’encàrrec
que li fa el propi Parlament en veure rebutjats el seus
informes de fiscalització. Aquests fets porten a afirmar
que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, òrgans
institucional previst a l’article 42 de l’Estatut d’Auto-
nomia, no compleix la seva funció fiscalitzadora i que
ha faltat al seu compromís d’efectuar una nova redac-
ció.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya constata que la Sindicatura
de Comptes de Catalunya, òrgan institucional previst a
l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia, incompleix de
manera reiterada la seva funció de fiscalització del Sec-
tor Públic de Catalunya en veure rebutjats els informes
de fiscalització que li encarrega expressament la Cam-
bra o en emetre’ls amb un considerable retard respec-
te a l’encàrrec formal que li fa aquesta.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2002

Alberto Fernández Díaz, M. Dolors Nadal i Aymerich,
Josep M. Fabregat i Vidal, Ricard Fernández Deu

Proposició no de llei sobre l’aixeca-
ment de la reserva de traçat per a la
perllongació de la línia ferroviària en-
tre Blanes i Lloret de Mar (Selva) i l’em-
plaçament de l’estació de tren de
Lloret als terrenys del sector de Sant
Quirze
Tram. 250-03143/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 49013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt del Grup Popu-
lar, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Dolors Montser-
rat i Culleré, Josep Maria Fabregat i Vidal diputades i
diputat del Grup Popular, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
p resenta la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La prolongació de la línia de ferrocarril entre Blanes i
Lloret de Mar va generar molta controvèrsia des del seu
plantejament. La traça del ferrocarril a Lloret de Mar ha
estat encara més contestada tant des del Consistori
Municipal com per part de la ciutadania. Com a conse-
qüència del projecte inicial, la Direcció General d’Ur-
banisme, va establir una reserva de traça per mitjà d’un
pla especial, aprovat definitivament per resolució del
Conseller de Política Territorial de 22 de desembre de
1994.

Aquest planejament especial, que significa fer arribar la
línia de tren fins al propi nucli urbà, altera les previsi-
ons urbanístiques previstes al Pla d’Ordenació Urbanís-
tica de Lloret de Mar, afectant directament a l’actual
Zona Esportiva i el seu desenvolupament així com el
c reixement urbanístic del Sector d’El Rieral, ensems
afectant també l’Institut d’Ensenyament Secundari Coll
i Rodés i el Centre d’Ensenyament Infantil i Primària
Pere Torrent.

El consistori lloretenc s’ha manifestat unànimement en
el Ple de l’Ajuntament, a favor de que la possible esta-
ció de tren es situï en els terrenys qualificats com equi-
paments al sector de Sant Quirze, a tocar de la carretera
de Vidreres, amb millors possibilitats urbanístiques en
quant a accessibilitat i aparcaments, essent aquest em-
plaçament més idoni ja que donaria un millor servei
tant al nucli de Fenals com el de Lloret, evitant així
malmetre la zona esportiva.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Procedir a l’aixecament de la reserva de traça per a
la prolongació de la línia de tren entre Blanes i Llore t
de Mar (La Selva), desafectant el tram que discorre per
la zona esportiva del sector d’El Rieral del municipi de
Lloret de Mar.

2. Preveure la reserva de terreny necessària per ubicar
l’estació de tren de Lloret de Mar, els accessos i les
zones d’aparcaments complementaries al sector de Sant
Quirze.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Sirera i Bellés, Daniel, Alícia Sánchez-Camacho i Pé-
rez, M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep M. Fabregat
i Vidal,
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Proposició no de llei sobre la denega-
ció de l’autorització ambiental del pro-
jecte de construcció d’una planta de
piròlisi de residus plàstics a Rosselló
(Segrià)
Tram. 250-03144/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 49065 i 49512 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Rosselló (Segrià) hi ha el projecte d’instal·lar una
planta de piròlisi a l’empresa ALIER SA. Això ha pro-
vocat la constitució d’una plataforma cívica contra la
planta que ha rebut el suport de bona part dels veïns del
municipi així com també de municipis veïns que es tro-
ben en el radi d’acció de les emissions de la planta
(com ara, Torrefarrera, Benavent de Segrià, Alguaire,
Alpicat, Torreserona i Lleida).

El motiu del rebuig social és el fet que en la piròlisi la
combustió dels plàstics genera l’emissió a l’atmosfera
de dioxines i furans, entre moltes altres substàncies
pernicioses. Aquests compostos són considerats per
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com unes de
les substàncies més cancerígenes que existeixen, alhora
que provoquen greus alteracions hormonals.

Els furans i les dioxines són, a més, partícules de molt
difícil eliminació, romanen indefinidament en el medi:
arbres, sòl, vegetació... Per tant, són una amenaça acu-
mulativa que, a part d’afectar la salut de les persones
que hi viuen a prop, esdevé un gran risc per a l’agricul-
tura i la ramaderia.

La contaminació dels productes agraris per les dioxines
pot esdevenir catastròfica, i més en un moment on els
agricultors i ramaders de la zona estan fent una gran
aposta per la qualitat. Els esforços per produir fruita
integrada s’anorrearan per l’emissió d’aquestes partícu-
les tòxiques i, d’altra banda, el ramat alimentat amb
p roductes contaminats farà que les dioxines, seguint la
cadena tròfica, arribin d’una altra forma a l’ésser humà.
Aquests arguments han provocat que els sindicats agra-
ris Unió de Pagesos i JARC també s’hagin mostrat con-
traris al projecte.

Les característiques climatològiques de la zona, amb
hiverns de boires persistents, contribueixen també a
empitjorar la situació: les emissions gasoses no es dis-
persaran i els contaminants s’acumularan a la zona amb
el risc de produir pluges àcides.

Finalment, cal tenir en compte que els plàstics que es
p reveu cremar procedeixen de la recollida selectiva, i
això es contradiu amb l’article 6 apartat 3 de la llei re-
guladora de la incineració de residus de Catalunya que
diu: «Les administracions públiques de Catalunya han
d’establir els instruments necessaris perquè el materi-
al reciclable procedent de la recollida selectiva d’enva-
sos es destini a la valorització material». La piròlisi no
és una valorització material sinó energètica i per tant,
el projecte no s’ajusta a la llei.

És per tot això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a denegar l’autorització ambiental del projecte de
planta de piròlisi de residus plàstics promogut per
Alicicla AIE al municipi de Rosselló (Segrià) per l’im-
pacte que pot tenir sobre la salut de les persones i el
medi i sobre l’economia de la zona.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre el rebuig a
la guerra contra l’Iraq
Tram. 250-03145/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 49066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després dels fets de l’11 de setembre del 2001 als
EUA, s’està donant una altra forma d’entendre les re-
lacions internacionals, especialment amb els països
àrabs, considerant-los sospitosos mentre no es demos-
tri el contrari.

El president dels EUA ve expressant reiteradament la
seva intenció de declarar la guerra contra l’Iraq amb
acord o sense del Consell de Seguretat de Nacions
Unides, exigint a la vegada a tota la comunitat interna-
cional que se sumi a aquesta nova aventura militar, o
seran tractats també com a adversaris.

Els últims onze anys els EUA i la Gran Bretanya han
estat bombardejant continuadament el territori iraquià
i han exercit el més cruel dels embargaments contra la
població iraquiana, que ha provocat més de 1.500.000
morts (900.000 infants menors de 5 anys), la destruc-
ció de les estructures bàsiques de llum, aigua, sistemes
de producció, escoles, hospitals, etc.
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La millor manera per democratitzar el país és donant
més oportunitats al poble iraquià, i no mitjançant el
bloqueig o la guerra, posant fi als bombardejos indis-
criminats, canviant en definitiva la política a la zona.

És precisament el Govern espanyol, presidit per José
M. Aznar –conjuntament amb el de Berlusconi o el de
Blair– el més seguidista i acrític amb l’administració
Bush, contaminant les relacions de l’Estat espanyol
amb el món àrab i involucrant-se amb una intervenció
injusta i immoral.

És per tot això que el grup parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de Catalunya, davant l’anunci dels Es-
tats Units d’una possible intervenció militar a l’Iraq,
declara el seu rebuig a la guerra i la necessitat d’exhau-
rir abans les vies de diàleg i d’intervenció de les insti-
tucions internacionals.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a fer les gestions oportunes davant del Go-
vern de l’Estat per:

a) No donar suport a la intervenció militar i a no auto-
ritzar la utilització de les bases militars en territori es-
panyol per un acte de guerra que vulneraria la legalitat
i que representaria un seriós risc per la seguretat al
món.

b) Impulsar el control de l’armament iraquià per part de
l’ONU i proposar l’elaboració d’un pla per l’elimina-
ció de l’armament de destrucció massiva.

c) Exigir la supressió del bloqueig a l’Iraq, per evitar que
la població civil continuï patint-ne les conseqüències.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre el tanca-
ment de les empreses del grup Philips
a Catalunya
Tram. 250-03146/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Reg. 49074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, Portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Josep Huguet i
Biosca, Portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Joan Boada i Masoliver,
Portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds,, fent ús d’allò que es preveu als articles

134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per
a la seva tramitació, la següent Proposició no de Llei.

Aquestes darreres setmanes s’ha pogut conèixer la in-
tenció de l’empresa PHILIPS de tancar o vendre totes
las seves plantes de producció a Catalunya segons:

Miniwatt (LGPD + PPE): Esta situada al Passeig de la
Zona Franca de Barcelona, fabrica tubs de televisió i
dona feina a unes 700 persones directes. El any passat
ja es va aprovar un ERO de 350 persones.

Lighting: Esta situada a la Zona Franca de Barcelona,
fabrica bombetes d’incandescència i dona feina a 200
persones.

Novalux: Esta situada a la Garriga i, fabrica lluminàri-
es i dona feina a unes 100 persones.

Per altra part, la implantació d’aquesta empresa a Ca-
talunya va ser molt important des de fa mes de 100 anys
i va arribar a tindré una plantilla de mes de 10.000 per-
sones.

És de destacar que amb els últims anys Philips ha tan-
cat o venut las seves activitats a Catalunya. Posem com
exemple Gispert (PICSA), Petits Electrodomèstics a
l’Hospitalet, Origin, Centre Logístic, Segad, Philips
Sant Boi, Euroservice i Seus Comercials a Catalunya.

L’opció de venda de la activitat productiva a la Finan-
cera Business Creation, un cop es coneix la seva actu-
ació en altres experiències de suposada reconversió, fa
témer que el procés encetat tingui com únic objectiu no
declarat el tancament de l’activitat productiva i la actu-
ació immobiliària en relació als terrenys ocupats per les
fabriques.

El conjunt de la societat ha col·laborat, mitjançant els
governs central i autonòmic, en els últims anys amb la
multinacional, per tal de millorar la seva capacitat de
fer front als canvis tecnològics i econòmics i així poder
mantenir el màxim nivell d’ocupació possible.

Per aquesta raó ha rebut subvencions tan de la Genera-
litat com del Govern Central. A més, es va afavorir la
modernització de la seva nova fàbrica mitjançant la
reversió dels 60 milions d’• procedents de la requalifi-
cació dels terrenys de la Plaça Cerdà. Malgrat aquesta
operació suposava el tancament del Magatzem Logís-
tic i la desaparició d’uns dos cents llocs de treball direc-
tes.

Les pretensions anunciades per la multinacional supo-
sen la no assumpció de la seva responsabilitat social i
una falta de respecte vers la societat catalana que sem-
pre ha esta disposada a col·laborar en la solució dels
problemes de l’empresa, com a mecanisme de mante-
niment del màxim nivell d’ocupació possible econòmi-
cament.

D’altra banda, la multinacional Philips manté una for-
ta activitat econòmica amb les Administracions Auto-
nòmica i Estatal com a proveïdor de diferents materi-
als i maquinaries que requereixen d’una actuació de
reciprocitat i confiança adequada, que quedaria esquin-
çada amb la materialització de les seves pretensions.

La similitud de les pretensions d’aquesta empresa amb
altres experiències negatives protagonitzades recent-
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ment per altres que desprès de rebre el suport i ajut de
t reballadors i societat estableixen la seva actuació sense
el mínim de reciprocitat exigible fa que aquest conflicte
laboral tingui també una dimensió altament social i
política.

Es per tot això que els grups parlamentaris sota signats
formulen la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Prendre les mesures necessàries per tal que la rees-
tructuració de les empreses del grup PHILIPS a Cata-
lunya comportin el manteniment de l’activitat produc-
tiva de les seves plantes i la permanència d’aquelles
fases del procés productiu que donen més valor afegit
als productes de l’empresa, permeten amb això el man-
teniment del màxim nivell d’ocupació possible i, en el
seu cas, futures creacions de nous llocs de treball.

2. Analitzar, vigilar i intervenir sobre el procés de rees-
tructuració, amb especial atenció vers l’actuació de la
Financera Business Creation per tal d’evitar la venda o
tancament de les plantes i el desenvolupament d’una
actuació especulativa amb els terrenys ocupats per les
fàbriques. En aquest sentit, vetllar per evitar la requa-
lificació del terrenys si aquesta no conta amb un pla
industrial, acordat amb els representants dels treballa-
dors, orientat al manteniment del màxim nivell d’ocu-
pació.

3. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Es-
tat a la recerca d’una solució empresarial a la situació
actual de Philips i revisi la correcta utilització de las
subvencions que ha rebut l’empresa, amb especial aten-
ció veres les procedents del FORCEM.

4. Investigar possibles irregularitats amb la gestió i les
comptes de les empreses, encaminades a crear pèrdu-
es artificialment.

5. Emprendre mesures de caràcter laboral per garantir
els llocs de treball en base a:

(a) Mediació entre els agents Socials i la Direcció de
Philips per tal d’evitar el tancament o venda dels Cen-
tres de Producció.

(b) Investigar irregularitats amb subvencions passades
i condicionar subvencions amb curs i futures a un man-
teniment de las activitats.

6. Promoure una investigació a nivell nacional i Euro-
peu de las activitats de la Financera Business Creation
amb las seves activitats de tancament encobert i liqui-
dació d’empreses a tota Europa

7. La creació d’una Comissió Permanent, amb presen-
cia del Govern de la Generalitat i de les organitzacions
sindicals representatives dels treballadors que estudiï i
actuï preventivament amb aquest cas i amb altres casos
similar a la fi de que no desemboquin amb un procés
irreversible.

Palau del Parlament, a 22 d’octubre de 2002

Joaquim Nadal i Farreras, Josep Huguet i Biosca, GP
SOC-CPC, GP d’ERC, Joan Boada i Masoliver, GP
d’ICV

Proposició no de llei sobre la comme-
moració del restabliment de la Genera-
litat provisional i de l’assumpció de la
presidència pel president Josep Tarra-
dellas
Tram. 250-03147/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 49165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, Portaveu, Àngels Esteller i Ruedas, Alícia Sán-
chez-Camacho i Pérez, Francesc Vendrell i Bayona,
Rafel Luna i Vivas i Josep Curto i Casadó Diputades i
Diputats, d’acord amb allò que preveuen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ara fa vint-i-cinc anys, el Reial Decret-llei 41/1977, de
29 de setembre, va restablir la Generalitat provisional,
i el proper 25 d’octubre es compliran vint-i-cinc anys
des que el President Tarradellas va assumir la presidèn-
cia de la Generalitat. Es tracta, doncs, de dues efemè-
rides que recentment hem commemorat tots plegats i
que formen part de la nostra memòria col·lectiva com a
poble.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya es congratula de l’èxit dels
dos esdeveniments de la nostra història recent, el resta-
bliment de la Generalitat i l’assumpció de la Presidèn-
cia de la Generalitat pel president Tarradellas, que van
obrir una nova etapa a Catalunya, caracteritzada per la
recuperació de les llibertats individuals i col·lectives i
per l’inici del període més llarg i intens d’autogovern
de la nostra història contemporània.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2002

Alberto Fernández Díaz, M. Dolors Nadal i Aymerich,
Àngels Esteller i Ruedas, Alícia Sánchez-Camacho i
Pérez, Francesc Vendrell i Bayona, Rafel Luna i Vivas,
Josep Curto i Casadó
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un baixador dels Ferrocarrils
de la Generalitat al barri de Sant Pau,
de Manresa (Bages)
Tram. 250-03148/06

Presentació: Sra. M. Àngela Gassó i Clo-
sa, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 49167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Àngels Gassó i Closa, Joan Roma i Cunill, Manel
Nadal i Farreras, Flora Vilalta i Sospedra i Marta
Camps i Torrens, diputades i diputats del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei.

Al barri de Santa Pau a Manresa, seria molt convenient
que els Ferrocarrils de la Generalitat hi construïssin un
baixador perquè està situat a la façana sud de la ciutat
a una distància considerable dels equipaments socials,
tenint en compte que molts dels seus 600 veïns actuals
són persones d’edat avançada i joves en època d’esco-
larització, a més a més els diumenges i festius no dis-
posen de cap mena de transport públic, i aquest, durant
la setmana, té horaris molt restringits; la possibilitat de
tenir aquest baixador els comunicaria amb d’altres
d’aquesta línia, com el del carrer Viladordis, amb un
mercat municipal, l’ambulatori, farmàcia, botigues i la
piscina municipal; el de Manresa Alta, els deixaria al
costat  de l ’estació d’autobusos de transport
intercomarcal i, el tercer baixador de FF.CC. que té a
Manresa, és al centre de Manresa, amb un altre ambu-
latori, el Centre Hospitalari, el Campus Universitari, els
instituts Lluís de Peguera i Lacetània, i també Correus.
Aquest barri només té com a servei una guarderia i un
forn de pa i una botiga. Cal tenir en compte que s’es-
tan construint nous habitatges, el que vol dir més per-
sones amb la necessitat de transport.

És per tot això que els diputats sotasignats presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Construir, en un termini de sis mesos, un baixador
dels FF.CC en el barri de Sant Pau de Manresa, per tal
de donar millor qualitat de vida als habitants d’aquest
sector».

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Ma. Àngela Gassó i Closa, Joan Roma i Cunill, Manel
Nadal i Farreras, Flora Vilalta i Sospedra, Marta Camps
i Torrens

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres de millorament de l’IES
d’Aran, de Vielha (Vall d’Aran)
Tram. 250-03149/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 49168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Joaquim Llena i Cortina, Marta
Camps i Torrens, Ma. Assumpta Baig i Torras, Flora
Vilalta i Sospedra, Montserrat Duch i Plana, diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten per la seva tra-
mitació davant del Ple la següent proposició no de Llei.

L’IES Aran de Vielha pateix greus deficiències estruc-
turals i d’equipaments per garantir una activitat docent
i pedagògica en condicions òptimes. Els reiterats com-
p romisos i dates d’execució d’obres s’han anat prolon-
gant en el temps i a data d’avui, continuen en situació
de precarietat qüestions com a la manca d’escala d’in-
cendis, un serveis interiors que, a diferència dels actu-
als, no pateixin, amb el rigor de l’hivern, els efectes de
les gelades, un espai interior per aixoplugar els cente-
nars de nens que utilitzen el menjador escolar (actual-
ment hi ha un espaï de 60 metres quadrats), l’elimina-
ció dels «barracons» existents i  tot un seguit
d’actuacions per millorar aquest edifici.

Fins ara el principal escull per iniciar les obres era la
segregació d’un solar de l’actual IES per construir el
centre de primària. Aquesta cessió ja s’ha realitzat i per
tant ja no pot al·legar-se com a motiu de retard per l’ini-
ci de les obres.

És per aquest motiu que els diputats sotasignats presen-
ten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Iniciar durant l’estiu del proper curs 2003-2004 les
obres de millora del centre IES d’Aran, prioritzant si
aquestes obres són de caràcter gradual i fetes en dife-
rents etapes, la solució de les deficiències esmentades
en aquesta proposició no de Llei»

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Marta
Camps i Torrens, Ma. Assumpta Baig i Torras, Flora
Vilalta i Sospedra, Montserrat Duch i Plana
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Proposició no de llei sobre la consoli-
dació dels cicles formatius de mecàni-
ca de l’lES Alt Penedès, de Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-03150/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb quatre
altres diputats del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 49169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera Ganachipi, Ma. Assumpta Baig i
Torras, Miquel Barceló i Roca, Flora Vilalta i Sospedra
i Josep Casajuana i Pladellorens, diputats i diputades
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, fent ús d’allò que preveuen els Articles 134 i 135 del
Reglament de la cambra presenten per a la seva trami-
tació la següent proposició no de llei.

L’IES Alt Penedès, de Vilafranca del Penedès imparteix
des de fa uns anys els cicles formatius de grau mitjà de
mecanització (mecànica de màquines –eines) i el cicle
superior de producció per mecanització. Aquesta for-
mació es fa en estreta vinculació amb els sectors pro-
ductius comarcals industrials i el seu manteniment i
consolidació forma part dels objectius del Pla Estratè-
gic de l’Alt Penedès, aprovat recentment.

Cal destacar que l’esmentat IES ha rebut diversos pre-
mis d’investigació per les innovacions tecnològiques
aportades a diversos processos de mecanització i que ha
participat en trobades internacionals significatives, des-
envolupant al voltant d’aquesta formació un partenariat
amb d’altres centres de formació tècnica i tecnològica
d’Europa.

Des del curs 2000-2001, l’IES Alt Penedès pateix pro-
blemes de diversa consideració per a estructurar la seva
activitat formativa en aquests cicles degut a la manca de
p rofessorat. El Departament d’Ensenyament no dóna
l’atenció adequada a aquest centre per tal de mantenir
la formació de mecànica, malgrat haver rebut aquesta
el suport del sector empresarial i de l’ajuntament de
Vilafranca del Penedès. El Consell Escolar i l’equip
directiu professional del Centre venent reclamant del
Departament d’Ensenyament un pronunciament espe-
cífic en relació al suport del Govern de la Generalitat al
manteniment d’aquesta formació. Un altre dada a tenir
en compte és que actualment no s’imparteix cap cicle
formatiu superior de mecanització als centres secunda-
ris de les poblacions veïnes de Vilanova i Igualada.

El curs 2002-2003 ha començat de forma clarament
irregular per a 60 alumnes de l’IES Alt Penedès dels
cicles formatius de grau mitjà i superior de mecànica,
degut a la no designació de 2 dels 6 professors que ne-
cessita el centre per impartir els esmentats cicles forma-
tius.

Per tot això, els diputats i les diputades sotasignats pre-
senten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Establir en el període de 3 mesos les mesures perti-
nents per garantir la consolidació dels cicles formatius
de mecànica que imparteix l’IES Alt Penedès.

2. Dotar a l’IES Alt Penedès del recursos econòmics i
p rofessionals necessaris per a que es garanteixi la
impartició normalitzada del cicles, així com la possible
ampliació de l’oferta per al curs 2003-2004.»

Parlament de Catalunya, 22 d’octubre de 2002

Roberto Labandera i Ganachipi, Ma. Assumpta Baig i
Torras, Miquel Barceló i Roca, Flora Vilalta i Sospedra,
Josep Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre la retirada
del projecte de connexió de les xarxes
del CAT i ATLL per al transvasament
de l’aigua de l’Ebre a l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona
Tram. 250-03151/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 49171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

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

Que en el DOGC número 3692 del dia 5 d’agost de
2002 l’Agència Catalana de l’Aigua va insertar un
anunci d’informació pública del projecte de connexió
de les xarxes del CAT i ATLL, d’ampliació del dipòsit
d’aigua crua i dels decantadors i d’ampliació de l’EB-
0 (Camp-Redó), l’EB-1 (l’Ampolla) i l’EB-2 (Vande-
llòs) als termes municipals de Tortosa, l’Ampolla i Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i de la llista de béns i
els drets afectats per les obres.

El projecte consisteix en el perllongament de la con-
ducció principal del CAT des del dipòsit central situat
a l’Autovia Reus-Tarragona fins al dipòsit d’Olèrdola
de l’ATLL, mitjançant una canonada de 62,5 km de
llargada.

Tot i que es planteja com una xarxa reversible entre les
Àrees Metropolitanes de Barcelona i Tarragona, una
anàlisi de les dues àrees metropolitanes ens evidencia
que la reversibilitat es només teòrica.

La població de la conurbació de Barcelona és aproxi-
madament de quatre milions i mig de persones, mentre
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que la de Tarragona no supera el milió de persones.
Òbviament els consums són molt desiguals. Segons
l’ACA, la conurbació barcelonina consumeix 355 hm3/
any i la conurbació tarragonina 100 hm3/any.

La memòria del projecte de connexió manifesta que a
la zona de Barcelona es produeix un dèficit anyal de
175 hm3 que es pretén pal·liar amb aquestes obres.

Per tant, existeix una conca cedent (Ebre) i una altra
receptora (Ter-Llobregat), el que comporta que la trans-
ferència d’aigua es faci sempre en un únic sentit (de la
zona de Tarragona a Barcelona), atès que és altament
improbable (per les necessitats del nombre de població
i cabals de les conques fluvials) que Barcelona tingui
sobrants que pal·liïn una situació d’escassetat a Tarrago-
na. En conseqüència, no es tracta d’una infraestructu-
ra reversible, sinó captadora d’aigües de sud a nord.

La reversibilitat només respondria a un hipotètic trans-
vasament provinent del Roine, que respon a la mateixa
política ambiental insostenible que inspira al PHN.

La memòria del projecte de connexió indica que la con-
cessió actual del CAT és de 4 m3/s (126 hm3/any), co-
neguda com el minitransvasament, dels quals es poden
derivar 2,5 m3/s (40 hm3/any) a la conurbació de Bar-
celona durant sis mesos.

Tot i aquesta aportació inicial a la conurbació de Bar-
celona de 2,5 m3/s, el mateix projecte de connexió ex-
p ressa que aquesta derivació només servei per pal·liar a
curt termini el dèficit d’aigua, i en conseqüència es di-
mensionen unes canonades, unes noves instal·lacions i
l’ampliació de les existents que permeten en un futur
transportar aigua per sobre de la concessió actual del
CAT (de 4 m3/s), que lògicament poden ser utilitzades
no només 6 mesos (com es preveuen en la primera de-
rivació), sinó durant gran part de l’any.

En aquest sentit, el projecte de connexió podria perme-
t re tècnicament l’enviament a Barcelona dels 190 hm3

d’aigua de l’Ebre previstos pel PHN. Fins i tot estudis
científics independents han estimat que les canonades
dimensionades permeten una transferència de hm3 su-
perior.

El projecte de connexió de les xarxes del CAT i l’ATLL
s’ha exposat al públic amb dèficits de participació ciu-
tadana.

En aquest sentit l’anunci d’exposició pública s’ha
insertat en el DOGC a principis del mes d’agost de
2002, i el termini atorgat per presentar al·legacions fi-
nalitzà el dia 4 de setembre. Per tant, des de l’Adminis-
tració Autonòmica s’ha tractat de dificultar la consul-
ta de l’expedient aprofitant el període vacacional.

L’anunci publicat en el DOGC no té una redacció trans-
parent, atès que planteja el projecte com una connexió
entre xarxes de companyies subministradores i defuig
del veritable objectiu, que és executar el transvasament
d’aigua de l’Ebre cap a l’Àrea Metropolitana del Bar-
celona previst pel PHN.

Cal constatar que en aquest projecte sotmès a exposi-
ció pública no apareixen en cap moment ni logotips de
la Generalitat ni del Ministeri de Medi Ambient, que
permetin una identificació amb la naturalesa de l’obra.

Els únics distintius són els de les companyies CAT I
ATLL.

També resulta curiós que malgrat que en el projecte es
valora i desglossa el cost de les obres, no s’especifica
quina administració les pagarà i a càrrec de quines par-
tides, com tampoc quina administració serà l’encarre-
gada de licitar-les. Aquest apartat té una importància
cabdal donada la forta quantia de la inversió: pressu-
post d’execució de la contracta de 172.257.479,96
e u ros  i  un  pressupost d’execució material  de
124.788.090,38 euros.

Aquest projecte no s’ha sotmès a avaluació d’impacte
ambiental tal i com preveu la normativa. Es relacionen
disposicions vulnerades: Directives comunitàries: 85/
337/CEE, del Consell, de 27 de juny de 1985, Directi-
va 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997, Direc-
tiva 92/43/CE. Legislació estatal: Reial Decret Legisla-
tiu 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 6/
2001, de 8 de maig i la pròpia Llei del PHN.

Cal tenir present que els transvasaments d’aigua de l’Ebre
previstos en el PHN tindran uns efectes devastadors en el
riu i el seu delta. Com la comunitat científica ha demos-
trat: l’Ebre té un cabal decreixent, pateix una penetració
p rogressiva de la falca marina, i la detracció d’aigua afec-
tarà greument la pervivència del delta.

Cal recordar que el delta de l’Ebre va ser declarat com
a Parc Natural l’any 1986, i atesa la seva riquesa d’aus
es va incloure com a zona ZEPA l’any 1987. Altres fi-
gures de protecció d’aquest indret són la seva integra-
ció com a espai natural protegit pel Pla d’Espais d’In-
terès Natural l’any 1992, i la seva inclusió com a zona
RAMSAR l’any 1993.

Existeixen prou motius per a celebrar un debat nacio-
nal sobre l’aplicació d’una nova cultura de l’aigua que
descarti els transvasaments del riu Ebre i del Roine, del
qual es desprengui un pla consensuat basat en l’estal-
vi, l’eficiència i la reutilització.

El transvasament de l’Ebre s’empara en l’idea de con-
sum hídric il·limitat. Sens dubte una societat avançada
ha de prioritzar els seus esforços en una gestió acura-
da de l’oferta, sobre un recurs escàs com és l’aigua, i
aplicar un control de la demanda.

Cal recordar que a Catalunya un de cada quatre litre s
d’aigua consumits es perd en els conductes de submi-
nistrament. D’aquestes pèrdues, el 76% corresponen a
l’agricultura i el 23% al servei urbà. A l’Estat espanyol
s’estima que l’eficiència de les xarxes urbanes és de
només un 65%.

En aquest sentit, tal i com exposa WWF/ADENA, un
objectiu perfectament viable seria augmentar un 20%
l’eficiència de les xarxes urbanes de Catalunya, el que
ens aproparia a nivells similars a països d’Europa cen-
tral, com Holanda o Suïssa.

És per tot això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:
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1. Retirar el projecte de connexió de les xarxes del CAT
i ATLL atès que fa possible el transvasament de l’aigua
de l’Ebre a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tal i
com preveu el Pla Hidrològic Nacional.

2. Celebrar un debat nacional sobre la implantació
d’una nova cultura de l’aigua i l’execució d’un pla
consensuat que descarti els transvasaments del riu Ebre
i del Roine, i es basi en l’estalvi, l’eficiència i la reuti-
lització dels recursos hídrics.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2002

Bet Font i Montanyà, diputada; Joan Boada i Masoli-
ver, portaveu; Dolors Comas d’Argemir i Cendra, dipu-
tada

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment als ciutadans del dret d’escollir la
llengua oficial amb què volen que es
facin les notificacions de les adminis-
tracions públiques catalanes
Tram. 250-03152/06

Presentació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 49181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, Àngels Esteller i Ruedas,
Carina Mejías i Sánchez, Josep Maria Fabregat i Vidal
i Josep Curto i Casadó, Diputades i Diputats del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 5 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política
Lingüística, en regular els principis rectors de l’actuació
de la Generalitat en matèria lingüística estableix que la
Generalitat ha de garantir l’ús normal i oficial de les dues
llengües oficials a Catalunya, català i castellà.

De forma especial, quan es tracta de les actuacions i
dels actes efectuats pels òrgans de les Administracions
Públiques i de les entitats i empreses que en depenen,
en les seves relacions amb les persones físiques i jurí-
diques residents a Catalunya, s’ha de garantir als ciuta-
dans i ciutadanes el seu dret a utilitzar qualsevulla de
les dues llengües oficials –català i castellà–, sens per-
judici del fet que el català sigui la llengua normal de
comunicació i notificació entre les Administracions i
els administrats.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
adoptar les mesures necessàries per tal que, en el marc

del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Polí-
tica Lingüística, es garanteixi als ciutadans i ciutadanes
residents a Catalunya el dret a escollir la llengua oficial,
català o castellà, en què volen que es facin les comuni-
cacions i notificacions per part de les Administracions
Públiques catalanes en les seves relacions jurídiques i
administratives.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2002

Alberto Fernández Díaz, Àngels Esteller i Ruedas,
Carina Mejías i Sánchez, Josep Maria Fabregat i Vidal,
Josep Curto i Casadó

Proposició no de llei sobre l’increment
de les aportacions econòmiques a la
Fira de Barcelona i la reducció dels
terminis d’execució de l’ampliació del
recinte
Tram. 250-03153/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 49182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, Portaveu, Àngels Esteller i Ruedas, Josep Maria
Fabregat i Vidal i Francesc Vendrell i Bayona, Diputa-
des i Diputats, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten
la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’impuls i la projecció econòmica de Catalunya passa
necessàriament per disposar d’una Fira de Barcelona
moderna, àmplia, ben comunicada amb la ciutat de
Barcelona i la resta del territori, dotada amb les infra-
structures i les noves tecnologies més avançades, i amb
la suficient capacitat per poder organitzar les mostres i
les fires més importants del món. Sense cap mena de
dubte, una Fira que compleixi aquestes característiques
és un factor clau en la dinamització social i econòmi-
ca de la ciutat de Barcelona i de Catalunya.

La Fira de Barcelona, però, porta uns quants anys de re-
tard pel que fa a la seva ampliació i dinamització, conse-
qüència de la confrontació que ha existit històricament
entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Bar-
celona, fet aquest que ha perjudicat a la pròpia Fira i ha
impedit que es converteixi en motor de progrés per a
Barcelona i Catalunya. Paral·lelament, altres ciutats de
l’Estat, com ara Madrid i València, i les seves respectives
Administracions locals i autonòmiques, porten anys fent
una aposta decidida i intensa pels seus respectius espais
firals, circumstància que agreuja les perspectives de futur
de la Fira de Barcelona, en obrir-se una forta competèn-
cia entre les diferents fires d’arreu.

Amb l’objectiu de què Barcelona i Catalunya disposi
d’una Fira moderna, avançada i dinàmica, capaç d’aco-
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llir i organitzar les mostres més importants, és del tot
imprescindible disposar d’un finançament suficient i
adequat, alhora que cal agilitar la totalitat de les obres
i les actuacions d’ampliació de la Fira de Barcelona que
s’estan duent a terme en aquests moments, escorçant al
màxim les demores en l’execució d’aquestes.

El Govern de la Generalitat, com una de les Adminis-
tracions Públiques que participen en els òrgans de ges-
tió i de direcció de Fira de Barcelona, ha d’adoptar les
mesures necessàries per incrementar de forma progres-
siva el finançament de la Fira alhora que garantir el
compliment dels terminis i condicions de l’execució de
les obres i actuacions destinades a ampliar el recinte
firal.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Incrementar les aportacions econòmiques a Fira de
Barcelona.

2. Reduir els terminis d’execució de totes les actuaci-
ons destinades a l’ampliació del seu recinte a un termini
que no excedeixi en cap cas dels cinc anys.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2002

Alberto Fernández Díaz, M. Dolors Nadal i Aymerich,
Àngels Esteller i Ruedas, Josep Maria Fabregat i Vidal,
Francesc Vendrell i Bayona

Proposició no de llei sobre les accions
per a fer arribar la línia del Trambaix a
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-03154/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 49249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Parlamen-
tari Popular, Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt,
Dolors Montserrat I Culleré, Josep Maria Fabregat i
Vidal, diputats i diputades del Grup Popular, d’acord
amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent proposició no
de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha deci-
dit modificar el traçat del Trambaix. La modificació
p revista afecta a l’arribada del tramvia al municipi de
Sant Feliu de Llobregat. El traçat inicial preveia que la
línia de tramvia finalitzés el seu recorregut a l’estació
número 32 a Torreblanca. Els veïns de Sant Feliu de
Llobregat s’han manifestat en diverses ocasions a favor
de que el tramvia arribés al municipi.

El municipi de Sant Feliu de Llobregat té en l’actuali-
tat 42.000 habitants i la tendència és a que continuï
creixent. La previsió de que el Trambaix arribés a Sant
Feliu de Llobregat va provocar que en el seu dia el Pla
Director d’Infrastructures (PDI) no considerés l’arriba-
da d’altres línies previstes. Ara, amb aquesta modifica-
ció del traçat, el municipi patirà una greu mancança de
comunicació amb transport públic, ja que tant la futu-
ra línia 12 com el mateix tramvia restaran a les afores
de la localitat, dificultant l’accés dels veïns a la seva
utilització.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
dur a terme les accions necessàries per tal de fer arribar
la línia del Trambaix a la localitat de Sant Feliu de Llo-
b regat (Baix Llobregat).

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2002

Alberto Fernández Díaz, Sirera i Bellés, Daniel, M.
Dolors Montserrat i Culleré, Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre les accions
per a fer arribar el Trambaix a Molins
de Rei, Sant Vicenç dels Horts i Palle-
jà (Baix Llobregat)
Tram. 250-03155/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 49250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Parlamen-
tari Popular, Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt,
Dolors Montserrat i Culleré, Josep Maria Fabregat i
Vidal, diputats i diputades del Grup Popular, d’acord
amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent proposició no
de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El tramvia ha estat una solució econòmica per la con-
nexió dels municipis del Baix Llobregat amb la ciutat
de Barcelona. El traçat del Trambaix ha estat motiu de
controvèrsia entre els veïns i les administracions per les
molèsties que ocasiona al seu pas.

Tot i això, el tramvia és convertirà en un mitjà de comu-
nicació ràpid pels veïns dels municipis pels quals dis-
corre. Aquesta infrastructura servirà per potenciar el
creixement econòmic d’aquests municipis.

Malgrat això, el traçat previst pel tramvia ha deixat de
banda alguns municipis que mantenen un gran flux de
desplaçaments amb Barcelona i les altres ciutats con-
nectades pel tramvia. Aquests municipis són principal-
ment, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts i Pallejà
que per ells sols ja concentren a més de 52.000 habi-
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tants i són punts de referència per a altres municipis del
marge esquerra del riu Llobregat.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
fer arribar la línia del Trambaix als municipis de Mo-
lins de Rei, Sant Vicenç dels Horts i Pallejà (Baix Llo-
b regat)

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2002.

Alberto Fernández Díaz, Sirera i Bellés, Daniel, M.
Dolors Montserrat i Culleré, Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la reobertu-
ra d’una tercera línia d’ESO a l’institut
d’ensenyament secundari La Pineda,
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-03156/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 49311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A l’inici de l’actual curs escolar s’ha pogut constatar
que el nombre d’alumnes d’educació obligatòria han
passat d’un milió. Això vol dir que a Catalunya, en
general, hi ha un increment d’alumnat.

En el cas de Badalona, aquest increment també s’ha
evidenciat. En els tres darrers anys el nombre de nens
i nenes en edat d’escolarització ha augmentat. Aquest
augment ha estat paral·lel a un importantíssim creixe-
ment del nombre d’alumnat que es matricula fora de
termini. El curs passat varen ser gairebé 700 i les pre-
visions apunten que aquest curs serà semblant a l’ante-
rior, ja que a mitjans d’octubre s’ha fet més de 300
adjudicacions fora de termini.

El Departament d’Ensenyament no ha ajustat els seus
calendaris i les seves actuacions d’acord amb les neces-
sitats actuals i continua fixant plantilles i línies a partir
de la preinscripció. Això vol dir que entre abril i maig
ja ha decidit el futur de cada centre amb independència
del que pot passar durant el curs i, especialment, sen-
se analitzar la tendència dels anys anteriors. La políti-
ca unilateral seguida pel Departament pel que fa al tan-
cament de línies en centres públics, ha propiciat que
poc després d’haver-se iniciat el curs hi hagi moltes
aules a la ciutat que estan per sobre de la ràtio que
marca el propi Departament.

A Secundària la situació és especialment greu a la zona
nord de la ciutat, on la decisió del Departament de tan-
car una línia a primer d’ESO a l’IES la Pineda, ha dei-
xat tots els IES de la zona per sobre dels 30 alumnes per
aula ja a l’inici del curs.

Places Matrícules
Pau Casals 90 93

Badalona 7 90 95

La Llauna 60 62

La Pineda 60 64

Els centres més propers a La Pineda de la zona nord
tampoc tenen un coixí prou gran com per a poder ab-
sorbir els nouvinguts de la seva zona i de les altre s

Pompeu 60 58

Albéniz 60 58

Pel que fa referència als CEIPS, es detecta una inversió
en les piràmides d’edat. En aquests moments hi ha
molts més alumnes a Educació Infantil que no pas al
cicle mitjà o superior. Si la Consellera, en unes decla-
racions a finals del curs passat, admetia que 25 nenes i
nens per aula a P3 era un nombre massa alt, què passa
amb els P3 a 26 o els P4 a 27 que hi ha avui a la nos-
tra ciutat?

Tant a Primària com a Secundària hi ha molts centres
on els alumnes amb NEE per aula estan per sobre, no
de les dues places que marcava el Decret, sinó per so-
b re de les quatre que es van decidir reservar en el cas de
Badalona. La pràctica totalitat d’aquests centres són
públics. Per això és especialment greu que la Genera-
litat tanqui ara el termini d’ajuts que reben els centres
educatius per a l’escolarització de NEE.

És per tot això que el grup parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Reobrir la tercera línia de primer d’ESO a l’IES La
Pineda de Badalona.

2. Augmentar la dotació de recursos humans (auxiliars
de conversa, EAP, programa de compensatòria, planti-
lla) als centres de Badalona, en especial d’Educació
Infantil.

3. Obrir el termini de dotació d’ajuts als centres que
escolaritzin alumnat amb NEE i si cal dotar la partida
amb els recursos necessaris per garantir aquests ajuts
durant tot el curs.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre les gesti-
ons a fer davant el Govern de l’Estat
perquè aquest retiri el Projecte de llei
d’hisendes locals i s’iniciïn les negoci-
acions per a acordar un nou sistema
de finançament local
Tram. 250-03157/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 49320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La proposta de modificació de la Llei d’Hisendes Lo-
cals presentada pel govern de l’Estat és una resposta
poc consistent, tècnicament defectuosa i és insuficient
per les necessitats financeres dels municipis, estableix
greus diferències entre municipis que comparteixen un
mateix territori social, econòmic i demogràfic.

Es tracta d’una proposta molt complexa, de manera que
no es pot comprovar quin serà el resultat d’aplicar el
nou sistema a diferents ajuntaments, la majoria dels
ingressos municipals continuen depenent de les trans-
ferències de l’Estat, fins i tot en ocasions de forma cir-
cumstancial. Com per a exemple, la partida especial
que el govern del PP té previst dedicar aquest any als
ajuntaments per compensar la pèrdua de recaptació de
l’IAE, que no se sap si existirà l’any que ve.

La proposta del PP no compleix amb les exigències de
les administracions municipals perquè disminueix l’au-
tonomia de decisió dels consistoris sobre els seus pro-
pis impostos. A més, no s’han negociat adequadament
les modificacions a la llei de finances locals ni amb la
Federació de Municipis, ni amb d’altres partits polítics,
cosa que implica una falta de solidesa i el consens su-
ficient perquè tingui continuïtat en el futur.

La diferenciació entre municipis que suposa la proposta
del PP que les ciutats de més de 100.000 habitants o les
capitals de província tindran participació en una ciste-
lla d’impostos i la resta no, és incongruent. La partici-
pació totalment insuficient (és menor del 2%) va a costa
de les actuals transferències i produeix, per exemple
que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona només gaudi-
ran d’aquesta situació Barcelona, l’Hospitalet de Llo-
b regat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet i en
quedaran fora altres ciutats amb menys habitants com
Sant Boi o Sant Cugat, encara que totes comparteixen
o cooperen en els mateixos sistemes de serveis urbans,
residus, transport, depuració, seguretat, etc., formant un
àmbit urbà continu (a Madrid aquest efecte no es
produirà).

El tractament diferencial entre municipis que implica-
rà la proposta del PP significa que les ciutats comerci-
als, però sense una indústria potent, veuran reduïda la
seva autonomia fiscal, mentre que d’altres localitats
amb moltes indústries es podrien beneficiar en un prin-
cipi.

Pel que fa a l’eliminació del pagament de l’IAE per part
dels privats o empreses que no facturin més d’un milió
d’euros, implica que un sector social només participin
a la hisenda local amb el pagament de l’IBI, tot i que es
beneficien dels serveis urbans en major mesura que la
resta de ciutadans. El sistema actual s’ha de substituir,
però la modificació proposada pel PP no és vàlida.

Finalment, la proposta crea una gran incertitud en el
calendari d’elaboració i aprovació de les ordenances
fiscals i els pressupostos locals, període que comença
aquest mes.

És per tot això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions oportunes davant el govern de
l’Estat perquè:

1. Retiri el projecte de la Llei d’Hisendes Locals fins
que els  object ius  manifesta ts  i  aprovats  pel
municipalisme a Catalunya en matèria de finançament
siguin incorporats al projecte.

2. Iniciï negociacions reals amb els organismes de re-
p resentació local per revisar, completar i acordar el nou
sistema de finançament local, d’acord amb les resolu-
cions aprovades pel 2n Congrés de Municipis de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la supres-
sió de la previsió del sistema viari del
túnel central de la serra de Collserola
Tram. 250-03158/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 49332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La reserva viària del Túnel Central de Collserola i acces-
sos, en els termes municipals de Barcelona, Sant Cugat
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del Vallés i Cerdanyola del Vallés, va ser prevista, com a
sistema viari bàsic (Clau 5), pel Pla General Metropoli-
tà de Barcelona (PGM) a l’any 1976, juntament amb les
reserves del túnels de Vallvidrera i d’Horta.

L’eix viari del Túnel Central pretén connectar la ciutat
de Barcelona amb el Vallès Occidental. El seu traçat
travessa la Serra de Collserola, des de l’actual plaça
Alfons Comín, en el Districte de Gràcia de Barcelona,
travessa la Serra per les immediacions de Sant Medir i
Sant Adjutori i arriba a la plana vallesana per la zona
fronterera entre els termes municipals de Sant Cugat
del Vallés i Cerdanyola del Vallés.

Aquesta afectació viària continua vigent actualment, i
per tant, té naturalesa de previsió de planejament urba-
nístic i d’afectació per a consolidar una infrastructura
viària metropolitana.

Hem de manifestar que aquesta previsió de Túnel Cen-
tral és una obra innecessària, tant des d’un punt de vista
de mobilitat urbana com metropolitana, ja que no resol-
dria els problemes existents. El model de sostenibilitat
que ha de desenvolupar-se a l’entorn metropolità s’ha
de configurar a partir de uns nous criteris de sostenibi-
litat i respecte al medi ambient, així com la potenciació
del transport públic, criteris que no estaven contemplats
en les previsions viàries dels planejaments generals i
metropolitans dels anys setanta i vuitanta.

L’execució del Túnel Central comportaria un impacte
ambiental molt greu atès que afecta una part de la Serra
de Collserola molt ben conservada bàsicament en la
part de la comarca del Vallés Occidental, classificats de
Sistema de parcs forestals (Claus 27 i 28); l’impacte
territorial d’afectació dels dos accessos; col·lapse del
trànsit a l’entorn d’ambdues sortides del Túnel, i la in-
cidència sobre un futur Parc Natural de Collserola.

Pel que fa a Barcelona, el propi (PGM) contemplava
una ordenació viària de l’actual plaça Alfons Comín
amb un bucles i  uns nivells  viaris ,  anomenat
«escalèxtric viari», que anava lligat a una gran afecta-
ció dels carrers de l’entorn (Esteve Terrada, de Gomis,
carrer Gustavo Bécquer, d’Argentera, Calendau, Avin-
guda Hospital Militar, etc.) amb destí a construir una
ronda viària potent. Tot i això, ja s’han modificat en el
PGM (any 2000) aquestes previsions, i s’ha consolidat
la plaça Alfons Comín i carrers colindants amb una
naturalesa de vials urbans.

Així mateix es veurien greument afectades, dins de la
plana vallesana, tant la Via Verda (corredor ecològic
entre el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i la Serra
de Collserola, que ICV i molt grups i entitats
ambientalistes han reclamat el seu reconeixement for-
mal), com la «zona verda» que preveu el planejament
urbanístic en el Centre Direccional a Cerdanyola del
Vallés, anomenada «passadís verd». A més la Comissió
Tècnica del Pla Director d’Infrastructures, reunida al
llarg d’aquests últims anys en el Consell Comarcal del
Vallès Occidental, i formada per representants de l’Ad-
ministració de l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments,
ha descartat aquesta infrastructura.

Es per tot això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Manifestar que el Túnel Central que travessa la Serra
de Collserola, vigent en el Pla General Metropolità de
Barcelona (PGM), és una obra que ha de ser descarta-
da com a infrastructura viària, per ser innecessària, no
sostenible des d’un punt de vista de mobilitat i que
comporta un impacte i afectació ambiental greu.

2. Que suprimeixi la previsió del sistema viari del Tú-
nel Central de Collserola i els seus accessos, que afec-
ten als termes municipals de Barcelona, Sant Cugat del
Vallés i Cerdanyola del Vallés, i, en conseqüència, que
aprovi definitivament la Modificació del Pla General
Metropolità de Barcelona (PGM) amb l’esmentat sen-
tit de supressió viària, així com suprimir aquesta afec-
tació dels planejaments territorials o sectorials en vigor
o en procés de formulació.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada  Portaveu

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de la serra de Collserola com a
parc natural
Tram. 250-03159/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 49333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Serra de Collserola compta amb uns valors naturals
destacats i es troba en contacte amb la zona més den-
sament poblada de la Regió Metropolitana de Barcelo-
na. Aquesta singularitat geogràfica fa que sigui un es-
pai natural summament fràgil a les pertorbacions
antròpiques.

El règim jurídic de protecció d’aquesta serra ha estat
determinat en un primer moment pel Pla General Me-
t ropolità, (PGM) aprovat en juliol de 1976, i posterior-
ment pel Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi
Natural del Parc de Collserola, aprovat en octubre de
1987, i pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla
d’Espais d’Interès Natural (PEIN), que inclou la serra
dins una xarxa de 144 espais naturals representatius
dels ecosistemes de Catalunya.

El PGM estableix que gran part de Collserola sigui un
parc forestal. El pla Especial va concretar la zonificació,
tot dividint la serra en tres àrees en funció del seu nivell
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de protecció, com a; zones naturals, seminaturals o agrí-
coles. Tot i que aquest Pla Especial ha jugat fins ara un
paper clau en la preservació de la serra, es tracta d’un pla
urbanístic jeràrquicament subordinat al PGM, que li ha
imposat prèviament limitacions en la classificació del sòl
i en la definició de reserves viàries.

Pel que fa al PEIN, és un Pla Territorial Sectorial que
p rové de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Na-
turals. Tot espai natural inclòs en el PEIN haurà de des-
envolupar la seva preservació mitjançant l’aprovació
d’un Pla especial de protecció del medi físic i el paisat-
ge, que té un rang superior als plans urbanístics, i per
tant al propi PGM i al Pla Especial en vigor.

La serra de Collserola disposa d’un òrgan gestor des de
l’any 1986, el Patronat Metropolità del Parc de Collse-
rola, que en l’any 1999 es va transformar en el Consor-
ci de Collserola, constituït per la Diputació de Barcelo-
na i  la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

El debat sobre el règim de protecció de Collserola és
actualment molt viu, atès que existeix un consens gene-
ral sobre que el marc legal vigent ha esdevingut insu-
ficient. Mentre des de l’òrgan gestor s’ha treballat en la
modificació del Pla Especial, entitats ecologistes i cívi-
ques, algunes formacions polítiques com és el cas d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds i alguns Ajuntaments, com
Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès reivindiquen que
la serra de Collserola assoleixi una major protecció
mitjançant l’aprovació d’una Llei que elimini els sòls
urbanitzables i les reserves viàries existents en el seu
interior i ampliï l’àmbit del Parc.

En paral·lel a aquest debat, cal tenir present que la ser-
ra de Collserola gaudeix en aquests moments d’un rè-
gim assimilable al d’un Parc Natural, que oficialment
no ha estat reconegut, i que resta per desplegar-se el
Decret 328/1992, de 14 de desembre. Per tant, a l’espe-
ra de si es tramita una Llei, el desenvolupament norma-
tiu vigent ofereix eines per dotar d’una protecció més
eficaç a la serra, que són les descrites en aquesta Pro-
posició no de Llei.

Pel que fa a la declaració de Parc Natural, la Llei d’Es-
pais Naturals recull en el seu Capítol IV els espais na-
turals de protecció especial, entre els quals figura
aquesta modalitat.

Els parcs naturals són definits en l’article 25.1 d’aques-
ta Llei com aquells «que presenten valors naturals qua-
lificats, la protecció dels quals es fa amb l’objectiu
d’aconseguir-ne la conservació d’una manera compa-
tible amb l’aprofitament ordenat de llurs recursos i l’ac-
tivitat de llurs habitants».

La Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, i
les seves posteriors modificacions de l’any 1997, que
constitueix la legislació bàsica de l’Estat aplicable,
s’expressa al respecte de manera anàloga. En concret
l’article 13 regula els Parcs de la següent forma:

«Los Parques son áreas naturales, poco transformadas
por la explotación u ocupación humana que, en razón
a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus
ecosistemas o la singularidad de su flora, fauna o de sus

formaciones geomorfológicas, poseen unos valore s
ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya
conservación merece una atención preferente.

En los Parques se podrá limitar el aprovechamiento de
los recursos naturales, prohibiéndose en todo caso los
incompatibles con las finalidades que hayan justificado
su creación.

En los Parques se facilitará la entrada de visitantes con
las limitaciones precisas para garantizar la protección
de aquéllos.»

El fet que en un espai natural assimilable a un Parc
Natural es pugui realitzar un aprofitament dels recursos
naturals compatible amb la seva preservació explica
perquè en l’interior de la serra de Collserola existeixen
regularitzades determinades activitats com és el cas
l’agricultura, la ramaderia, usos docents i assistencials,
activitats extractives, etc.

Aquestes activitats, sempre que es realitzin emparades
en les autoritzacions adients no es veurien perjudicades
per una declaració de la serra com a parc natural, atès
que el marc normatiu vigent ja és el propi d’un espai
natural declarat com a tal.

D’igual forma es troben els propietaris de finques en
aquesta serra, atès que el règim jurídic del sòl, i més en
concret la seva classificació; urbana, urbanitzable o no
urbanitzable, no s’alterarà per aquesta declaració.

Val a dir, que tal com es desprèn de la restricció d’usos
del Pla Especial, i de l’opinió de la Jurisprudència, els
sòls no urbanitzables de Collserola ja són susceptibles
d’aplicar-se la utilitat pública a efectes d’expropiació.

Cal tenir present que en les publicacions de l’òrgan
gestor i d’altres administracions són contínues les refe-
rències a Collserola com a Parc Natural. Aquest fet ha
propiciat que una part important de la ciutadania tingui
la creença que la serra ja gaudeix d’aquesta denomina-
ció.

Per tant, la declaració com a parc natural pretén
solventar una anomalia fàctica.

Aquesta declaració tampoc no perjudica a l’òrgan ges-
tor actual, el Consorci de Collserola. Fins i tot, és una
gran oportunitat per que la Generalitat de Catalunya
s’hi integri.

Atès el que disposa l’article 21.3 de la Llei d’Espais
Naturals, aquesta declaració es pot emetre sense perju-
dici que la Reserva Natural Parcial de la Font Groga
conservi la seva modalitat de protecció especial.

Atès el que disposa l’article 25.2 de la Llei d’Espais
Naturals, la declaració de parc natural correspon fer-la
al Consell Executiu mitjançant un Decret.

Aquesta mesura es troba en consonància amb la nova
fase de creació de Parcs Naturals, com succeeix amb els
Ports, Serra de Montsant, Alt Pirineu o Muntanyes de
Prades. Si bé en aquest cas no es tracta de la creació
d’un nou parc sinó de la regularització d’una situació
p reexistent.

És per tot això que el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds presenta la següent
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Declarar la Serra de Collserola com a Parc Natural,
sens perjudici que la Reserva Natural Parcial de la Font
Groga mantingui la seva modalitat de protecció.

2. Fer que la delimitació territorial del Parc Natural de
la Serra de Collserola coincideixi amb l’àmbit del Pla
d’Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural
del Parc de Collserola.

3. Incorporar-se al Consorci de Collserola.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA O
COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte del Pla director de cooperació
al desenvolupament 2003-2006
Tram. 259-00001/06

Presentació: Govern de la Generalitat
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
30.10.2002
Tramitació: article 136 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern

CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia 22 d’octubre de 2002
a proposta de conseller en cap es va aprovar el Projec-
te del Pla director de cooperació al desenvolupament
2003-2006.

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
certificat a Barcelona, el vint-i-tres d’octubre de dos
mil dos.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVO-
LUPAMENT 2003-2006

ÍNDEX

I. Les singularitats de la cooperació pel desenvolupa-
ment de la Generalitat de Catalunya

II. Directrius del Pla Director

A. Criteris per la transformació de les prioritats en ob-
jectius estratègics

1. Concentració sectorial de la cooperació catalana al
desenvolupament

2. Instruments

2 a) Cooperació tècnica

2 b) Cooperació financera

3. La interrelació dels actors de la cooperació catalana
pel desenvolupament

4. El foment del codesenvolupament

B. Principis ordenadors

C. Principis transversals

1. Governabilitat democràtica i enfortiment del teixit
social

2. Cultura de la pau i Drets Humans

3. Gènere

4. Medi ambient

D. Països prioritaris

III. Objectius estratègics

A. Objectiu estratègic de Desenvolupament

1. Suport als serveis socials bàsics

1.1 Enfortir els sistemes d’atenció primària de salut
afavorint, de forma especial, els programes de control
de les principals malalties infeccioses i la millora de la
salut reproductiva

1.2 Enfortir els sistemes d’educació bàsica i d’alfabe-
tització d’adults així com la incorporació i enfortiment
de les cultures i llengües pròpies

1.3 Millorar l’accés a un habitatge adequat segons el
context sociocultural i medi ambiental en zones
periurbanes

1.4 Millorar les capacitats existents en la gestió integral
del cicle de l’aigua

2. Millora de la capacitat productiva

2.1 Millorar l’activitat productiva i comercial, en espe-
cial en els sectors populars

2.2 Donar suport a programes ocupacionals i de drets
laborals

3. Governabilitat

3.1 Contribuir a la generació de plans de desenvolupa-
ment locals per a millorar la governança i la participa-
ció ciutadana

3.2 Enfortir les capacitats dels actors estratègics per a
millorar la governabilitat democràtica i el desenvolupa-
ment humà

3.3 Millorar les capacitats per a prevenir els conflictes
derivats de les amenaces sobre les minories ètniques,
culturals i lingüístiques

B. Objectiu estratègic d’Acció Humanitària i Ajut Hu-
manitari d’Emergència

C. Objectiu estratègic d’Educació i Capacitats

1. Incrementar l’abast de les accions d’educació i sen-
sibilització

2. Millorar les capacitats dels agents de cooperació
públics i privats
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IV. Enfortiment de les capacitats de la Generalitat de
Catalunya

A. Recursos Financers

B. Recursos Humans

C. Procediments

V. Relacions entre els actors

VI. Avaluació i revisió del Pla Director

I. LE S SINGULARITATS D E LA COOPERACIÓ PEL DESENVO-
LUPAMENT D E LA GENERALITAT D E CATALUNYA

La transició a la societat global i del coneixement plan-
teja nous desafiaments que ens estan obligant a repen-
sar i refer les institucions i les capacitats pròpies de les
societats industrials. En especial, la irrenunciabilitat
dels objectius del mil·leni, i sobre tot l’eradicació de la
pobresa i les causes que la generen, exigeixen una ac-
ció molt més decidida, concertada i coherent per part de
la comunitat internacional. El procés concertat amb la
Conferència de Monterrey sobre finançament del des-
envolupament, així com els vius debats actualment en
curs, anuncien canvis estructurals i profunds en les re-
gles i pràctiques que avui encara comanden la coope-
ració internacional al desenvolupament. Catalunya no
ha d’estar al marge d’aquest procés i ha de saber situ-
ar la seva cooperació –que per bé que quantitativament
limitada pot arribar a ser molt important qualitativa-
ment– en el context dels canvis internacionals que es
guaiten pels propers quatre anys, marc temporal
d’aquest pla director.

El Pla parteix de la consideració de la cooperació al
desenvolupament com una dimensió necessària de la
internacionalització de Catalunya. Com diu l’exposició
de motius de la Llei 26/2001, «avui no es pot construir
un projecte nacional creïble ni una societat democràtica
avançada sense participar activament i decididament en
la construcció d’un ordre internacional més just i soli-
dari». D’aquesta manera Catalunya ja hi participa i vol
incrementar la seva col·laboració en aquest món
globalitzat també des de la cooperació i la solidaritat,
tenint com a objectiu central contribuir a eradicar la
pobresa. Així, en aprovar-se la Llei per unanimitat en el
Parlament es va assolir també el compromís unànime
d’incrementar significativament els recursos pressupos-
taris lliurats per la Generalitat amb aquesta finalitat.
Com assenyala la disposició addicional tercera, «l’Ad-
ministració de la Generalitat ha d’augmentar gradual-
ment les aportacions destinades a la cooperació al des-
envolupament i la solidaritat internacional fins a assolir
l’aportació del 0,7% dels seus ingressos corrents incon-
dicionats, en els pressupostos per a l’any 2010 com a
màxim».

Amb coherència amb l’anterior, l’escenari d’increment
de recursos de cooperació al desenvolupament assumit
per aquest pla director és el següent:

– Per l’exercici del 2002 el pressupost total de coope-
ració al desenvolupament és al voltant de 22 milions
d’euros dels quals 11,5 milions d’euros són gestionats
per la Secretaria de Relacions Exteriors, Àrea de coo-
peració internacional, i els restants 10,5 milions d’euros

per altres Departaments de la Generalitat i coordinats
per la Secretaria de Relacions Exteriors.

– Pels exercicis successius la partida pressupostària
Cooperació i Solidaritat Internacional (ara Ajuts al Ter-
cer Món) s’anirà incrementant en 2’5 milions d’euros
fins arribar a la xifra de 21’5 milions d’euros el 2006.

– S’estima que mantenint aquest increment en el 2010
es complirà el compromís de la disposició addicional
tercera de la Llei.

El nou context internacional i el compromís reforçat de
la societat catalana per la cooperació al desenvolupa-
ment plantegen la necessitat d’una veritable política
catalana de cooperació al desenvolupament superant la
fase prèvia caracteritzada per un gran i meritori esforç
d’iniciatives socials i institucionals que ara cal orientar
i consolidar. Tal com assenyala l’article 8.2 de la Llei
de Cooperació «el pla director és l’expressió tècnica
principal de la política de la Generalitat en matèria de
cooperació al desenvolupament». El pla director s’ela-
bora tenint compte els principis, els objectius i les pri-
oritats fixats en la Llei de cooperació espanyola i des de
la voluntat de coordinació i col·laboració tant amb la
cooperació estatal com amb les altres descentralitzades.
Igualment es tenen en compte les recomanacions fetes
per diversos organismes internacionals i en especial el
CAD de l’OCDE.

Dins d’aquest marc, la política catalana de cooperació
al desenvolupament, en tant que política nacional, ha de
reflectir i enfortir alhora els valors i capacitats que ens
estimem i volem que estiguin a la base de la nostra
identitat col·lectiva. La cooperació al desenvolupament
és una font de creació de capital i teixit social a Cata-
lunya. Quan cooperem efectivament i eficaç no sols
ajudem a que es transformin els altres sinó que associ-
ats amb ells ens enriquim i transformem nosaltres ma-
teixos. Bona part de la singularitat de la cooperació
catalana ja ve determinada per la Llei de cooperació al
desenvolupament. Partint d’ella el Pla proposa singula-
ritzar-nos mitjançant:

– La concepció de la cooperació al servei del desenvo-
lupament humà sostenible, entès com a un dret indivi-
dual i col·lectiu i com a un bé públic global, rebutjant
explícitament la pràctica de formes de cooperació esta-
blertes directament en benefici propi

– El desenvolupament es configura alhora com un bé
públic nacional –dels països en desenvolupament– i
global –de la comunitat internacional. Com a bé públic
nacional, el desenvolupament és responsabilitat dels
governs, el sector privat i la societat civil dels països en
desenvolupament. A ells els correspon la titularitat pri-
mària del dret i el deure al desenvolupament. La comu-
nitat internacional té la responsabilitat de l’acompanya-
ment associatiu a les accions, projectes o programes
dels actors nacionals del desenvolupament.

– La concepció de la cooperació com a projecció i en-
fortiment alhora dels valors universals que formen part
de la identitat catalana entre els quals es destaquen la
pau, el respecte i la protecció dels drets humans i la
democràcia, el dret dels pobles a la defensa i la promo-
ció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, els
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drets i la cohesió econòmica i social, la sostenibilitat
del desenvolupament, l’esperit emprenedor, el respec-
te pel pluralisme i la diversitat, l’estat de dret, la des-
centralització i la participació democràtica.

– La cooperació catalana es veu com concentrada en
uns objectius estratègics als quals s’aplica una majoria
dels recursos de cooperació disponibles sens perjudici
que una part dels recursos es deixi per iniciatives que
poden expressar la lliure creativitat social.

– La nostra cooperació ha de basar-se en les capacitats
existents i en les que es considera necessari de crear a
Catalunya; no es tracta de trasplantar models catalans
sinó d’aprofitar les capacitats desplegades a Catalunya
per tal de treballar en associació per trobar els models
que convenen als països en desenvolupament. En
aquest sentit cal destacar el rellevant paper a realitzar
pels ens locals en l’enfortiment i la promoció d’estra-
tègies integrals de desenvolupament local.

– La cooperació catalana es veu com a complementà-
ria i impulsora de les iniciatives civils de solidaritat i
cooperació; es tracta de buscar complementarietats
entre la iniciativa de la societat civil i l’acció de l’admi-
nistració per tal d’esperonar les capacitats dels agents
socials per establir relacions de cooperació i col·labora-
ció més àmplies que condueixin a l’eficàcia de l’ajut i
al reconeixement internacional de Catalunya en aquest
àmbit.

– La cooperació catalana es veu com a part de la comu-
nitat internacional pel desenvolupament i en aquest
sentit es coordina i col·labora amb totes les administra-
cions i entitats públiques, nacionals i internacionals,
bilaterals i multilaterals i, en primer terme, amb les
administracions locals catalanes, les de les altres Co-
munitats Autònomes, la cooperació espanyola i la de la
Unió Europea.

– La cooperació catalana amb els països en desenvolu-
pament ha de basar-se en una associació en la qual es-
tiguin compromesos donant i receptor de forma equi-
librada, compartint els objectius, el disseny i la gestió
dels recursos, tenint en compte que la responsabilitat
primera del desenvolupament correspon a ells mateixos
i el paper dels donants es complementar els seus esfor-
ços.

– La cooperació catalana està sotmesa a una lògica de
planificació estratègica, monitoreig i avaluació contí-
nua que han d’afavorir el procés d’aprenentatge de la
comunitat catalana pel desenvolupament que revertei-
xi directament en la millora de la qualitat i l’eficàcia de
l’ajut al desenvolupament.

– La cooperació catalana, fidel a tot l’exposat anterior-
ment, afavorirà la recerca que impulsi noves formes de
cooperació eficaces i es compromet a seguir els princi-
pis que han de regir la cooperació i que queden fixats
en la Llei de cooperació i en les directrius internacio-
nals emanades de NN.UU.

– La cooperació catalana afavorirà aquelles mesure s
que s’orientin a promoure la reducció del Deute Extern,
el Comerç Internacional Just, l’Estabilitat i Transparèn-
cia dels mercats financers internacionals i la Prevenció
de Conflictes d’entre d’altres.

II. DIRECTRIUS DEL PLA DIRECTOR

El Pla Director és el principal instrument mitjançant el
qual s’expressa la política de cooperació al desenvolu-
pament de la Generalitat de Catalunya pels propers
quatre anys.

La Llei de cooperació al desenvolupament fixa quines
són les prioritats sectorials i geogràfiques. Ara bé, ate-
sos els recursos i les capacitats actualment existents a
Catalunya i el seu previsible creixement en els propers
quatre anys cal prendre, amb caràcter previ a la defini-
ció dels objectius estratègics, diferents decisions, també
estratègiques, que guien el contingut del Pla Director i
la seva aplicació.

L’activitat de cooperació i solidaritat internacional s’ha
d’orientar a fomentar tant el desenvolupament humà
com l’educació i el compromís cívic dels ciutadans de
Catalunya en aquest àmbit. A més, cal fer una acció
especial per fer front a les situacions d’emergència.

A. CRITERIS PER LA TRANSFORMACIÓ DE LES PRIORITAT S EN

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

L’elaboració del Pla Director implica la traducció de les
prioritats sectorials i geogràfiques fixades a la Llei de
Cooperació al Desenvolupament en objectius estratè-
gics que marquin l’esdeveniment de la política catala-
na de cooperació al desenvolupament durant els pro-
pers quatre anys. Tot i sent conscients de l’àmplia
discrecionalitat que configura la Llei en la fixació dels
objectius estratègics, cal definir uns criteris que perme-
tin realitzar aquesta traducció de la manera més raona-
da i raonable possible, eliminant així qualsevol arbitra-
rietat o inadequació respecte els valors i finalitats que
fixa la pròpia Llei.

La Llei ja marca uns criteris que han de servir per rea-
litzar aquesta operació. Aquests són:

– Els Objectius de Desenvolupament Internacional fi-
xats en la Declaració del Mil·leni, els diferents acords
de les cimeres de NNUU, amb especial referència a la
cimera de Copenhaguen (15% d’AOD per a PMA i
suport a les polítiques socials) així com altres docu-
ments d’abast internacional.

– La demanda formulada per les comunitats i els go-
verns més necessitats.

– La cooperació ja facilitada per altres institucions i
agències, bilaterals i multilaterals.

– Les capacitats existents a Catalunya i aquelles capa-
citats que es vol tenir en el futur.

– La coordinació, col·laboració i cooperació possible
entre els diferents actors de la cooperació a Catalunya
i arreu.

La utilització d’aquests criteris permet portar a terme
una primera definició d’objectius estratègics. Ara bé cal
considerar altres criteris que, adequant-se a la realitat de
la cooperació catalana al desenvolupament, permetin
delimitar quins objectius estratègics pot Catalunya ra-
onablement assumir per als propers anys per adequar-
los a les capacitats existents a Catalunya:
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1. Concentració sectorial de la cooperació catalana al
desenvolupament

La solidaritat i la cooperació al desenvolupament han
sorgit i crescut gràcies a nombroses iniciatives empre-
ses per la societat civil. Un dels aspectes que tradicio-
nalment ha caracteritzat la cooperació catalana pel des-
envolupament és la seva dispersió tant des del punt de
vista sectorial com geogràfic. Aquesta dispersió és fruit,
en bona mesura, de la riquesa d’iniciatives que, des de
la societat civil, es plantegen com a cooperació al des-
envolupament.

El Pla Director, d’acord amb el sentiment generalitzat
dels actors de la cooperació catalana al desenvolupa-
ment, vol mantenir el suport a aquestes iniciatives però
emmarcant-les en l’assoliment d’uns objectius comuns
que permetin tenir un major impacte en els processos
de desenvolupament.

Per això, es proposa portar a terme una concentració
dels recursos que constitueixen el pressupost ordinari
respecte a 12 objectius estratègics, dels quals els nou
primers corresponen a desenvolupament, el desè a ac-
ció humanitària i ajut humanitari d’emergència i els dos
darrers a educació i capacitats. La distribució dels re-
cursos en funció d’aquestes tres grans àrees la faran els
plans anuals d’acord amb els límits establerts a conti-
nuació:

Desenvolupament 84-86%
Acció Humanitària
i Ajut Humanitari d’Emergència 7-8%
Educació i Capacitats 8-9%

En relació als recursos i capacitats destinats als 9 objec-
tius de desenvolupament es portarà a terme una con-
centració del 70% al 2006. Transitòriament, sent cons-
cients de les actuacions realitzades i de les capacitats
existents en l’actualitat, la concentració de recursos que
es proposa és del 55% el 2003, incrementant-se en un
5% fins assolir el grau de concentració abans esmentat.

El 30% restant dels recursos i capacitats disponibles es
destinaran a impulsar i fomentar altres iniciatives soci-
als que, en el marc dels valors, finalitats i prioritats que
fixa la Llei, siguin realitzades per l’Administració de la
Generalitat i la societat civil catalana.

2. Instruments

2 a) Cooperació tècnica

Des de la consecució de l’autogovern, Catalunya ha
anat assumint nombroses competències materials en
molts àmbits que tenen una importància cabdal pel
desenvolupament i on Catalunya, a més, s’ha mostrat
com a capdavantera a nivell internacional. En àmbits
com la salut, l’educació, el medi ambient, les petites i
mitjanes empreses, la llengua o la cultura, per citar-ne
alguns, Catalunya posseeix unes capacitats tècniques i
de coneixement molt importants que a l’hora de plan-
tejar el futur de la cooperació catalana al desenvolupa-
ment pels propers quatre anys no poden ser oblidades.

És per això, que es proposa donar un suport i un impuls
especial a la cooperació tècnica com a mecanisme per
enfortir i millorar les capacitats de les persones i les
organitzacions dels països en desenvolupament. Les
noves tecnologies, a més, obren un nou ventall de pos-
sibilitats en aquests àmbits i per tant, la cooperació ca-
talana ha d’aprofitar l’experiència existent a Catalunya
en aquesta camp.

La cooperació tècnica ha de ser, així doncs, un dels
principals instruments de la política de cooperació al
desenvolupament especialment si tenim en compte el
volum de recursos econòmics que actualment pot ma-
nejar la cooperació catalana. Aquest ajut es canalitza-
rà mitjançant la modalitat d’ajut bilateral.

2 b) Cooperació financera

La cooperació financera es canalitzarà a través de les
modalitats d’ajut bilateral i multilateral a organismes in-
ternacionals amb especial atenció als organismes de les
NNUU, els objectius dels quals –el manteniment de la
pau i la seguretat, el desenvolupament de relacions pací-
fiques entre els països, la protecció i el respecte dels Drets
Humans i el suport a la cooperació en l’àmbit econòmic,
social, cultural i humanitari– es corresponen als establerts
a la Llei de cooperació i al present Pla Director.

Els acords de col·laboració s’establiran amb els dife-
rents organismes del sistema de NNUU que portin a
terme programes sempre que tinguin una relació directa
amb els objectius estratègics previstos en aquest Pla
Director.

3. La interrelació dels actors de la cooperació catala-
na pel desenvolupament

Una altra riquesa de la cooperació catalana pel desen-
volupament és la gran pluralitat d’actors que hi interve-
nen. En l’actualitat un seguit d’iniciatives impulsades
per les Administracions públiques i pel teixit social
català i protagonitzades per les organitzacions no go-
vernamentals per al desenvolupament, les universitats
i els centres educatius, les empreses i les organitzacions
empresarials, els sindicats, els col·legis professionals,
les esglésies i altres agents de la societat civil caracte-
ritzen la cooperació catalana al desenvolupament. Da-
vant aquesta situació cal articular mecanismes que per-
metin la connexió i interrelació entre les diverses
iniciatives existents.

Tot i reconeixent les funcions que els òrgans col·legiats
p revistos en la Llei estan cridades a jugar, és necessari
que des de la Generalitat de Catalunya es fomenti i
s’incentivi el treball conjunt i coordinat dels diferents
actors en l’assoliment dels objectius fixats en aquest Pla
Director. Per això, es donarà un recolzament especial a
aquelles iniciatives que suposin la creació de xarxes,
tant d’actors catalans com d’arreu, en la consecució
dels objectius fixats en aquest Pla Director.

La Generalitat de Catalunya tindrà en aquest procés un
paper de catalitzador, oferint els mecanismes necessa-
ris a fi d’aconseguir-ho, recolzant el paper de les xar-
xes d’actors existents i fomentant el sorgiment de no-
ves xarxes i associacions, propiciant l’intercanvi
d’informació i facilitant la recerca de finançament pels
p rojectes elaborats des de Catalunya.
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4. El foment del codesenvolupament

Un dels conceptes que més s’ha utilitzat en el desenvo-
lupament durant els darrers anys és el d’associació,
entés com una forma de participació amb unes carac-
terístiques pròpies. Treballar en el marc d’una associ-
ació implica empoderar als actors locals per tal que
esdevinguin els promotors i defensors d’un desenvolu-
pament durable i més equitatiu. L’associació, com a
mecanisme de codesenvolupament, permet el coneixe-
ment mutu, els compromisos de cada un en el propi
desenvolupament i la relació entre tots ells.

La idea de fons del codesenvolupament és posar en re-
lació les migracions i el desenvolupament dels països
d’origen a partir d’elaborar unes polítiques d’immigra-
ció i de cooperació al desenvolupament que vinculin la
persona de l’immigrant com un agent d’aquesta relació
i que el resultat tingui com a conseqüència el progrés i
el desenvolupament tant del país d’origen com de la
situació de l’immigrant en el país de destinació. Per
tant, les característiques del codesenvolupament són
afavorir la integració social al país d’acollida, l’ajut al
desenvolupament en el país d’origen i l’establiment de
relacions entre la societat d’origen i la d’acollida.

El codesenvolupament és una eina de desenvolupa-
ment a mig i llarg termini. Catalunya en el seu Pla In-
terdepartamental d’Immigració 2001-2004 recull pro-
postes relacionades amb el codesenvolupament.
D’acord amb aquest Pla, Catalunya pot incidir en el
desenvolupament dels països d’origen dels immigrats
a través de, entre altres mecanismes, la cooperació al
desenvolupament i la sensibilització i la formació a fi
de fomentar el coneixement i l’aproximació de les so-
cietats d’origen i Catalunya.

Des de la perspectiva de la cooperació al desenvolupa-
ment, el codesenvolupament ha de contribuir al desen-
volupament dels països destinataris de la cooperació al
desenvolupament i al coneixement d’aquests països i
les seves realitats a Catalunya. Però, sobre tot, ha d’im-
pulsar la corresponsabilització de donants i beneficia-
ris en els processos de desenvolupament.

La cooperació catalana amb els països en desenvolupa-
ment ha de basar-se en una associació en la qual esti-
guin compromesos donant i receptor de forma equili-
brada, compartint els objectius, el disseny i la gestió
dels recursos, tenint en compte que la responsabilitat
primera del desenvolupament correspon a ells mateixos
i el paper dels donants és buscar la complementarietat.

Per això, la Generalitat de Catalunya incentivarà espe-
cialment les accions de cooperació al desenvolupament
que es basin en el codesenvolupament i que impliquin
l’associació amb els actors dels països beneficiaris fent
especial incidència en aquelles que promoguin el paper
dels immigrants a Catalunya.

B. PRINCIPIS ORDENADORS

No és suficient que hi hagi una sensibilització social en
matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament,
que hi hagi un teixit associatiu i d’ONGD que promoguin
i realitzin nombroses iniciatives, que les Administracions
públiques promoguin, ajudin i catalitzin la solidaritat i
cooperació al desenvolupament, que les empreses deci-

deixin destinar recursos a la cooperació al desenvolupa-
ment. Cal crear un marc institucional que permeti el cor-
recte desenvolupament de totes aquestes iniciatives. Cal
crear una Administració catalana de la cooperació al des-
envolupament que, de forma responsable i transparent,
canalitzi tots aquests esforços.

La Llei de Cooperació al Desenvolupament sent cons-
cient d’aquestes necessitats estableix els principis que
han de guiar l’actuació de les Administracions públi-
ques. Ara és el moment de traduir aquests principis en
diferents mecanismes que garanteixin el seu seguiment
i la seva eficàcia.

En primer lloc, la informació i la transparència en l’ac-
tuació pública en matèria de cooperació al desenvolu-
pament ha d’implicar l’adopció de mecanismes que
permetin, d’una banda, que els actors de la cooperació
gaudeixin de la informació suficient per poder realitzar
les seves tasques i que, d’una altra, puguin donar conei-
xement d’aquestes.

Una major informació i transparència és un mecanisme
eficaç per enfortir la responsabilització de tots els
agents en la política de cooperació al desenvolupament.
Alhora ha de permetre la coordinació i la cooperació
entre les Administracions públiques i els actors de la
societat civil.

Les noves tecnologies faciliten aquesta tasca. En parti-
cular, d’acord amb el que estableix la Llei, caldrà gene-
rar un sistema d’informació i un banc de coneixement
interconnectats internacionalment que donin suport a
l’activitat de cooperació al desenvolupament de les
administracions públiques i els agents socials. La Se-
cretaria de Relacions Exteriors donarà suport a aquest
sistema d’informació que serà accessible per tots els
actors de la cooperació catalana.

Pel que fa a la transparència, es portarà a terme la pu-
blicació d’una Memòria anual de les activitats realitza-
des per part de la Generalitat de Catalunya i d’aquells
actors que hagin tingut finançament públic abans del
mes de juny de l’any següent. Aquesta informació ha de
ser fàcilment accessible i consultable per tots els actors
de la cooperació.

La Secretaria de Relacions Exteriors, compareixerà
periòdicament al Parlament de Catalunya a fi d’infor-
mar de la consecució d’aquests principis i, en general,
de l’execució de la política de cooperació al desenvo-
lupament.

En segon lloc, pel que fa a la participació, deixant de
banda els mecanismes orgànics previstos a la pròpia
Llei, cal enfortir la cultura de la consulta i la participa-
ció dels actors de la cooperació catalana pel desenvo-
lupament tant en el desenvolupament del contingut
d’aquest Pla Director en els diferents Plans Anuals com
en la definició de les estratègies que se’n derivin. Per
això, es fomentarà la creació de taules de treball ad hoc
de caràcter flexible amb la participació dels actors de la
cooperació catalana al desenvolupament.

En tercer lloc, el principi de coherència adquireix una
renovada importància amb la Llei. La Secretaria General
de Relacions Exteriors sota la direcció del Conseller de
Presidència dirigirà els treballs de coordinació de tots els
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departaments i organismes de la Generalitat que duguin
a terme actuacions en l’àmbit de la cooperació al desen-
volupament. L’intercanvi d’informació i d’experiències
entre els diferents Departaments de la Generalitat de Ca-
talunya en el si de la Comissió Interdepartamental de
Cooperació al Desenvolupament ha de facilitar, sens dub-
te, aquesta tasca. A més, anualment els Departaments
facilitaran a la Secretaria de Relacions Exteriors una des-
cripció de les activitats que emprenguin en matèria de
cooperació al desenvolupament a fi de fer la previsió pres-
supostària necessària i incloure-les al Pla Anual, d’acord
amb el procediment previst en el punt IV d’aquest Pla.
Posteriorment, facilitaran informació sobre les actuacions
realitzades abans de finalitzar el mes de març a fi d’in-
cloure-les en la Memòria anual.

En quart lloc, la Secretaria de Relacions Exteriors inter-
canviarà informació, bé mitjançant la Comissió Inter-
territorial de Cooperació al Desenvolupament, bé mit-
jançant altres mecanismes, amb l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional i la resta d’Administraci-
ons públiques autonòmiques a fi de poder coordinar, en
la mesura que sigui possible, i tenint en compte l’auto-
nomia pròpia, les actuacions de cooperació al desenvo-
lupament que es duguin a terme. També es fomentarà
la realització de projectes conjunts amb altres Adminis-
tracions públiques.

C. PRINCIPIS TRANSVERSALS

Hi ha quatre principis transversals que atesa la seva
importància en els processos de desenvolupament són
objecte d’una atenció especial pel Pla Director, la qual
cosa els confereix unes conseqüències que van més
enllà de la necessitat d’assolir uns resultats d’acord
amb els corresponents objectius estratègics.

En particular, la governabilitat democràtica i l’enforti-
ment del teixit social, la cultura de la pau i Drets Hu-
mans, el gènere i el medi ambient, inspiraran especial-
ment tota la política de cooperació al desenvolupament
realitzada per la Generalitat de Catalunya.

L’establiment d’aquests principis té les següents conse-
qüències:

– Enfortir els capacitats tècniques i fomentar un procés
d’aprenentatge entre tots els actors a fi que puguin in-
corporar aquests principis en totes les activitats.

– Incorporar els principis en tots els programes, projec-
tes, i en general en totes les activitats de cooperació al
desenvolupament. També en les metodologies: identi-
ficació, formulació, execució, seguiment i avaluació de
les accions de desenvolupament.

– Definir indicadors que permetin mesurar l’adequació
de les activitats de cooperació al desenvolupament a
aquests principis.

– Informar sobre el compliment dels objectius fixats en
la Memòria anual sobre la cooperació catalana al des-
envolupament.

1. Governabilitat democràtica i enfortiment del teixit
social

La governabilitat, la democràcia i un ampli teixit social
són la base pel desenvolupament social i econòmic,
permetent una cooperació internacional oberta i rica.

El suport a la bona governança esdevé un element clau
en les polítiques de cooperació al desenvolupament
que, més enllà de l’establiment d’objectius estratègics
específics, ha de tenir un caràcter transversal i, per tant,
que sigui tingut en compte en totes les actuacions que
es facin des de Catalunya.

Per això, la formulació de les actuacions de cooperació
al desenvolupament hauran de tenir en compte aquest
marc institucional i els efectes que en ell pretenguin o
puguin tenir. La informació sobre el marc institucional
dels països i les zones amb els que es vol cooperar al
desenvolupament és un element clau per aconseguir
així els objectius previstos en aquest Pla Director. En
aquesta tasca ja s’ha avançat en els anys anteriors mit-
jançant els projectes que la Generalitat de Catalunya ha
desenvolupat amb el Programa de Nacions Unides pel
Desenvolupament per millorar la governabilitat a Amè-
rica Llatina.

A més, caldrà donar un especial recolzament als pro-
cessos que es realitzin en aquells països i zones en què
s’hagi manifestat un compromís ferm per part de les
autoritats i la societat civil d’emprendre reformes ins-
titucionals i donar especial recolzament als processos
que permetin l’enfortiment de la societat civil, dels
mecanismes participatius i del respecte dels drets hu-
mans.

2. Cultura de la pau i Drets Humans

La cultura de la pau i el respecte als Drets Humans ha
de ser un aspecte primordial de qualsevol estratègia de
reducció de la pobresa. Tal i com afirma el CAD de
l’OCDE la promoció de la cultura de la pau esdevé un
element transversal de tota política de cooperació al
desenvolupament, en aquest àmbit Catalunya es carac-
teritza pel seu esperit i tradició en la construcció de
pactes i consensos com a mecanisme per a resoldre les
diferències derivades de la pluralitat cultural i lingüís-
tica existent.

Per una banda, la consecució de la pau, especialment en
aquelles zones i territoris amb conflictes duraders, és un
objectiu complex i a llarg termini. A més, són moltes
les causes que poden provocar conflictes (polítiques,
econòmiques, socials, ètniques, religioses, …). Per
això, és necessari començar a treballar amb tots els ins-
truments disponibles, els quals hauran de tenir en
compte aquesta perspectiva a l’hora tant de definir-los
com de portar-los a la pràctica.

Per altra banda, un estat legítim, una bona governança
i una societat civil sana han de contribuir a incremen-
tar la cultura de la pau, a respectar la Declaració Uni-
versal del Drets Humans i els Pactes Internacionals de
Drets Civils i Polítics i de Drets Econòmics Socials i
Culturals i a prevenir conflictes. A més, la dona està
cridada a jugar un important paper com a facilitadora
de la pau. La cultura de la pau esdevé, així doncs, un
principi que incideix també en la resta de principis
transversals.

Igualment, caldrà fomentar la cultura de la pau en to-
tes les accions de sensibilització que es duguin a terme
a Catalunya.
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3. Gènere

L’equitat entre homes i dones és essencial per al desen-
volupament. La cooperació al desenvolupament ha de
fomentar i recolzar canvis d’actituds, estructures i me-
canismes en els àmbits polític, jurídic, social i domès-
tic amb la finalitat de reduir les desigualtats de gènere.
Les accions de desenvolupament que no integrin gènere
perden en eficàcia i impacte.

L’empoderament de la dona és doncs una condició es-
sencial per a l’eliminació de la pobresa al món. A la
Declaració de la Quarta Cimera Mundial sobre les
Dones, celebrada a Beijing el 1995 es va acordar que la
perspectiva de gènere s’ha de reflectir en totes les po-
lítiques i programes de desenvolupament. El CAD de
l’OCDE també ha inclòs entre els seus objectius de
desenvolupament la igualtat de gènere com a mecanis-
me per promoure el paper de la dona i el desenvolupa-
ment sostenible i centrat en les persones.

La cooperació catalana al desenvolupament no és alie-
na a la necessitat de la perspectiva de gènere com a
motor del desenvolupament i per això implica, a més de
les conseqüències generals, fomentar les accions que
tinguin en compte la transformació dels rols i actituds
masculines a fi de no fer de l’equitat de gènere un sec-
tor aïllat o un tema exclusiu de les dones, sinó com a
una qüestió social àmplia que han de tractar homes i
dones conjuntament.

4. Medi ambient

Segons l’Informe Brundtland elaborat en el si de la
Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupa-
ment de les Nacions Unides l’any 1987, «el desenvolu-
pament sostenible és el desenvolupament que assegu-
ra les necessitats del present sense comprometre la
capacitat de les generacions futures per a assumir les
seves pròpies necessitats».

La relació inextricable entre el medi ambient i el des-
envolupament que es deriva del concepte de desenvo-
lupament sostenible comporta el caràcter transversal
del medi ambient que afecta a la resta de les prioritats
de l’ajut al desenvolupament, molt especialment, aque-
lles que fan referència al creixement econòmic.

Per això, la formulació de les actuacions de cooperació
al desenvolupament hauran de tenir en compte l’impac-
te en el medi ambient i els efectes que en ell pretenguin
o puguin tenir. En aquest sentit, caldrà a més de les
conseqüències generals, realitzar estudis d’impacte
ambiental en aquells projectes que puguin tenir una
especial incidència en el medi ambient d’acord amb la
metodologia que s’adopti.

D’altra banda, en la formulació de les actuacions cal-
drà tenir en compte els recents acords de la cimera de
Johannesburg i, molt especialment, les iniciatives i pro-
grames que posi en marxa la Unió Europea, especial-
ment pel que fa a programes de gestió de l’aigua i
d’energies alternatives.

D. PAÏSOS PRIORITARIS

La Llei de Cooperació al Desenvolupament preveu que
el Pla Director fixarà les prioritats geogràfiques del
període tenint en compte que són geogràficament

prioritaris els països i els pobles de la Mediterrània,
especialment els del Magrib, els de l’Amèrica Llatina,
els de l’Àfrica subsahariana i els altres amb els quals
Catalunya ha tingut o té especials relacions de caràcter
històric, social, econòmic, cultural i migratori.

A la vista d’aquestes prioritats cal establir un criteris
que inspirats en la Llei permetin la seva concreció en
països on es concentrarà l’acció de la cooperació cata-
lana. Els criteris utilitzats per dur a terme aquesta con-
creció són:

– el nivell de la cooperació i les capacitats catalanes en
determinats països.

– l’índex de desenvolupament humà elaborat pel
PNUD.

– el volum d’immigració a Catalunya i les possibilitats
de codesenvolupament.

D’acord amb aquests criteris i tenint en compte els re-
cursos materials, humans i econòmics, així com analit-
zades les capacitats de cooperació efectivament exis-
tents a Catalunya es proposa concentrar el 70% dels
recursos destinats el 2006 als 9 objectius estratègics
sobre desenvolupament als següents països:

–Mediterrània: Algèria i Marroc.

–Centreamèrica i Carib: El Salvador, Guatemala,
Hondures, Nicaragua i República Dominicana.

–Sudamèrica: Bolívia, Equador i Perú.

–Àfrica subsahariana: Camerun, Costa d’Ivori, Etiòpia
(PMA), Moçambic (PMA) i Senegal (PMA) .

Excepcionalment els Plans Anuals i, el Pla per País,
podran preveure la creació de fons destinats a països no
contemplats en aquest llistat quan circumstàncies espe-
cífiques i extraordinàries d’aquests països, degudament
motivades (en especial, els conflictes), ho facin neces-
sari per dur a terme accions puntuals i no sostingudes
en el temps.

La distribució dels recursos en els països prioritaris es
farà pels plans anuals tenint en compte que cap zona
geogràfica podrà rebre durant un any menys del 15% ni
més del 30% dels recursos destinats a aquests.

III. OBJECTIUS ESTRATÈGICS

A. OBJECTIU ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT

1. Suport als serveis socials bàsics

1.1. Enfortir els sistemes d’atenció primària de salut
afavorint, de forma especial, els programes de control
de les principals malalties infeccioses i la millora de la
salut reproductiva

La Cimera Mundial sobre Desenvolupament Social de
Copenhaguen (1995), establí com a compromís assolir
el nivell més alt possible de salut física i mental, i l’ac-
cés de totes les persones a l’atenció primària de la sa-
lut, procurant de manera especial rectificar les desigual-
tats relacionades amb la situació social sense fer
distinció de raça, origen nacional, sexe, edat o discapa-
citat. D’aquesta manera, es reforçava l’objectiu de «Sa-
lut per a tothom» impulsat des de l’any 1978 (declara-
ció d’ALMA ALTA) per l’Organització Mundial de la
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Salut (OMS) i que s’ha traduït amb diverses estratègi-
es locals, regionals i internacionals encaminades a
aconseguir la millora de l’estat de salut de la població
mundial.

Al setembre del 2000, amb la presentació, per part de
les Nacions Unides (NNUU) i altres organismes inter-
nacionals, dels Objectius de Desenvolupament del
Mil·leni encaminats a combatre la pobresa i la inequitat
internacional s’evidencien els vincles entre pobresa,
medi ambient i salut. És per això que aquesta estratègia
vol donar suport a les iniciatives dirigides a aconseguir
una acció mundial més intensa i millor coordinada per
aconseguir afrontar els principals problemes de salut
que pateix la població mes empobrida. La disminució
de las taxes de mortalitat materna i de la mortalitat en-
t re les menors de cinc anys, el control i la reversió del
VIH/SIDA, malària, tuberculosi i altres importants
malalties infeccioses formen part d’aquest objectius del
mil·leni. En aquest marc de desenvolupament d’estratè-
gies d’eradicació de la pobresa i de desenvolupament
humà sostenible, la millora de la salut sexual i repro-
ductiva es presenta com una de les prioritats bàsiques
tant de la comunitat internacional com dels diferents
països en desenvolupament. Igualment la declaració del
Mil·leni es proposa que els governs i organitzacions
internacionals treballin conjuntament amb la indústria
farmacèutica per augmentar la disponibilitat dels medi-
caments essencials i posar-los a l’abast de totes les per-
sones dels països en desenvolupament. Els 10 milions
de nens menors de cinc anys que moren cada any per
malalties fàcilment prevenibles, les 500000 defuncions
anuals de dones per complicacions de l’embaràs i el
part, els 40 milions de persones infectades per SIDA,
els 300 milions de homes i dones que cada any patei-
xen la malària, i els 10 milions de nous casos de tuber-
culosi que es notifiquen cada any justifiquen aquesta
opció, amb una especial atenció cap a l’Àfrica.
Subsahariana.

A la cimera de NNUU (setembre 2002) realitzada a
Johannesburg es concloïa que els objectius d’un desen-
volupament sostenible no es podien realitzar on la pre-
valença de malalties greus era molt important i que
s’havia de combatre els problemes que causaven una
salut deficient, prestant una especial atenció a les dones
i la població infantil mentre que s’augmentaven la ca-
pacitat dels sistemes de salut per donar una atenció de
qualitat, eficient i accessible. És per això que la Unió
Europea (UE), en les cimeres de Monterrey i Johannes-
burg, ha donat suport al Fons Mundial, impulsat per
NNUU, per combatre les principals malalties transmis-
sibles i reconèixer que la salut és un ben públic global
i com a tal s’ha d’abordar mundialment. Catalunya,
com a part de la comunitat internacional i de l’UE, fa
seves aquestes prioritats i estratègies. Aquestes estratè-
gies recomanen compartir coneixements teòrics i pràc-
tics mitjançant la transferència de tecnologia i intensi-
ficar i coordinar el suport als programes d’educació i
salut basats en el respecte de la dignitat humana i cen-
trats en la protecció de totes les dones i infants.

 En la implementacio d’aquestes línies de treball, pel
que fa referència a la protecció a la infància es desen-
voluparà l’estratègia de l’OMS d’atenció integral a las

malalties prevalents a la infància (AIMPI) que es
focalitza en l’abordatge de les cinc principals causes de
mortalitat a la infància (Infeccions Respiratòries Agu-
des, Diarrees, Sarrampio, Malària i desnutrició mitjan-
çant mesures preventives com la vacunació, el tracta-
ment i la formació.

Una anàlisi de gènere mostra que l’excés de càrrega
reproductiva de la dona limita la seva participació so-
cial i provoca unes necessitats específiques que cal
atendre, de manera que es recomana l’adopció de me-
s u res, com són el seguiment de l’embaràs i atenció al
part en condicions sanitàries correctes, per afavorir la
reducció de la morbilitat i la mortalitat derivades de la
maternitat, així com la prevenció d’embarassos no pla-
nejats i d’avortaments, especialment d’adolescents.

També s’han d’adoptar mesures multisectorials per a
què homes i dones, inclosa la joventut, puguin protegir-
se a sí mateixos i als altres contra la infecció pel VIH
mitjançant el reforç dels serveis d’atenció de la salut
sexual i reproductiva, el reforç de campanyes d’infor-
mació, educació i comunicació per augmentar la presa
de consciència del problema del VIH/SIDA i promou-
re un comportament sexual sense risc i responsable, en
plena cooperació amb els joves, els pares, les famílies,
els educadors i els proveïdors de serveis de salut tal i
com s’ha posat de manifest en la recent Conferència
Internacional sobre la SIDA celebrada a Barcelona.

Respecte a la prevenció i control de patologies com la
malària o altres importants malalties infeccioses s’han
de seguir les directrius i recomanacions reconegudes
internacionals, com pot ser el tractament breu contro-
lat directament en el cas de la tuberculosis, i donar su-
port els programes i estratègies publiques locals i naci-
onals.

Respecte a l’enfortiment dels sistemes d’atenció primà-
ria de salut, cal tenir en compte que la unitat organitza-
tiva de salut és el districte sanitari, tal com va ser defi-
nida en la conferencia de Harare (1987), on s’articula
el treball i participació de la comunitat, els serveis
d’atenció primària i l’hospital local de referència per
donar una atenció integrada i global i configurar així els
sistemes locals de salut (SILOS). Com va destacar el
Banc Mundial en el seu informe de 1993 aquest siste-
mes tenen seriosos problemes en relació a l’assignació
equivocada de recursos, desigualtat en l’accés,
ineficiència dels serveis i explosió de costos. Per tant és
important impulsar millores en les capacitats de gestió
en els diferents nivells, apropar els serveis a la comu-
nitat, millorar la formació i motivació del personal,
cercar noves formes de finançament i fer que la pobla-
ció participi en el control i desenvolupament del siste-
ma sanitari. Això es possible donant suport a un siste-
ma sanitari públic, que seguint les recomanacions de
l’OMS, garanteixi el dret universal a l’atenció sanitària,
i on se intentin coordinar esforços de tots els que treba-
llant en aquest àmbit (medicina tradicional, ONGDs,
església, mútues,...) per evitar duplicitats i descoordina-
ció en un context de recursos limitats, tot exigint que els
governs no eludeixin les seves responsabilitats.

Dins l’àmbit sanitari públic de Catalunya existeixen
institucions de referència en matèria de salut pública i
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atenció primària, així com col·legis professionals, i or-
ganitzacions no governamentals de promoció de salut
que permeten una capacitat de cooperació per assolir
aquest objectiu estratègic El model sanitari català ha
estat objecte d’estudi i aplicació a altres zones i garan-
teix una sanitat pública en el que participen i es coor-
dinen els diferents actors. Els diferents implicats de
l’entorn farmacèutic de Catalunya (facultats, col·legis
professionals, indústria i administració) en associació
amb altres entitats poden afavorir l’accés i cobertura de
medicaments essencials en els països empobrits.

A Catalunya existeixen tant en l’àmbit públic com en el
privat institucions de referència en les diferents àmbits
prioritzats en aquest objectiu estratègic que assegure n
una capacitat de cooperació suficient per l’assoliment
del mateix.

Productes i resultats

Pel que fa als productes:

–assistència mèdica.

–campanyes de vacunació.

–campanyes d’informació i sensibilització sobre pre-
venció de malalties.

–campanyes d’informació i sensibilització sobre nutri-
ció.

–distribució de medicaments essencials.

–formació sobre gestió de sistemes de salut.

–serveis bàsics de salut reproductiva, inclosos els de
planificació familiar.

–campanyes d’informació i sensibilització sobre plani-
ficació familiar i prevenció de MTS i VIH/SIDA.

–programes d’educació sexual.

–programes de formació.

En relació als resultats:

–haver disminuït la morbimortalitat general i infantil
per causa de les principals malalties infecto-contagio-
ses.

–haver augmentat la cobertura d’immunització.

–haver disminuït la prevalència de malalties endèmi-
ques locals.

–haver augmentat el nivell nutricional.

–haver augmentat la distribució i accés a medicaments
essencials.

–haver millorat la gestió dels sistemes de salut.

–haver augmentat l’esperança de vida.

–haver augmentat el nivell de benestar físic, psíquic,
social i laboral de la població.

–haver augmentat la taxa de prevalència contraceptiva.

–haver reduït la incidència d’avortaments.

–haver reduït els embarassos no planificats, especial-
ment d’adolescents.

–haver reduït la mortalitat materna i de menors d’un
any.

–haver reduït la prevalència de MTS i VIH/SIDA.

–haver incrementat l’accés a medicaments contra la
SIDA.

–haver incrementat els parts atesos per personal capa-
citat.

Actors

Els actors que participaran en aquest objectiu estratègic
seran la Generalitat de Catalunya, els ens locals, les
entitats proveïdores del Servei Català de la Salut, els
col·legis professionals, les ONGD, les universitats i al-
t res actors de la societat civil. Es promourà la creació
d’associacions entre actors i entitats diferents.

Recursos

A la consecució d’aquest objectiu els plans anuals des-
tinaran entre el 18 i el 30% del total dels recursos apli-
cats als 9 objectius prioritaris de desenvolupament que
el 2006 suposarà entre el 11,2 i el 21% del total de la
partida pressupostària de cooperació i solidaritat inter-
nacional

1.2 Enfortir els sistemes d’educació bàsica i d’alfabe-
tització d’adults així com la incorporació i enfortiment
de les cultures i llengües pròpies

La Declaració del Mil·leni estableix per al 2015 la uni-
versalització de l’educació primària i que els nois i
noies tinguin igual accés a tots els nivells de l’educació.
Cal destacar que a més d’universalitzar l’educació pri-
mària s’ha de garantir una permanència suficient en el
sistema educatiu per tal d’assolir uns mínims de conei-
xements, atès que és freqüent que davant la manca de
recursos o degut als rols socials siguin les noies les qui
amb més freqüència no acabin el cicle escolar de pri-
mària la qual cosa no és només una discriminació de
gènere sinó, també, econòmicament perjudicial.

La Conferència Mundial sobre Educació per Tothom de
Jomtien (1990), establí entre d’altres objectius l’alfabe-
tització en la llengua materna per reforçar la identitat i
l’herència cultural, per la qual cosa establí com a una
de les fites per a eliminar les discriminacions i desigual-
tats en matèria d’educació l’atenció als pobles indíge-
nes, minories ètniques i lingüístiques. El Fòrum Mun-
dial sobre l’Educació, celebrat a Dakar el 2000,
confirmà els objectius de Jomtien, i identificà la no in-
corporació de les llengües locals en l’alfabetització ini-
cial i la limitada influència de la comunitat en la vida
escolar i en d’altres programes educatius com alguns
dels factors que influeixen en l’exclusió d’infants, jo-
ves i adults de les oportunitats de l’aprenentatge. Per
tant l’ensenyament en la llengua pròpia i en les altre s
llengües per als membres de minories ètniques és un
element que afavoreix l’assoliment de l’objectiu de
l’educació per a tothom.

Catalunya és un país amb una tradició important de
capacitats tècniques en matèria d’educació, de renova-
ció i innovació pedagògica, d’educació popular i espe-
cialment de disseny i aplicació de sistemes educatius
bilingües i de promoció d’identitats i pluralisme cultu-
ral. Tant en l’àmbit públic com en el privat i en el camp
de les organitzacions no governamentals, existeixen
institucions especialitzades en el sector educatiu que
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amb un treball conjunt amb els ministeris d’educació
locals garanteixen les capacitats suficients per assolir
aquest objectiu estratègic.

Productes i resultats

Pel que fa als productes:

–polítiques educatives que inclouen la interculturalitat
i les llengües locals.

–sistemes d’educació bàsica amb presència de llengües
locals.

–curricula educatius diversificats.

–recursos didàctics per atendre la població exclosa per
raons lingüístiques i culturals.

–formació per formadors en educació multilingüe.

–cursos d’alfabetització d’adults en la llengua materna,
especialment dirigits a dones.

En relació als resultats:

–haver millorat la inclusió de l’educació intercultural i
en les llengües locals en les polítiques educatives i en
l’educació bàsica.

–haver augmentat el nivell d’alfabetització amb espe-
cial incidència en els aspectes interculturals i de les
llengües locals.

–haver millorat el coneixement dels formadors en edu-
cació multilingüe.

–haver augmentat la taxa d’alfabetització d’adults en la
llengua materna.

Actors

Els actors que participaran en aquest objectiu estratègic
seran la Generalitat de Catalunya, els ens locals, els
col·legis professionals, i entitats educatives públiques i
privades, les universitats, les ONGD i altres actors de la
societat civil. Es promourà la creació d’associacions
entre actors.

Recursos

A la consecució d’aquest objectiu els plans anuals des-
tinaran entre el 9 i el 15% del total dels recursos apli-
cats als 9 objectius prioritaris de desenvolupament que
el 2006 suposarà entre el 5,6 i el 10,5% del total de la
partida pressupostària de cooperació i solidaritat inter-
nacional.

1.3 Millorar l’accés a un habitatge adequat segons el
context sociocultural i medi ambiental en zones
periurbanes

La Declaració d’Istanbul de 1996 afirma que per millo-
rar la qualitat de vida dels assentaments humans, s’ha
de lluitar contra el deteriorament de les condicions que
han assolit dimensions crítiques. L’accés a un habitat-
ge segur i salubre i als serveis bàsics és indispensable
per al benestar físic, psicològic, social i econòmic de
l’ésser humà i ha de ser part fonamental de les mesures
u rgents a favor dels més de 1.000 milions de persones
que no viuen en condicions decents. L’objectiu és acon-
seguir que –totes les persones disposin d’un habitatge
adequat, especialment els pobres de les ciutats i el camp
que no la tenen, mitjançant un criteri que afavoreixi el

desenvolupament i la millora de l’habitatge sense per-
judicar el medi ambient.

En aquesta línia, la Declaració del Mil·lenni estableix
com un dels seus objectius haver assolit el 2020 una
millora significativa en les vides d’almenys 100 milions
de persones habitants de zones marginals com propo-
sa la iniciativa «Ciutats sense zones marginals».

En el marc de l’avaluació quinquenal de l’Agenda
d’Habitat II, la declaració sobre les ciutats i altres as-
sentaments humans en el nou mil·leni del 2001 renovà
els compromisos d’Istanbul, invitant als governs, a les
Nacions Unides i a altres organitzacions internacionals
a augmentar la qualitat i coherència del seu suport a
l’eradicació de la pobresa i al desenvolupament soste-
nible dels assentaments humans, en particular als paï-
sos menys avançats, a millorar la capacitat de preven-
ció, preparació, mitigació i resposta per a reduir la
vulnerabilitat dels assentaments humans als desastres
naturals i artificials, i a aplicar programes eficaços des-
prés dels desastres en els assentaments humans afectats
per a satisfer les necessitats immediates, reduir els ris-
cos de futurs desastres i fer que els assentaments hu-
mans reconstruïts siguin accessibles per tothom.

Catalunya té una experiència acumulada en polítiques
d’habitatge, i de planificació urbana, especialment en la
reducció o eliminació de zones marginals a les zones
periurbanes. Existeixen institucions públiques, organit-
zacions no governamentals, així com empreses priva-
des especialitzades en el sector de la vivenda i de la
construcció que poden contribuir a assolir aquest objec-
tiu estratègic.

Productes i resultats

Pel que fa als productes:

–ajuts per accedir a l’habitatge.

–fons de finançament per la construcció d’habitatges.

–formació sobre sostenibilitat ambiental de l’habitatge.

–assessorament als poders públics en matèria de plani-
ficació urbanística i del territori

En relació als resultats:

–haver disminuït el percentatge de població que viu en
zones marginals.

–haver millorat la qualitat de l’habitatge, la seva acces-
sibilitat i la sostenibilitat ambiental.

–haver reduït la vulnerabilitat dels assentaments hu-
mans als desastres naturals.

Actors

Els actors que participaran en aquest objectiu estratègic
seran la Generalitat de Catalunya, els ens locals, els
col·legis professionals, l’empresa privada, les ONGD i
altres actors de la societat civil. D’entre ells tindran
especial rellevància els ens locals ateses les seves com-
petències en la matèria. Es promourà la creació d’asso-
ciacions entre actors.

Recursos

A la consecució d’aquest objectiu els plans anuals des-
tinaran entre el 9 i el 15% del total dels recursos apli-
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cats als 9 objectius prioritaris de desenvolupament que
el 2006 suposarà entre el 5,6 i el 10,5% del total de la
partida pressupostària de cooperació i solidaritat inter-
nacional.

1.4 Millorar les capacitats existents en la gestió integral
del cicle de l’aigua

La Conferència Internacional sobre l’Aigua Dolça, ce-
lebrada a Bonn el 2001, resumeix la importància de
l’aigua per al desenvolupament i l’eradicació de la po-
b resa amb les següents paraules: «L’aigua és un ele-
ment clau del desenvolupament sostenible, indispensa-
ble en els seus aspectes socials, econòmics i ambientals.
L’aigua és vida, essencial per a la salut humana. L’ai-
gua és tant un bé natural i social com un bé econòmic
que s’ha de distribuir en primer lloc per a satisfer neces-
sitats humanes bàsiques. Molts consideren que l’accés
a l’aigua potable i al sanejament constitueix un dret
humà. No hi ha res que pugui substituir l’aigua: sense
ella moren els éssers humans i altres organismes vius,
els agricultors no poder cultivar els aliments, les empre-
ses no poden funcionar. La seguretat de l’abastiment
d’aigua és un aspecte clau de la reducció de la pobre-
sa».

La Declaració del Mil·leni estableix en el seu primer
objectiu la necessitat de reduir el 2015 a la meitat la
proporció de persones que no tenen accés a aigua po-
table. A mesura que el desenvolupament econòmic i el
creixement demogràfic augmenten la demanda sobre
els limitats recursos hídrics, l’ordenació de l’aigua i el
subministrament d’aigua potable i instal·lacions sanità-
ries passen a ser esferes prioritàries. Encara avui prop
de 1000 milions de persones no tenen accés a subminis-
trament d’aigua potable i 2400 milions de persones no
tenen accés al sanejament bàsic.

En aquest sentit, l’ús sostenible de l’aigua és aquell que
permet un equilibri entre la demanda existent i previsi-
ble i la disponibilitat del recurs en el temps, tot garan-
tint el manteniment dels cabals ecològics i la qualitat de
l’aigua necessària per al funcionament dels ecosiste-
mes.

Les directrius del CAD per a l’eradicació de la pobre-
sa apunten que particularment per als serveis de submi-
nistrament d’aigua i sanejament, les taxes d’usuari o la
participació del sector privat dintre d’un marc legal
d’equitat social pot millorar tant l’accés com l’eficièn-
cia de la gestió.

La Generalitat ha assumit les competències en matèria
d’aigües, obres hidràuliques i protecció del medi ambi-
ent. Darrerament s’ha creat una administració hidràu-
lica única de la Generalitat, per tal de donar resposta a
l’object iu de t ractament  integral  del  c icle
hidràulic. Així mateix, els ens locals tenen també com-
petències en aquesta matèria. Catalunya té, a més, una
experiència i una capacitat tecnològica en gestió de l’ai-
gua i dels recursos hídrics, amb institucions públiques
i organitzacions no governamentals especialitzades en
el subministrament i gestió de l’aigua suficients per a
garantir les capacitats suficients per assolir aquest ob-
jectiu estratègic.

Productes i resultats

Pel que fa als productes:

–formació per les Administracions públiques compe-
tents i per altres comunitats en matèria d’aigua.

–plans hidràulics i de residus.

–plantes de tractament.

En relació als resultats:

–haver millorat la capacitat d’accés equitatiu a l’aigua
potable i al sanejament.

–haver millorat la qualitat de l’aigua pels usos domès-
tics, agrícola i industrial.

–haver millorat l’eficiència del cicle de l’aigua.

–haver millorat la gestió de les aigües residuals.

–haver millorat la sostenibilitat

Actors

Els actors que participaran en aquest objectiu estratègic
seran la Generalitat de Catalunya, els ens locals i les
xarxes d’ens locals catalanes (Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament, Federació de Municipis de
Catalunya, Associació Catalana de Municipis), les uni-
versitats i centres de recerca catalans, les ONGD i els
col·legis professionals.

Recursos

A la consecució d’aquest objectiu els plans anuals des-
tinaran entre el 9 i el 15% del total dels recursos apli-
cats als 9 objectius prioritaris de desenvolupament que
el 2006 suposarà entre el 5,6 i el 10,5% del total de la
partida pressupostària de cooperació i solidaritat inter-
nacional.

2. Millora de la capacitat productiva

2.1 Millorar l’activitat productiva i comercial, en espe-
cial en els sectors populars

L’activitat productiva és essencial pel creixement eco-
nòmic, i si bé aquest no és una condició suficient per a
garantir un procés de desenvolupament, si que és cert
que aquest no serà sostenible econòmicament sense la
creació, millora i ampliació de les capacitats producti-
ves d’un país. Per aconseguir que el creixement econò-
mic porti a un desenvolupament sostingut i equitatiu cal
integrar les polítiques econòmiques, socials i culturals
de tal manera que es recolzin i complementin les unes
a les altres. En definitiva es tracta d’afegir a la dimen-
sió econòmica les diferents vessants socials, mitjançant
la inclusió de tots els actors; centres de serveis, organit-
zacions empresarials, empreses, sindicats i associacions
civils, cada qual en el seu propi rol actuant de form a
interconectada.

Un dels factors necessaris per a posar en marxa i enfor-
tir un procés de desenvolupament, és comptar amb una
base productiva per a superar els nivells de pobresa,
transformant les capacitats creatives i emprenedores del
teixit associatiu en iniciatives empresarials, per aconse-
guir-ho es promouran les capacitats de les petites i mit-
janes empreses, el cooperativisme i el treball familiar,
fomentant especialment la formalització del sector in-
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formal, donant especial suport a l’autoocupació i als
sectors més empobrits de la població.

El sector privat és un dels principals responsables de
generar teixit econòmic però no l’únic, per a facilitar
l’èxit de la creació d’empreses cal disposar d’un marc
legislatiu i reglamentari adequat i transparent, sense
barreres burocràtiques, però que garanteixi en tot mo-
ment el respecte als drets humans, laborals i ambientals
establerts per NN.UU.

Catalunya es caracteritza per la seva activitat emprene-
dora i per planificar-la en diàleg entre els responsables
públics i privats. En concret, el sector empresarial, a
més de poder participar com a proveïdor de béns i ser-
veis als projectes de cooperació al desenvolupament, o
efectuar donacions de recursos econòmics, materials i
humans, es constitueix en un agent actiu en determinats
p rojectes. Generalment a través dels seus organismes
de suport, l’empresa pot transferir, convenientment
adaptades als països en vies de desenvolupament, les
experiències, metodologies i models de treball que li
han permès en el seu país d’origen generar renda i tre-
ball, i per tant, promoure de manera sostinguda el pro-
grés econòmic i social.

Amb això el que es pretén és aconseguir l’enfortiment
del sector privat sens perjudici del veritable propòsit
social de correcció dels nivells de desigualtat i pobre-
sa a nivell internacional.

Productes i resultats

Pel que fa als productes:

–centres, a poder ser consorcis, d’iniciatives, assesso-
rament, estudis, formació, fonts de finançament com a
serveis de suport actiu a les iniciatives productives i
comercials.

–fons financers a partir de l’estalvi i de l’atracció d’in-
versions.

–programes de microfinances.

–programes d’enfortiment del teixit associatiu empre-
sarial i comercial i de promoció de cultura emprenedo-
ra en un clima de diàleg i concertació.

–cooperativisme.

–infraestructures adequades (comunicacions, enegia,
equipaments...).

–divulgació del marc jurídic sobre la propietat, la
fiscalitat, l’accés a crèdits, els requisits per crear empre-
ses, els drets laborals.

–campanyes de sensibilització sobre comerç just i el
canvi de les regles del joc del comerç internacional.

En relació als resultats:

–haver facilitat la creació d’empreses.

–haver millorat la informació per les empreses.

–haver incrementat la transparència de l’activitat em-
presarial.

–haver facilitat la creació de fons financers.

–haver millorat l’accés al crèdit

–haver incrementat a Catalunya la sensibilització sobre
el comerç just i l’impacte de les regles actuals del co-
merç internacional sobre el subdesevolupament.

–haver facilitat el desenvolupament empresarial sota els
principis de la sostenibilitat mitjançant les millors tèc-
niques disponibles (MDT) i la producció més neta.

Actors

Els actors que participaran en aquest objectiu estratègic
seran la Generalitat de Catalunya, els ens locals, les
organitzacions i entitats empresarials i financeres, sin-
dicats, universitats i ONGD. Es promourà la creació
d’associacions entre actors.

Recursos

A la consecució d’aquest objectiu els plans anuals des-
tinaran entre el 5 i el 11% del total dels recursos apli-
cats als 9 objectius prioritaris de desenvolupament que
el 2006 suposarà entre el 3,5 i el 7,7% del total de la
partida pressupostària de cooperació i solidaritat inter-
nacional.

2.2 Donar suport a programes ocupacionals i de drets
laborals

La subocupació i l’atur són un dels principals obstacles
amb els que es troben els països en vies de desenvolu-
pament per sortir de la seva situació i aconseguir iniciar
el camí cap al desenvolupament. Una via essencial per
aconseguir aquest objectiu és incrementar la formació
dels treballadors i difondre entre ells el coneixement
dels drets laborals. Tota societat democràtica, per poder
ser considerada com a tal, ha de tenir unes organitzaci-
ons sindicals reforçades i uns treballadors conscients
dels seus drets. Un increment de la formació, un bon
coneixement dels drets laborals, així com la incorpora-
ció en la legislació i en la pràctica interna dels països en
vies de desenvolupament dels convenis internacionals
(especialment els de la Organització Internacional del
Treball-OIT) ha d’iniciar la sortida de l’economia sub-
mergida i el treball informal.

Així mateix, les noves estratègies de responsabilitat
social corporativa poden ser un mecanisme que contri-
bueixi eficaçment a la consecució d’aquest objectiu.

Catalunya gaudeix d’una rica experiència en l’extensió
dels drets laborals. Així mateix, en els darrers anys s’es-
tan enfortint els programes ocupacionals especialment
dirigits a aquells col·lectius que tenen dificultats per
accedir o mantenir-se en el mercat laboral.

Productes i Resultats

Pel que fa als productes:

–centres de formació professional segons les necessi-
tats productives.

–plataformes de negociació sindical.

–campanyes de promoció i informació del respecte als
convenis internacionals en matèria laboral.

–codis ètics de les empreses catalanes als països en
desenvolupament.

–formació sobre prevenció de riscos laborals.

En relació als resultats:
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–haver millorat el nivell de formació professional ade-
quada a les necessitats productives.

–haver incrementat les capacitats sindicals.

–haver facilitat la negociació sindical i la solució de
conflictes laborals.

–haver incorporat els convenis internacionals, especial-
ment els de la OIT, en la legislació i en la pràctica in-
terna.

–haver incrementat el nombre d’empreses catalanes
que tenen un codi ètic.

–haver reduït els riscos laborals.

Actors

Els actors que participaran en aquest objectiu estratègic
seran la Generalitat de Catalunya, els ens locals, les
organitzacions empresarials, els sindicats, les escoles
professionals i les ONGD. Es promourà la creació d’as-
sociacions entre actors, especialment entre les empre-
ses i els sindicats.

Recursos

A la consecució d’aquest objectiu els plans anuals desti-
naran entre el 5 i el 11% del total dels recursos aplicats als
9 objectius prioritaris de desenvolupament que el 2006
suposarà entre el 3,5 i el 7,7% del total de la partida pres-
supostària de cooperació i solidaritat internacional.

3. Governabilitat

3.1 Contribuir a la generació de plans de desenvolupa-
ment locals per a millorar la governança i la participa-
ció ciutadana

Els plans de desenvolupament impliquen una nova form a
de governar els ens locals en un clima de consens i de
participació ciutadana. Impliquen la introducció de me-
todologies que persegueixen el canvi de cultura política
superant els sistemes jeràrquics de presa de decisions i
introduint propostes anticipades i de futur respecte el
desenvolupament d’una determinada zona del territori.
Els plans de desenvolupament són fruit de la participació
i el pacte entre tots els actors, públics, econòmics i soci-
als. Els plans de desenvolupament incideixen directament
en la governabilitat i en la democràcia regional i local.

Els plans de desenvolupament es proposen determinar
els objectius estratègics d’una ciutat que permetin
aconseguir una posició de competitivitat i de qualitat de
vida a mig termini.

L’elaboració de plans estratègics ha de tenir impactes
positius en el desenvolupament dels municipis que els
realitzin. Tan els ciutadans, com a destinataris finals; els
polítics, com a responsables de la gestió del territori;
com les empreses, en tant que agents econòmics de la
ciutat, són els beneficiaris del procés de planificació i,
per tant, cal el seu compromís actiu.

Catalunya té una rica i fructífera experiència pel que fa
a la planificació estratègica local (metodologia de tre-
ball, monitoreig del procés, tècnics per a poder-lo
desenvolupar).Un nombre creixent de municipis han
portat a terme processos de planificació estratègica.
També s’han constituït xarxes com el CIDEU o
ODECAT per la promoció d’aquests plans.

Productes i resultats

Pel que fa als productes:

–Plans de desenvolupament.

–Mecanismes de participació ciutadana inclusius, amb
especial atenció als grups que tradicionalment han tin-
gut una major dificultat per participar, com ara campe-
rols o indígenes.

En relació als resultats:

–haver millorat els nivells de governabilitat de determi-
nades ciutats perquè han posat en marxa els continguts
del pla.

–haver incrementat quantitativament i qualitativa la
participació ciutadana.

–haver contribuït a reduir els nivells de corrupció se-
gons els observatoris internacionals.

Actors

Els actors que participaran en aquest objectiu estratègic
seran els ens locals i les xarxes d’ens locals catalanes
(Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fede-
ració de Municipis de Catalunya, Associació Catalana
de Municipis), la Generalitat de Catalunya, les ONGD
i altres actors de la societat civil. Es promourà la crea-
ció d’associacions entre actors. En la fase d’implemen-
tació també hi poden participar les empreses i els sin-
dicats.

Recursos

A la consecució d’aquest objectiu els plans anuals des-
tinaran entre el 5 i el 11% del total dels recursos apli-
cats als 9 objectius prioritaris de desenvolupament que
el 2006 suposarà entre el 3,5 i el 7,7% del total de la
partida pressupostària de cooperació i solidaritat inter-
nacional.

3.2 Enfortir les capacitats dels actors estratègics per a
millorar la governabilitat democràtica i el desenvolu-
pament humà.

Tal i com afirma l’Informe de Desenvolupament Humà
del PNUD del 2002, «de la mateixa manera que el des-
envolupament humà requereix molt més que incremen-
tar la renda, la governabilitat en pro del desenvolupament
humà exigeix molt més que l’existència d’institucions
estatals eficients.»

Per a millorar la capacitat d’impacte de la governa -
bilitat en el desenvolupament humà cal facilitar l’accés,
l’assimilació, i la utilització de coneixement rellevant
per part d’actors governamentals i no governamentals
del desenvolupament.

Per a millorar la capacitat d’impacte de la governa -
bilitat cal incrementar l’empoderament dels ciutadans,
especialment d’aquells grups poc representats, facili-
tant-los-hi els elements necessaris perquè puguin par-
ticipar i controlar l’activitat dels poders públics.

Per a millorar la capacitat d’impacte de la governa -
bilitat cal garantir la participació de la ciutadania bé de
forma individual o col·lectiva per la qual cosa cal arti-
cular mecanismes que garanteixin l’enfortiment del
teixit social i el foment de l’associacionisme.
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Les noves tecnologies tenen un important paper en la
creació i desenvolupament dels sistemes d’informació
i participació de tots els actors.

Catalunya posseeix importants capacitats en aquesta
matèria. Pel seu procés d’autogovern ha desenvolupat
un entramat institucional que ha facilitat una gran flu-
ïdesa en les relacions entre actors públics i privats. Així
mateix té reconeguda experiència tant pel que fa refe-
rència a la creació de sistemes d’informació i coneixe-
ment com pel que fa a l’enfortiment de la societat civil.

Productes i resultats

Pel que fa als productes:

–sistemes d’informació i coneixement pels ciutadans i
els poders públics als països en desenvolupament.

–diagnòstics de desenvolupament institucional.

–estratègies per la millora de la governabilitat democrà-
tica.

–programes de capacitació i enfortiment dels legislatius
dels països en desenvolupament.

En relació als resultats:

–haver millorat la governabilitat democràtica.

–haver incrementat les capacitats dels actors per liderar
els processos de desenvolupament.

–haver millorat la definició, l’eficiència i l’eficàcia de
les polítiques públiques dels països en desenvolupa-
ment.

–haver enfortit el teixit associatiu i millorat les seves
capacitats.

–haver incrementat els nivells de participació dels
grups poc representats.

Actors

Els actors que participaran en aquest objectiu estratègic
seran la Generalitat de Catalunya, els ens locals i les
xarxes d’ens locals catalanes (Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament, Federació de Municipis de
Catalunya, Associació Catalana de Municipis) i les
universitats i centres de recerca catalans.

Recursos

A la consecució d’aquest objectiu els plans anuals des-
tinaran entre el 5 i el 11% del total dels recursos apli-
cats als 9 objectius prioritaris de desenvolupament que
el 2006 suposarà entre el 3,5 i el 7,7% del total de la
partida pressupostària de cooperació i solidaritat inter-
nacional.

Atès que també la Unió Europea, en la línia dels acords
p resos a la cimera de Johannesburg, s’ha compromès a
desenvolupar programes concrets en relació amb l’ac-
cés als recursos hídrics, es podran contemplar aquests
programes en el marc del present Pla.

3.3 Millorar les capacitats per a prevenir el conflictes
derivats de les amenaces sobre les minories ètniques,
culturals i lingüístiques

D’acord amb el CAD, la prevenció de conflictes fa re-
ferència a les acciones que es porten a terme a curt, mig
i llarg termini per reduir les tensions manifestes i pre-

venir l’esclat o la repetició d’un conflicte armat. La
construcció de la pau i la reconciliació engloba el con-
junt de mesures a llarg termini per a posar en marxa i
recolzar institucions polítiques, socioeconòmiques i
culturals viables, capaces d’abordar les causes fona-
mentals dels conflictes, així com altres iniciatives enca-
minades a crear les condicions necessàries per a una
pau i una estabilitat sostingudes.

En l’actualitat els conflictes tenen lloc, cada cop més,
dins els Estats, en lloc d’entre Estats. A més, les causes
dels conflictes són diverses, estan interrelacionades i
responen a la percepció d’amenaces a la seva supervi-
vència, identitat o llibertat.

Les societats que gaudeixen d’un equilibri institucional
i d’un repartiment equitatiu dels recursos acostumen a
tenir mecanismes de gestió i resolució de conflictes
més clars i, per tant, poden canalitzar les tensions a tra-
vés seu. Les societats amb uns nivells de pobresa ele-
vats i generalitzats, disparitats econòmiques, corrupció,
manca d’estat de dret requereixen millorar aquests as-
pectes per poder canalitzar positivament els conflictes
que es donin en el seu si.

Les diferències ètniques, lingüístiques i culturals poden
ser causa de conflictes quan hi ha presència de grups
etnopolítics, en contextes en els que s’ha perdut o de-
teriorat la convivència. Aquests conflictes es veuen,
generalment agreujats, pels condicionants sociopolítics
que aquestes diferències comporten. Per això, a banda
d’incidir en aquests condicionants a través de la resta
d’objectius estratègics, cal establir mecanismes que
incideixin directament en la resolució de conflictes en
l’àmbit ètnic, lingüístic i cultural.

Catalunya ha estat un país que es caracteritza per la
construcció de consensos i el treball en comú entre les
institucions i la societat civil. Un àmbit en el que s’ha
avançat és en el de la convivència de llengües i cultu-
res.

Productes i resultats

Pel que fa als productes:

–negociacions i processos de diàleg.

–xarxes i organitzacions socials o institucions adequa-
des per actuar com a elements d’estabilització.

–espais i mitjans per la negociació i l’apropament de
posicions enfrontades.

–formació sobre resolució de conflictes ètnics, culturals
i lingüístics.

–mecanismes alternatius de resolució de conflictes.

–curricula escolars amb continguts sobre valors com la
tolerància, el pluralisme i la multiculturalitat.

En relació als resultats:

–haver facilitat negociacions i processos de diàleg.

–haver creat xarxes i organitzacions socials o instituci-
ons adequades per a actuar com elements d’estabilitza-
ció.

–haver millorat el coneixement sobre mecanismes alter-
natius de resolució de conflictes.
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–haver incrementat l’ús de mecanismes alternatius de
resolució de conflictes ètnics, culturals i lingüístics.

Intruments

Cooperació econòmica

En els àmbits de l’educació i la sensibilització serà ne-
cessària una important inversió pressupostària i la con-
cessió de subvencions a les entitats i col·lectius impli-
cats.

Actors

Els actors que participaran en aquest objectiu estratègic
seran la Generalitat de Catalunya, els ens locals, les
universitats i els col·legis professionals.

Recursos

A la consecució d’aquest objectiu els plans anuals des-
tinaran entre el 5 i el 11% del total dels recursos apli-
cats als 9 objectius prioritaris de desenvolupament que
el 2006 suposarà entre el 3,5 i el 7,7% del total de la
partida pressupostària de cooperació i solidaritat inter-
nacional.

B. OBJECTIU ESTRATÈGIC D’ACCIÓ HUMANITÀRIA I AJUT

HUMANITARI D’EMERGÈNCIA

En els darrers anys, les situacions de necessitats huma-
nitàries i les situacions d’emergència que han demanat
la participació de la comunitat internacional han cres-
cut en nombre i complexitat. Davant situacions que han
requerit l’assistència i la protecció de les poblacions,
són moltes i diverses les iniciatives que des de Catalu-
nya s’endegan a fi de contribuir a paliar-les.

Casos com el Mitch o el Balcans han demostrat l’espe-
rit solidari de la societat catalana. Però també han pre-
més veure la dificultat per tenir un impacte en les zones
afectades per aquestes situacions i per saber com i amb
qui poder col·laborar la societat catalana.

Amb caràcter posterior a l’emergència, és necessari
realitzar plans específics que donin continuïtat a les
accions empreses. Cal coordinar aquests projectes amb
la resta. Cal preveure accions proactives de rehabilita-
ció i reconstrucció, que permetin sentar les bases per al
futur desenvolupament de les poblacions afectades, que
siguin complementàries a l’ajut d’emergència que té un
caràcter predominantment reactiu.

Ateses les peculiaritats d’aquest objectiu estratègic, es
considerarà la possibilitat de contribuir a paliar les si-
tuacions que requereixen la posada en marxa d’una
acció humanitària a altres països en desenvolupament
tenint en compte la complementarietat amb les actua-
cions de la resta de donants i la necessària coordinació
amb ells.

Instrument

Per assolir aquest objectiu estratègic es crearà un fons,
que en cas de no ser esgotat incrementi els recursos de
l’any següent, i s’establirà un protocol de coordinació
dels esforços de les diferents Administracions públi-
ques i de la societat civil.

La creació dels fons ha de garantir una gran flexibilitat
i agilitat que permeti adaptar-se a les circumstàncies
concretes de l’emergència a què es vulgui fer front.

La Generalitat de Catalunya, juntament amb la Federa-
ció Catalana d’ONGD i el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, i escoltats els òrgans col·legiats
p revistos en la Llei, elaboraran un protocol que s’acti-
varà davant les emergències en què es vulgui actuar.
També s’elaborarà un programa sobre les necessitats
d’intervenció en situacions de crisis humanitàries. Els
p rotocols definiran les circumstàncies per la seva apli-
cació, l’ús dels recursos disponibles en el fons i els
mecanismes per afavorir la coordinació entre els actors
de la cooperació catalana al desenvolupament.

El protocol de l’ajut d’emergència preveurà també la
constitució d’una mesa de coordinació que actuarà com
a coordinador de la solidaritat catalana davant situaci-
ons d’emergència i com a catalitzador de les diferents
iniciatives socials, tenint en compte l’autonomia de
totes elles.

En la mesa de coordinació hi seran presents, necessà-
riament, la Generalitat de Catalunya, la Federació Ca-
talana d’ONGD i el Fons Català de Cooperació al Des-
envolupament. A més, hi participaran altres actors de la
cooperació catalana que manifestin a la mesa de coor-
dinació la voluntat d’integrar-s’hi.

La mesa de coordinació de l’ajut d’emergència pro-
mourà la complementarietat i la coordinació amb l’ajut
d’emergència de l’Estat i d’altres Comunitats Autòno-
mes, així com d’altres donants internacionals.

Actors

Els actors que participaran en aquest objectiu estratègic
seran la Generalitat de Catalunya, els ens locals, el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, les ONGD
i els col·legis professionals. En tot cas, serà especial-
ment rellevant el paper de les ONGD, coordinades per
la Federació Catalana d’ONGD, que tenen un coneixe-
ment ampli i previ de les zones.

Recursos

A la consecució d’aquest objectiu els plans anuals des-
tinaran entre el 7 i el 8% del total dels recursos de la
partida pressupostària de cooperació i solidaritat inter-
nacional.

C. OBJECTIU ESTRATÈGIC D’EDUCACIÓ I CAPACITAT S

1. Incrementar l’abast de les accions d’educació i sen-
sibilització

La societat catalana té un alt grau de conscienciació
solidaria sobre la necessitat de mantenir relacions de
cooperació amb els països en desenvolupament però el
grau de coneixement de la realitat dels pobles del Sud,
les mancances que pateixen i les seves reivindicacions,
així com les conseqüències que la seva millora compor-
taria sobre la nostre realitat és encara restringit a una
minoria de la població. Per a la resta, la informació re-
buda és deficient o molt superficial. Existeixen moltes
iniciatives realitzades per diversos actors que tracten de
millorar la difusió, però falta una acció estratègica con-
junta que incorpori a tots els sectors socials i manquen
p rofessionals específicament formats en l’àmbit de la
cooperació.

La Generalitat de Catalunya i les altres administracions
públiques poden ser catalitzadores i animadores de les
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accions de la societat i alhora impulsores d’una acció
institucional que fomenti el compromís social i la acció
ciutadana basada en valors comuns i solidaris que con-
tribueixin a enfortir els drets humans i les llibertat fo-
namentals en un entorn de convivència multicultural
tant a casa nostra com als països del Sud, fent especial
incidència en aquells principis que, com el gènere, el
medi ambient o la cultura de la pau, tenen un caràcter
transversal respecte a totes les actuacions que en matè-
ria de cooperació al desenvolupament realitzi o impulsi
la Generalitat de Catalunya.

Les accions per assolir aquest objectiu s’han de realit-
zar bàsicament en tres àmbits:

–L’àmbit formal, que és el sistema educatiu des de la
escola primària fins a la universitat. En aquest àmbit, el
Departament d’Ensenyament promourà la reflexió so-
bre els continguts curriculars amb la participació dels
òrgans institucionals de consulta i l’elaboració de ma-
terials pedagògics especialitzats. També es fomentarà la
formació de formadors sobre els temes de desenvolu-
pament.

–L’àmbit no formal, que fa referència a les activitats
educatives organitzades fora del sistema formal dirigi-
des a grups identificables de la població i amb un ob-
jectiu determinat. En particular es promourà la millo-
ra del coneixement del que s’està fent així com la
qualitat de les actuacions i la capacitat d’avaluació de
l’impacte. També s’estimularà el treball conjunt i la
col·laboració entre entitats evitant la duplicitat. Final-
ment, es promourà la compartició de recursos.

–L’àmbit informal, que es produeix a la vida diària a
partir de l’experiència i la influència de l’entorn fami-
liar, laboral, dels mitjans de comunicació, etc. En
aquest àmbit s’incrementarà l’impacte de les campa-
nyes de sensibilització i de mobilització ciutadana, en-
tre d’altres mecanismes, millorant els continguts sobre
els països en desenvolupament i les relacions Nord-Sud
dels mitjans de comunicació públics i privats i impli-
cant els professionals de diferents àmbits. També es
realitzaran campanyes específiques de sensibilització a
fi de fomentar el comerç just i solidari i la banca ètica.

Productes i resultats

1. Educació formal

Pel que fa als productes:

–haver impulsat el debat curricular.

–formació continuada per a formadors dels diferents
nivells educatius.

–material pedagògic per les escoles.

En relació als resultats:

–haver promogut la revisió del material pedagògic uti-
litzat a l’ensenyament de les escoles adequant-lo amb
informació adient sobre el desenvolupament.

–haver millorat el coneixement dels temes sobre desen-
volupament del professorat a tots els nivells educatius.

–haver facilitat l’accés de les escoles a material peda-
gògic adequat.

2. Educació no formal

Pel que fa als productes:

–bases de dades i centre de recursos.

–formació de professionals i voluntaris.

–serveis comuns per la sensibilització i la informació.

En relació als resultats:

–haver millorat el coneixement de les accions que es
realitzen pels diferents actors.

–haver millorat la capacitació dels cooperants i volun-
taris.

–haver incrementat el número d’activitats realitzades a
través d’associacions i consorcis.

–haver establert serveis compartits i millorat el seu ren-
diment.

3. Informació i sensibilització

Pel que fa als productes:

–campanyes a mig termini amb missatges concrets i
objectius clars i mesurables.

–materials i informacions pels mitjans de comunicació.

–accions i campanyes especifiques pels diversos col·-
lectius socials.

–recolzament a accions de foment de comerç just i el
finançament solidari.

En relació als resultats:

–haver millorat la comprensió i l’impacte dels missat-
ges de les campanyes i fomentat la participació.

–haver incrementat i millorat la informació sobre els
països en desenvolupament als mitjans de comunicació.

–haver implicat i estimulat la participació de col·lectius
específics.

–haver incrementat el coneixement i volum del comerç
just i finançament solidari.

–haver incrementat els recursos que la ciutadania aporti
a les entitats i accions de cooperació al desenvolupa-
ment

Actors

La realització d’aquestes actuacions demana la impli-
cació de tots els sectors socials, però especialment de la
comunitat educativa de tots els nivells i les institucions
de recerca. Les ONG han estat les pioneres i continu-
en sent actors fonamentals en la dinamització de la so-
cietat. La participació dels municipis és essencial en
l’àmbit de la sensibilització per poder mobilitzar a la
població de la totalitat del territori de Catalunya i els
mitjans de comunicació, especialment els públics, són
un bon instrument de divulgació. Es promourà la cre-
ació d’associacions entre actors.

Recursos

A la consecució de l’objectiu estratègic d’Educació i
Capacitats (veure 1 i 2) els plans anuals destinaran en-
tre el 8 i el 9% del total dels recursos de la partida pres-
supostària de cooperació i solidaritat internacional.
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2. Millorar les capacitats dels agents de cooperació
públics i privats

La millora de les capacitats dels agents de cooperació
depèn d’una bona relació entre la formació i l’incre-
ment del nivell de coneixement existent sobre aquest
tema.

En els darrers anys s’ha incrementat de manera molt
considerable el nombre de estudis de postgrau sobre
temes relatius a la cooperació al desenvolupament.
Davant aquesta situació es considera oportú fomentar
la creació d’un programa postgrau de qualitat de caràc-
ter interuniversitari que s’adapti a les necessitats actu-
als dels agents de cooperació públics i privats de Cata-
lunya.

Pel que fa a la recerca, es fomentarà la recerca en l’àm-
bit del desenvolupament i la cooperació. A més, es do-
narà a conèixer la informació sobre la recerca que s’es-
tà realitzant.

Finalment, no es pot oblidar la importància d’afavorir
l’intercanvi d’informació i coneixement amb instituci-
ons del Sud.

Productes i resultats

Pel que fa als productes:

–línia especifica de Beques CIRIT en col·laboració amb
les diferents universitats en matèria de cooperació al
desenvolupament.

–premi a estudis de recerca sobre cooperació al desen-
volupament.

–bases de dades interconnectades internacionalment.

– beques a estudiants amb formació especialitzada en
cooperació al desenvolupament per a fer pràctiques
sobre el terreny en organitzacions no governamentals,
administracions públiques, Oficines Tècniques de Co-
operació o Organismes Internacionals.

–estudis per a la identificació de programes a les insti-
tucions de recerca.

–convenis de col·laboració amb organitzacions i institu-
cions del Sud.

–programa de postgrau de qualitat de caràcter interuni-
versitari.

En relació als resultats:

–haver incrementat el número de recerques realitzades
en matèria de cooperació i desenvolupament.

–haver millorat la difusió dels resultats sobre recerca.

–haver millorat el coneixement sobre la pertinència i la
viabilitat dels programes de cooperació.

–haver incrementat els programes de recerca en col·la-
boració amb institucions del Sud.

–haver creat un programa de postgrau interuniversita-
ri de qualitat en matèria de cooperació al desenvolupa-
ment.

Actors

Tots els agents de la cooperació catalana al desenvolu-
pament.

Instruments

Cooperació econòmica

En els àmbits de la recerca i la formació de postgrau
serà necessària una important inversió pressupostària i
la concessió de subvencions a les entitats i col·lectius
implicats. Caldrà crear una línia específica de finança-
ment en el marc del III Pla de Recerca de Catalunya.

Recursos

A la consecució de l’objectiu estratègic d’Educació i
Capacitats (veure 1 i 2) els plans anuals destinaran en-
tre el 8 i el 9% del total dels recursos de la partida pres-
supostària de cooperació i solidaritat internacional.
Aquests recursos es veuran incrementats pel finança-
ment provinent del Departament de Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació.

IV. ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS DE LA GENERALITAT

D E CATALUNYA

Un ajut de qualitat requereix que la Generalitat de Ca-
talunya es doti dels recursos financers, humans i
p rocedimentals que garanteixin l’eficàcia de l’ajut al
desenvolupament que canalitza.

E. RECURSOS FINANCERS

A fi de garantir la major coherència possible dins l’as-
signació dels recursos amb els quals compta la Gene-
ralitat de Catalunya, és convenient generar un marc
operatiu que permeti que el conjunt de tots els recursos
financers utilitzats per aquesta se sotmetin a les direc-
trius d’aquest pla, independentment de qui sigui l’agent
executor, és a dir, ja sigui execució directa o execució
per altres actors de la cooperació catalana.

Des de la Secretaria de Relacions Exteriors es coordi-
narà l’execució dels Plans anuals d’acord amb aquest
pressupost. Cada Departament, en el marc dels plans i
tenint en compte el principi de coherència, proposarà
les accions que es considerin oportunes dins el seu
àmbit d’actuació.

F. RECURSOS HUMANS

Garantir una acció de cooperació al desenvolupament
de qualitat i amb resultats clars i tangibles precisa ne-
cessàriament de la constitució d’un equip humà amb les
capacitats necessàries per a la planificació, el seguiment
i l’avaluació del conjunt de la cooperació catalana per
a la Generalitat de Catalunya. Aquest equip humà es
consolidarà a través de tres pilars.

El primer pilar d’aquest equip es troba dins la Secreta-
ria de Relacions Exteriors. En aquesta Secretaria s’ha
d’establir un equip suficient en nombre, en funció del
pressupost que cal gestionar i amb les competències
necessàries per a les tasques de planificació, avaluació,
gestió de projectes i programes, així com també per al
seguiment dels temes substantius considerats com a
elements transversals, com ara el gènere, la governa-
bilitat, el medi ambient i la cultura de la pau.

El segon pilar d’aquest equip se centra en experts amb
capacitat substantiva sobre els diferents àmbits temàtics
en què es fa la cooperació. Cal comptar amb persones
que coneixin en profunditat el contingut dels diferents
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objectius estratègics com ara l’educació, la salut, la
producció, el treball, etc. Per això professionals d’altres
Departaments que tenen les competències en cadascun
d’aquests àmbits podran conformar un equip de col·la-
boració amb la Secretaria de Relacions Exteriors i amb
l’Agència Catalana de Cooperació. Aquests professio-
nals, si bé orgànicament depenen de diferents departa-
ments, funcionalment es coordinen amb la Secretaria
de Relacions Exteriors i són els qui donen el suport
substantiu tant en la planificació com en l’avaluació i el
seguiment de les accions empreses.

El tercer pilar amb què la Generalitat de Catalunya ha
de comptar es refereix als centres d’experts de Catalu-
nya, adscrits a universitats o no, en matèria de coope-
ració al desenvolupament i els cooperants retornats.
S’han d’utilitzar aquests centres i aquestes persones per
a tasques tant d’assessorament, com de desenvolupa-
ment de propostes tècniques o per a tasques d’avalua-
ció i seguiment que requereixin més intensitat o
exhaustivitat de la que l’equip adscrit a la Secretaria de
Relacions Exteriors, Àrea de cooperació internacional,
pot desenvolupar.

Amb la conjunció d’aquests tres pilars, i d’acord amb
els recursos financers previstos per implementar aquest
Pla, s’estudiarà la posada en marxa d’una Agència Ca-
talana de Cooperació com estructura àgil i adscrita a la
Secretaria de Relacions Exteriors.

G. PROCEDIMENTS

L’actual Pla Director contempla fórmules i instruments
de cooperació no habituals fins ara per la Generalitat de
Catalunya. En aquesta mesura es considera que aques-
tes fórmules i instruments necessiten de procediments
diferents dels que fins ara s’han anat desenvolupant.

Aquests procediments s’aniran implementant paral·-
lelament a la posada en marxa d’una Agència Catalana
de Cooperació, la Llei d’acompanyament de pressupos-
tos de l’any 2003 preveurà la seva creació.

Entre els procediments que s’hauran d’estudiar hi ha els
següents:

– l’elaboració d’unes bases generals que estableixin els
criteris per a l’execució dels projectes i programes de
cooperació de la Generalitat de Catalunya.

– l’establiment d’instruments com els plans plurianuals
o, si s’escau de plans país, o els fons plurianuals que no
s’hagin d’esgotar en un any natural.

– la millora dels sistemes de rendició de comptes dels
p rojectes executats per tots els agents previstos a la Llei
de cooperació. En aquest sentit es buscaran processos
àgils que permetin una major flexibilitat que faciliti la
tasca de seguiment per part de les dues bandes.

Finalment, també s’hauran d’establir mecanismes per
tal que la Generalitat de Catalunya pugui rendir comp-
tes de les accions executades per tercers. Amb aquest
objectiu s’hauran de posar en marxa mecanismes d’au-
ditoria i avaluació externa d’aquestes accions.

V. RELACIONS ENTRE ELS ACTORS

La cooperació internacional pel desenvolupament fa
temps que va deixar de ser una tasca reservada als Es-

tats o a les institucions públiques per obrir-se a la par-
ticipació de tots els sectors socials. El model de coope-
ració català vol ser obert, participatiu i integrador de
totes les iniciatives socials, alhora que respectuós amb
les diferents sensibilitats i idees. Però per ser eficaç i
incrementar l’impacte del conjunt de les accions s’han
d’establir relacions de coordinació entre els diferents
actors implicats. Els mecanismes de coordinació no són
un objectiu en sí mateix han de estar justificats pels
beneficis que comporten i han de ser respectuosos amb
les competències i la voluntat de tots els actors que hi
participen. El propòsit fonamental és contribuir a im-
pulsar un nou model de cooperació al desenvolupament
basat en objectius concertats i compartits.

Un primer objectiu és garantir la aplicació dels princi-
pis de coherència, coordinació i complementarietat de
polítiques en la consecució dels objectius de desenvo-
lupament, tant en el nivell intern de les polítiques ela-
borades pels diferents departaments de la Generalitat,
com en relació a les accions realitzades pels diferents
actors interns i externs. Un segon repte és garantir una
utilització més eficient dels recursos disponibles i bus-
car un efecte multiplicador de l’impacte mitjançant el
treball en col·laboració.

En un primer nivell el Parlament, a través de la comis-
sió adient o en ple, és l’òrgan de control de la coherèn-
cia de polítiques i de concertació política de més alt
nivell, per tant li ha de procurar la informació periòdi-
ca i acurada per mantenir un adequat nivell de segui-
ment sobre els efectes del conjunt de polítiques de la
Generalitat sobre els Països en vies de desenvolupa-
ment.

Dins del Govern de la Generalitat la Secretaria de Re-
lacions Exteriors, a través de l’Àrea de Cooperació
Internacional, ha de garantir la coordinació entre les
diferents conselleries i la correcta aplicació del pla di-
rector i els plans anuals. El principal instrument es la
Comissió Interdepartamental de Cooperació que ha de
ser reforçada amb reunions periòdiques en les quals es
faciliti informació detallada del que s’ha fet per part de
tots els òrgans i organismes, s’aprovin les accions que
es volen realitzar i es concertin els programes i projec-
tes conjunts.

A més, s’han de establir altres mecanismes interns de
coordinació que garanteixin el bon funcionament de
l’administració de la Generalitat. Un pas endavant és
crear un grup composat de funcionaris de alt nivell pro-
cedents de les diverses conselleries implicades en les
polítiques de desenvolupament i dotar-los d’una sòlida
formació en cooperació al desenvolupament per tal que
assumeixi la funció de negociar i posar en marxa les
directrius aprovades a la comissió interdepartamental
dins de cada departament.

En un tercer nivell, la coordinació amb les Administra-
cions municipals es farà a traves de la Comissió de
Coordinació amb els Ens locals. La Comissió servirà
per intercanviar informació, però a més a més com a
òrgan de concertació política en els objectius comuns
establerts al pla director, el plans anuals i els programes
regionals o geogràfics i per propiciar acords de col·la-
boració en el terreny operatiu. Per això ha de funcionar
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també com a via per la canalització de propostes i com
a instrument de seguiment del conjunt de cooperació i
dels programes concrets acordats. Els organismes amb
representació municipal dins del Consell han de garan-
tir la informació i el debat de les propostes en el sí del
col·lectiu que representen.

Un quart espai de coordinació es donarà entre els actors
de la cooperació presents a Catalunya a través del Con-
sell de Cooperació que assolirà un major grau de repre-
sentativitat de la societat civil i que ha de ser reforçat en
la seva capacitat de control i de proposta, amb diverses
convocatòries periòdiques i amb els mitjans humans i
financers suficients per fer el seguiment i els estudis
necessaris per a complir la seves funcions d’acord amb
el reglament intern del qual es doti. La Generalitat ha
de reforçar el diàleg amb els grups socials organitzats
que ja existeixen i potenciar la constitució de fòrums i
instàncies de coordinació representatives entre els di-
versos actors socials per tal de garantir una interlocu-
ció representativa de la realitat social.

Un cinquè nivell serà el de la coordinació amb altre s
instàncies de cooperació de l’Estat espanyol. El Conse-
jo Interterritorial de Cooperación proporciona alhora
un fòrum de consultes i de concertació política en sec-
tors estratègics, buscant la complementarietat de les
accions en base a criteris de capacitats, especificitats i
avantatges comparatives, tant amb els òrgans estatals de
la cooperació, com amb d’altres autonomies. En el pla
p rogramàtic seria convenient mantenir una estructura
d’interlocució estable amb l’Oficina de Planificación i
Evaluación de la SECIPI. Els acords poden traduir-se
en convenis de col·laboració de mig termini amb les
agències operatives, fonamentalment l’AECI, però
també amb altres Comunitats Autònomes que actuen en
les mateixes àrees geogràfiques, per tal de aconseguir
un repartiment de tasques. També es poden produir
acords de col·laboració puntual per l’intercanvi de co-
operació tècnica en matèries específiques. Sobre el ter-
reny les Oficines Tècniques de Cooperació depenents
de l’AECI poden proporcionar informació directe i re-
colzament logístic i facilitar la interlocució amb altre s
agents operatius.

A nivell internacional, per una banda, la política de coo-
peració de la Unió Europea ofereix l’oportunitat de par-
ticipar a través dels programes de cooperació descentra-
litzada, en els quals, fins ara, només han participat alguns
ens locals. Una acció concertada entre diversos actors
públics i privats podrà garantir una presència activa i co-
ordinada en determinades zones i sectors estratègics.

Per altra banda, s’hauran de buscar les vies d’expressar
la veu de la comunitat catalana de desenvolupament en
aquells àmbits en els quals es concentrin les actuacions
catalanes tot i sent conscients que la participació de
Catalunya en els organismes multilaterals està limitada
pel caràcter intergovernamental de la major part dels
òrgans representatius i és particularment difícil en el
cas dels organismes financers. En tot cas, les Conferen-
cies Internacionals, com les patrocinades per Nacions
Unides, estan obertes a actors no Estatals i han de ser
una porta per fer aportacions específiques de Catalunya
en el terreny polític. Per a aquest fi, la Generalitat de
Catalunya impulsarà la participació de la societat cata-

lana en aquests esdeveniments liderant el procés de
preparació i encapçalant la presència catalana. En el
àmbit més executiu i operacional una via de penetració
pot ser la constitució de fons fiduciaris o la signatura de
acords per la execució de programes o projectes con-
crets tant amb les agencies de Nacions Unides com
amb els organismes regionals financers i no financers.

Finalment, una altra manera de fer sentir la presencia
catalana serà la participació en les reunions de coordi-
nació de donants dels grups consultius o taules rodones,
especialment als països prioritaris.

VI. AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR

Atès l’abast d’aquest Pla cal incorporar un sistema que
permeti adequar els objectius i les prioritats al seu des-
envolupament i al canvi de circumstàncies que es pugui
p roduir. Per això, als dos anys de la seva aplicació es
durà a terme una anàlisi de la seva aplicació i del nivell
de consecució dels objectius fixats desenvolupant a
partir d’ella, si s’escau, una revisió del contingut pels
següents dos anys.

En finalitzar el període d’aplicació d’aquest Pla, la Se-
cretaria de Relacions Exteriors haurà de lliurar una
memòria global en la que es contingui l’avaluació del
seu contingut així com les recomanacions per l’establi-
ment de futurs plans de la qual es donarà la major di-
fusió possible.

Barcelona, 8 d’octubre de 2002

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

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi
penal, sobre els maltractaments i al-
tres conductes que comportin pati-
ment als animals de companyia
Tram. 270-00047/06

Ponència per a elaborar la Proposta

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, d’acord amb
els articles 97.1 i concordants del Reglament, ha nome-
nat la Ponència per a elaborar l’Informe sobre la Pro-
posta 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 no-
vembre, del Codi penal, sobre els maltractaments i al-
tres conductes que comporti patiment als animals de
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companyia (tram. 270-00047/06) i les esmenes presen-
tades, que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Josep Rull i Andre u

Grup Socialista al Parlament de Catalunya:

Sr. Joan Roma i Cunill

Grup Parlamentari Popular:

S r. Rafel Luna i Vivas

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Joan Ridao i Martín

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verd s
(ICV):

Sra. Bet Font i Montanyà

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2002

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

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política
energètica, especialment pel que fa a
l’energia eòlica
Tram. 302-00261/06

Esmenes presentades
Reg. 49358, 49362, 49365 / Presidència del Par-
lament, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 49358)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa
l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la Interpel·la-
ció al Consell Executiu sobre la política energètica,
especialment pel que fa a l’energia eòlica (NT 302-
00261/06).

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

DEL TEXT D E LA MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir el compliment en tots els seus ex-
trems del Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de

l’energia eòlica a Catalunya, en tots aquells projectes
de construcció que al respecte siguin duts a terme.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Dolors Nadal i Aymerich

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 49362)

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 la política
energètica, especialment pel que fa a l’energia eòlica
(tram. 302-00261/06).

1
ESMENA ÚNICA

De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verd s

NOU REDACTAT D E LA INTRODUCCIÓ I DELS PUNTS DE L’1
AL 16

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a garantir que els parcs eòlics se sotmetin
amb caràcter previ a la seva autorització a un proce-
diment d’avaluació ambiental que ha d’analitzar els
efectes directes i indirectes de l’execució del projecte
sobre la població humana, el patrimoni natural i his-
tòric i la interacció d’aquests factors en l’àrea previsi-
blement afectada. Així mateix, s’haurà de garantir que
es fan correctament l’aplicació de mesures correctore s
i la restauració en els casos que sigui necessari. En
especial, es vetllarà per tal que aquests aspectes es
compleixin en els següents parcs:»

1. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Motarro” a
Vandellòs (Baix Camp)».

2. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Dedalts” a Van-
dellòs (Baix Camp)».

3. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Collet dels Fei-
xos” a Duesaigües (Baix Camp)».

4. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Molló” a Alfor-
ja (Baix Camp)».

5. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Les Costes” a
Colldejou (Baix Camp)».

6. «Parc eòlic conegut amb el nom d’“Ecovent Catalu-
nya” a Tortosa (Baix Ebre)»

7. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Tortosa” a
Tortosa (Baix Ebre)».

8. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Coll de Som”
a Benifallet (Baix Ebre)».

9. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Coll del Junc”
a Tivenys (Baix Ebre)».

10. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Broi” a Pinell
de Brai (Terra Alta)».
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11. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Coll Ventós”
a Prat de Compte (Terra Alta)».

12. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Cavalls” a
Pinell de Brai (Terra Alta)».

13. «Parc eòlic conegut amb el nom de “La Tossa” a
Prat de Compte (Terra Alta)».

14. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Torre de L’Es-
panyol” a Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre)».

15. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Barbers” a
Ascó (Ribera d’Ebre)».

16. «Parc eòlic conegut amb el nom de “Tivissa” a
Tivissa (Ribera d’Ebre)».

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 49365)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
b re la política energètica, especialment pel que fa a
l’energia eòlica (tram. 302-00261/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Substituir el text de la Proposició no de llei pel següent
redactat:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a assegurar que els projectes de construcció
de 27 centrals eòliques a les comarques de Tarragona
es desenvolupin en estricte compliment del que preveu
el Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la im-
plantació de l’energia eòlica a Catalunya.»

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les necessitats
de la xarxa viària catalana
Tram. 302-00262/06

Esmenes presentades
Reg. 49338, 49363, 49371, 49381 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 49338)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
p resenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació sobre les necessitats de la xarxa viària
catalana (tram. 302-00262/06).

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

DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ. NOVA REDAC-
CIÓ.

«1. El Parlament de Catalunya constata l’incompli-
ment per part del govern dels terminis de presentació
i aprovació del nou Pla de Carreteres de Catalunya».

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE MODIFICACIÓ DELS PUNTS 3, 4, 5 I 6  D E LA MOCIÓ.
NOVA REDACCIÓ:

«3. El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a incloure en el nou pla de carreteres un programa
de desdoblament de l’actual xarxa viària que inclogui
els accessos al Pirineu, l’Eix Occidental de Catalunya,
l’Eix del Llobregat i l’Eix Diagonal».

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 8 DE LA MOCIÓ. NOVA REDAC-
CIÓ:

«5. Elaborar el projecte de construcció del túnel de la
Bonaigua».

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

3.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 349 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 5 de novembre de 2002

87

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 49363)

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 les necessi-
tats de la xarxa viària catalana (tram. 302-00262/06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verd s

AL FINAL DEL PUNT 3.

«[…] obres de desdoblament de l’Eix de l’Ebre: Llei-
da-Tortosa-Mediterrani, sotmetent-les, amb caràcter
previ a la seva autorització, a un procediment d’avalu-
ació ambiental que ha d’analitzar els efectes directes i
indirectes de l’execució d’aquest projecte sobre la po-
blació humana, el patrimoni natural i històric i la in-
teracció d’aquests factors en l’àrea previsiblement
afectada. Al mateix temps, caldrà garantir la correcta
aplicació de les mesures correctores i la restauració del
lloc en els casos que sigui necessari.»

2
ESMENA NÚM. 2
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verd s

NOU REDACTAT DE PUNT NÚMERO 4.

«Negociar amb el Govern de l’Estat per tal que arrangi
la infraestructura de ferrocarril de Lleida a La Pobla
de Segur i en faci el traspàs al Govern de la Generali-
tat.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verd s

AL FINAL DEL PUNT NÚMERO 5.

«[…] obres de desdoblament de l’Eix del Llobregat E-
9 (E-90), acceptant l’alternativa 1 com a l’opció més
adequada per al desdoblament entre Puig-reig i Berga,
i incloent en la inversió l’adequació i millora d’una de
les carreteres que uneix Casserres a l’Eix del Llobre-
gat.»

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verd s

AL FINAL DEL PUNT 6.

«[…] Eix Diagonal: Manresa – Igualada - Vilafranca
del Penedès- Vilanova i la Geltrú, sotmetent-les, amb
caràcter previ a la seva autorització, a un procediment
d’avaluació ambiental que ha d’analitzar els efectes
directes i indirectes de l’execució d’aquest projecte
sobre la població humana, el patrimoni natural i his-

tòric i la interacció d’aquests factors en l’àrea previsi-
blement afectada. Al mateix temps, caldrà garantir la
correcta aplicació de les mesures correctores i la res-
tauració del lloc en els casos que sigui necessari.»

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verd s

De supressió del punt 6.

6
ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verd s

AL FINAL DEL PUNT 8.

«[…] amb l’objectiu de salvar el port de la Bonaigua,
que contempli l’afectació ambiental de la proposta o
propostes, i una memòria dels costos de construcció,
manteniment i explotació posterior, així com una valo-
ració cost-benefici del seu funcionament.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA D E CATALUNYA

(REG. 49371)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
b re les necessitats de la xarxa viària catalana. (Tram.
302-00262/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Carles Bonet i Revés, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

NOU PUNT 9

9. Iniciar abans del segon semestre del 2003, l’execu-
ció del desdoblament de l’eix transversal (C-25), tot
instant al Govern de l’Estat a complimentar la partida
de 21.000 milions que té prevista en el Pla 2000-2006
d’inversions en les carreteres de gran capacitat per al
desdoblament de l’Eix Transversal i refermant el man-
teniment d’aquesta infraestructura com a carretera de
competència exclusiva de la Generalitat de Catalu-
nya.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Carles Bonet i Revés Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

3.15.
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 49381)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
b re les necessitats de la xarxa viària catalana (Tram.
302-00262/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

AL PUNT 3

«[…] : Lleida - Tortosa - Mediterrani, si el trànsit ho
demana.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 4

«[…] : Lleida - La Pobla (C-13), si el trànsit ho dema-
n a.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 5

«[…] l’Eix del Llobregat E-9 (E-90), fins a Berg a.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 7

«Iniciar, abans que finalitzi […]»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política medi-
ambiental, especialment pel que fa a la
qualitat de l’aigua del riu Ebre
Tram. 302-00263/06

Esmenes presentades
Reg. 49312, 49366, 49373 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 49312)

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 política me-
diambiental, especialment pel que fa a la qualitat de
l’aigua del riu Ebre (tram. 302-00263/06).

1
ESMENA ÚNICA

D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verd s

AL PUNT NÚMERO 1 AL FINAL

«[…] en el seu tram català, per part de la Dreissena
Polymorpha (musclo zebra) i del bivalve exòtic
Corbicula Fluminea».

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 49366)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
b re política mediambiental, especialment pel que fa a la
qualitat de l’aigua del riu Ebre (tram. 302-00263/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Substituir el text de la Moció pel següent redactat:
3.15.
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«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, tant bon punt estiguin enllestits,
els estudis desenvolupats i les conclusions extretes dels
treballs de la Comissió interdepartamental per a l’es-
tudi dels fenòmens biològics extraordinaris que afecten
les espècies del riu Ebre.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA D E CATALUNYA

(REG. 49373)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política mediambiental, especi-
alment pel que fa a la qualitat de l’aigua del riu Ebre
(tram. 302-00263/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 1

«Elaborar, en el termini de sis mesos, un Pla de mesu-
res preventives immediates per evitar la colonització de
la conca de l’Ebre, en el seu tram català, per part de la
Dreissena Polymorpha (musclo zebra) per tal de pro-
cedir a la seva posterior aplicació.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 2

«Elaborar i aplicar en el termini de sis mesos un Pla de
protecció de les espècies […].»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 3

«[…] declarat a la UE (Dir 78/659/CEE), tot incorpo-
rant-hi les estacions de control necessàries per tal de
garantir la qualitat de les aigües segons aquesta direc-
tiva.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«Aplicar les mesures necessàries que evitin la prolife-
ració massiva d’algues en el curs fluvial de l’Ebre.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Ernest Benach i Pascual Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’assetjament
sexual en els llocs de treball
Tram. 302-00264/06

Esmenes presentades
Reg. 49313, 49357, 49367, 49374 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 49313)

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 l’assetjament
sexual en els llocs de treball (tram. 302-00264/06).

1
ESMENA ÚNICA

D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verd s

D’UN NOU PUNT ENTRE ELS ACTUALS 7 I 8

«7 bis. Impulsar que als convenis col·lectius, tot respec-
tant l’autonomia de les parts, s’incloguin clàusules
contra l’assetjament sexual.»

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2002

José Luis López Bulla Joan Boada i Masoliver
Diputat Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 49357)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa
l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Consell Executiu sobre l’assetjament sexual en
els llocs de treball (NT 302-00264/06).

3.15.
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1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 2.

«2. Presentar al Parlament, en el termini màxim de tre s
mesos, tal com instava la Moció 73/VI […]».

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Popular

DEL PUNT 3.

«[…] per conèixer a fons la situació real a Catalunya,
amb l’objectiu d’efectuar-ne una avaluació completa i
integral d’aquesta problemàtica i adoptar les mesure s
necessàries per cercar solucions eficaces al respecte».

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 5.

«5. Estudiar i avaluar la necessitat de crear […]».

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 6.

«Impulsar i aprofitar l’activitat del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya, i els seus actors soci-
als, el coneixement de drets i responsabilitats […]».

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 7.

«7. Adaptar la legislació catalana, en el marc de la
distribució de competències entre l’Estat i la Genera-
litat de Catalunya, a la nova directiva europea en con-
tra de la discriminació per raó de gènere i l’assetja-
ment sexual, estudiant la possible existència de
contradiccions en la legislació actual, per tal d’estimu-
lar la denúncia de les discriminacions, per millorar-ne
la detecció i prevenció, i per incrementar-ne les sanci-
ons».

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. Popular

DEL PUNT 8.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Dolors Nadal i Aymerich

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 49367)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
b re l’assetjament sexual en els llocs de treball (tram.
302-00264/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

AL PUNT 1

«El Parlament de Catalunya accepta la definició d’as-
setjament sexual expressada en la directiva 2002/73/
CE del Parlament Europeu i del Consell que diu: “Hi
ha assetjament sexual […].»

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

De tot el text del punt 2.

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

AL PUNT 3 (QUE PASSARÀ A SER EL PUNT 4)

«Presentar al Parlament de Catalunya els resultats de
l’enquesta que l’IDESCAT porta a terme sobre quali-
tat de vida en el treball, recollida en el Pla d’actuació
estadística pel període 2001-2002.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

ALS PUNTS 4, 5, 6 I 8 (QUE PASSARAN A SER EL PUNT 3)

«Promoure des del Consell de Treball Econòmic i So-
cial i a través dels agents socials i econòmics i les Ad-
ministracions:

a) El coneixement de drets i responsabilitats de treba-
lladors i treballadores, empresaris i empresàries en la
prevenció de les discriminacions per raó de gènere i en
especial de l’assetjament sexual.

b) El foment del seu rebuig social.

c) L’ establiment d’un protocol d’actuacions adient, per
tal de poder intervenir en els casos d’assetjament sexu-
al i per supervisar i fomentar la igualtat de tracte en-
tre homes i dones.

d) La inclusió de clàusules específiques en els convenis
col·lectius.

3.15.
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e) La creació de la figura de la consellera de confian-
ça i tècniques per a la igualtat.

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 7 (QUE PASSARÀ A SER EL PUNT 2)

«Estudiar la possible existència de contradiccions a la
legislació actual tant a nivell de Catalunya con de l’Es-
tat pel que fa a l’assetjament sexual i en general en
contra de la discriminació per raó de gènere, i promou-
re els canvis necessaris per adaptar-la a la nova Direc-
tiva Europea.»

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 9 (QUE PASSARÀ A SER EL PUNT 5)

«Preveure en el si de la inspecció de treball […]»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA D E CATALUNYA

(REG. 49374)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’assetjament sexual en els llocs
de treball (Tram. 302-00264/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Carme Porta i Abad, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 4

«[…] i fomentar la igualtat de tracte per homes i dones,
així com elaborar una clàusula tipus sobre assetjament
sexual per tal que sigui inclosa en la negociació col·-
lectiva tot respectant la independència dels agents que
hi participen.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

NOU PUNT 10

«10. Presentar, en el termini de sis mesos, un estudi
sobre l’impacte i la situació de l’assetjament sexual i

moral a les dones treballadores de l’Administració
Pública a Catalunya.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Carme Porta i Abad Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la sinistralitat
de la xarxa viària catalana

Tram. 302-00265/06

Esmenes presentades
Reg. 49370-49400, 49382 / Presidència del Par-
lament, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA D E CATALUNYA

(REG. 49370 I 49400)

A la Mesa del Parlament

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
b re la sinistralitat de la xarxa viària catalana. (Tram.
302-00265/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Carles Bonet i Revés, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

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

A TOT EL TEXT D E LA MOCIÓ

Canviar les paraules «Pla de Xoc» per «Pla Integral» a
tota la Moció

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

PUNT A)

«a) Destinar el 60% dels recursos del Pla Integral a la
[…] EuroRap. Destinar el 20% a establir un pla de
campanyes publicitàries institucionals, permanents i
diversificades, destinat a promocionar els comporta-
ments cívics, la conducció prudent, el respecte a les
normes de tràfic i la tinença en perfectes condicions del
vehicle. Dins d’aquesta campanya s’enviarà anualment
a tots els conductors i conductores de Catalunya, un
informe amb l’accidentalitat de l’any, el seu impacte en
víctimes i econòmic, i les subsegüents recomanacions
i normes bàsiques de comportament que el Servei Ca-
talà de Trànsit especifiqui.»

3.15.
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3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT D)

«d) […] seguretat passiva. Així mateix establir un pla
per a incrementar la plantilla de mossos de trànsit en
un 100% en 5 anys.»

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

NOU PUNT E)

«e) Destinar l’import íntegre de les multes de trànsit al
programa de prevenció d’accidents de l’apartat a)»

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

NOU PUNT F)

«f) Prohibir en tot l’àmbit dels mitjans de comunicació
depenents de la Generalitat la publicitat d’empreses
destinades a recórrer multes i sancions.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Carles Bonet i Revés Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 49382)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
b re la sinistralitat en la xarxa viària catalana (Tram.
302-00265/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

AL PUNT 1

«Continuar invertint en el Pla de Xoc […]»

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

AL PUNT 1 A)

«Destinar el 80% dels recursos del pla de xoc la inter-
venció directa per a la reducció dels TCA (Trams de
Concentració d’Accidents) a la xarxa viària catalana,

segon es desprès de l’estudi realitzat per la Direcció
General de Carreteres, i amb la participació econòmi-
ca de l’Administració de l’Estat i de les diputacions pel
que fa a les carreteres de la seva titularitat o gestió.»

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

AL PUNT 1 C)

«c) Continuar el desplegament de recursos d’atenció a
les emergències mèdiques per tal que, mitjançant els
vehicles d’atenció medicalitzada (VAM) i altres dispo-
sitius d’assistència prehospitalària, es pugui proveir de
suport vital avançat a les persones que es trobin en una
situació potencialment crítica a tot el territori de Ca-
talunya».

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 1 D)

«Estudiar la possibilitat d’incrementar la dotació de
recursos humans […]»

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

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, 49340, 49368 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 18.09.2002 i Presidència
del Parlament, 30.10.2002

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.
302-00266/06).
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1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verd s

AL 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 vi-
atges institucionals a l’estranger que porti a terme algun
dels seus membres, compareixent davant la comissió
[…]»

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2002

Rafael Ribó
President

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 49340)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
p resenta la següent esmena a la Moció subsegüent a la
interpel·lació sobre els viatges institucionals dels seus
membres (tram. 302-00266/06).

1
ESMENA ÚNICA

De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DEL PUNT 2 D E LA MOCIÓ

«[…] algun dels seus membre s, trameti a la comissió
parlamentària corresponent un informe en què constin
el nom i responsabilitat de [...]».

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 49368)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre els viatges institucionals dels seus membres (tram.
302-00266/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

AL PUNT 1

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a què, dins les memòries anuals dels diferents departa-
ments de la Generalitat de Catalunya, figurin el llistat
dels viatges realitzats pels membres del Govern, així
com els motius de cadascun d’ells.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els esports
d’aventura, especialment pel que fa a
la regulació i la formació dels professi-
onals
Tram. 302-00267/06

Rectificació del text presentat
Reg. 49334 / Coneixement: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació al
Consell Executiu sobre els esports d’aventura, especi-
alment pel que fa a la regulació i la formació dels pro-
fessionals. (Tram. 302-00267/06)

Rectificació:

– Substituir el (s) paràgraf (s) «[…] a presentar, abans
de finalitzar el mes d’octubre, un nou decret regulador
[…]» de la pàgina 1 del document entrat al Registre
amb el número 45153

– Pel (s) paràgraf (s) següent (s):

«[…] a presentar, abans de finalitzar l’any 2002, un nou
decret regulador […]»

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

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2002

Jordi Ausàs i Coll Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt
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Esmenes presentades

Reg. 49356, 49383 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 49356)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa
l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta les
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Consell Executiu sobre els esports d’aventura,
especialment pel que fa a la regulació i la formació dels
professionals (NT 302-00267/06).

1
ESMENA ÚNICA

De modificació
G. P. Popular

DE L’ÚNIC PUNT D E LA MOCIÓ:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aprovar, en el termini màxim de dos mesos,
un nou decret regulador de les activitats físiques i es-
portives en el medi natural, que inclogui una definició
detallada de les diferents activitats d’aquesta natura-
lesa, i que faciliti […]».

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Dolors Nadal i Aymerich

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 49383)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació els
esports d’aventura, especialment pel que fa a la regula-
ció i la formació dels professionals (Tram. 302-00267/
06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, abans de finalitzar l’any, un nou
decret regulador […]»

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

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, 49339 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 18.09.2002 i Presidència del Parla-
ment, 30.10.2002

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 Verd s

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 Verd s

Suprimir el punt número 3.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2002

Rafael Ribó
President
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 49339)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
p resenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació sobre el seu capteniment en matèria de
relacions institucionals i de projecció de la institució
(tram. 302-00268/06).

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

AL PUNT 1, APARTAT A)

«[…] i administratiu i les activitats alienes als motius
del viatge que poden realitzar».

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

AL PUNT 1, APARTAT B)

«[…] de comunicació, així com de les persones unides
per vincle parentiu o d’amistat amb els membres de la
delegació oficial».

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió del punt 2 de la moció.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la prevenció i
l’extinció d’incendis
Tram. 302-00269/06

Esmenes presentades
Reg. 49364, 49369 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 49364)

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 la prevenció
i l’extinció d’incendis (tram. 302-00269/06).

1
ESMENA ÚNICA

De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verd s

AL PUNT NÚMERO 2

«[…] en la desburocratització del Govern, tot garantint
la coordinació entre la política silvícola, la preserva-
ció de l’entorn, així com la prevenció i extinció d’in-
cendis forestals.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 49369)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
b re la prevenció i l’extinció d’incendis (tram. 302-
00269/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.
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1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 2

«2. Garantir la coordinació entre el Departament de
Medi Ambient i el Departament d’Interior mitjançant
la revisió i l’actualització periòdica dels corresponents
protocols en matèria de prevenció i extinció d’incendis
forestals.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política
energètica a Catalunya
Tram. 302-00270/06

Esmenes presentades
Reg. 49341, 49372 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 30.10.2002

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 49341)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
p resenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a
la interpel·lació sobre la política energètica (tram. 302-
00270/06).

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

DE L’APARTAT A) DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ. NOVA REDAC-
CIÓ.

«a) Prioritzar l’objectiu d’estalvi i eficiència del con-
sum final en el període 2000-2010».

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE L’APARTAT H) DEL PUNT 1 DE LA MOCIÓ. NOVA REDAC-
CIÓ.

«h) Estudiar la possibilitat per substituir, en el termi-
ni més curt possible, l’energia nuclear, atenent la vida
útil de les centrals nuclears, els factors de seguretat i
impacte ambiental així com la garantia de subministra-
ment».

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

A L’APARTAT I) DEL PUNT 1 D E LA MOCIÓ

«Estudiar la viabilitat per l’aplicació de tributs sobre
[…]».

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA D E CATALUNYA

(REG. 49372)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política energètica a Catalu-
nya (Tram. 302-00270/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 1 APARTAT B)

«b) L’elaboració abans de final d’any, d’un Pla d’estal-
vi i eficiència […]»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

PUNT 1 APARTAT D)

«[…] per energia eòlica i solar, tenint en compte en el
seu desplegament l’opinió de les organitzacions que
treballen al territori.»

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

PUNT 1 APARTAT H)

«[…] l’energia nuclear a Catalunya abans del 2010.»

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2002

Xavier Vendrell i Segura Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la situació de caos generalitzat provo-
cada pels aiguats del mes d’octubre de
2002
Tram. 300-01020/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
347)

Al BOPC núm. 347, de 28 d’octubre de 2002, a la pàg.
78.

On diu:

«Presentació: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi»

Ha de dir:

«Tramitació pel procediment d’urgència»

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques industrials en relació
amb els instruments i els programes
de promoció industrial
Tram. 300-01021/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 48953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Barceló i Roca, Diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 128 i següents del Reglament de
la Cambra, formula la interpel·lació que segueix al Con-
sell Executiu.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les políti-
ques industrials en relació amb els instruments i els
programes de promoció industrial?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Miquel Barceló i Roca

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el consum excessiu de sòl els darrers
anys
Tram. 300-01022/06

Presentació: Sra. Montserrat Tura i Cama-
freita, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 48954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Tura i Camafreita, diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 128 i següents del Reglament
de la Cambra, formula la següent interpel·lació al Con-
sell Executiu.

– Quin són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa al consum excessiu de sòl aquests
darrers anys?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Montserrat Tura i Camafreita

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la protecció del litoral català emergit i
submergit
Tram. 300-01023/06

Presentació: Sra. Montserrat Tura i Cama-
freita, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 48955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Tura i Camafreita, diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 128 i següents del Reglament
de la Cambra, formula la següent interpel·lació al Con-
sell Executiu.

– Quin són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a la protecció del litoral català
emergit i submergit?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Montserrat Tura i Camafreita

3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les actuacions que portin al millora-
ment de la qualitat del medi atmosfèric
Tram. 300-01024/06

Presentació: Sra. Montserrat Tura i Cama-
freita, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 48956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Tura i Camafreita, diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 128 i següents del Reglament
de la Cambra, formula la següent interpel·lació al Con-
sell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a les actuacions que portin a la
millora de la qualitat del medi atmosfèric?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Montserrat Tura i Camafreita

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la garantia de qualitat en l’abastament
d’aigua
Tram. 300-01025/06

Presentació: Sra. Montserrat Tura i Cama-
freita, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 48957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Tura i Camafreita, diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò
que es preveu als articles 128 i següents del Reglament
de la Cambra, formula la següent interpel·lació al Con-
sell Executiu.

– Quin són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a la garantia de qualitat en l’abas-
tament d’aigua?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Montserrat Tura i Camafreita

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la inflació a Catalunya
Tram. 300-01026/06

Presentació: Sr. José Luis López Bulla,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Reg. 48995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

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 inflació a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

José Luis López Bulla
Diputat

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les malalties sociolaborals
Tram. 300-01027/06

Presentació: Sr. José Luis López Bulla,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds
Reg. 48996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

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 les malalties sociolaborals?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

José Luis López Bulla
Diputat
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3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 349 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 5 de novembre de 2002

99

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques per a barris que reque-
reixen atenció especial
Tram. 300-01028/06

Presentació: Sr. Oriol Nel·lo i Colom, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 49030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Oriol Nel·lo i Colom, diputat del Grup parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
p reveu als articles 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formula la interpel·lació que segueix al Con-
sell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern
respecte a les polítiques per a barris que requereixen
atenció especial?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2002

Oriol Nel·lo i Colom

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’exercici de l’autogovern
Tram. 300-01029/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
347)

Al BOPC núm. 347, de 28 d’octubre de 2002, a la pàg.
79

On diu:

«Reg. 49147 / Admissió a tràmit: Presidència del Par-
lament, 25.10.2002»

Ha de dir:

«Reg. 49147 / Admissió a tràmit i tramitació pel pro-
cediment d’urgència: Presidència del Parlament,
25.10.2002»

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió de Política
Social
Tram. 400-00008/06

Substitució de diputats
Reg. 49027 / Coneixement: Mesa del Parlament,
30.10.2002

Alta: Sra. Núria Martínez i Barderi

Baixa: Sr. Antoni Castellà i Clavé

Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre la Unió Europea i
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i
Solidaritat
Tram. 400-00015/06

Substitució de diputats
Reg. 49027 / Coneixement: Mesa del Parlament,
30.10.2002

Alta: Sra. Núria Martínez i Barderi

Baixa: Sr. Josep Rull i Andre u

4.45.
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 845/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’emissió de segells de correus
dedicats a les nou denominacions
d’origen de vins i caves de Catalunya
Tram. 340-00824/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49069 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

En referència a la Resolució 845/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment de mesures perquè l’En-
titat Pública Empresarial Correus i Telègrafs emeti se-
gells dedicats a les nou denominacions d’origen (DO)
de vins i caves catalans, adoptada a la Comissió de
Política Cultural del 21 de juny de 2001 (BOC núm.
204, de 2 de juliol de 2001), i d’acord amb el que dis-
posen els articles 131 i 135 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, em plau informar-vos, en nom del
Consell Executiu, que el passat 24 de setembre de
2002, la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA, va
acordar editar una sèrie de segells dedicats a les Deno-
minacions d’Origen de vins i caves de Catalunya.

Barcelona, 17 d’octubre de 2002

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Moció
156/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política de seguretat ciutada-
na
Tram. 340-01099/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 49077 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00156/06

Sobre: sobre la política de seguretat ciutadana

En compliment de la Moció 156/VI, sobre la política de
seguretat ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalu-
nya el 16 de maig de 2002 i publicada al Butlletí Ofi-
cial del Parlament de Catalunya núm. 298, de 21 de

maig de 2002, tinc l’honor d’informar el següent:

Quant a les mesures d’àmbit policial interessades a la
Moció, em plau informar que, allà on ja s’ha produït el
desplegament de substitució del cos de Mossos d’Es-
quadra com a policia ordinària i integral, s’està enregis-
trant una ràtio de policies per cada mil habitant que
depassa amb escreix l’òptim assenyalat a la Moció.

Així, en els territoris de desplegament, la ràtio de la
Policia de Catalunya (Mossos d’Esquadra i Policies
Locals) per cada mil habitants és de 4,73, xifra a la qual
encara s’hi hauria de sumar els contingents de les For-
ces i Cossos de Seguretat de l’Estat que hi romanen per
a l’exercici de les funcions policials extra i supracomu-
nitàries.

Pel que fa a les dotacions de Forces i Cossos de Segu-
retat de l’Estat allí on encara no s’ha produït la seva
substitució pel cos de Mossos d’Esquadra, em plau in-
formar que, com a mesura complementària a l’acord
assolit amb el Ministeri de l’Interior de juliol de 2001
de retornar el dimensionament de les plantilles destina-
des a Catalunya als nivells de l’any 1998, i sens perju-
dici d’aquest compromís, la Junta de Seguretat de 4 de
juny d’enguany, a instància de la Generalitat, ha adoptat
l’acord que vincula l’Administració de l’Estat de man-
tenir a Catalunya tots els efectius que progressivament
siguin alliberats de les seves destinacions a causa dels
successius desplegaments territorials del cos de Mossos
d’Esquadra, fins que aquest hagi finit. Així, romandran
a Catalunya reforçant els territoris pendents de desple-
gament, amb la qual cosa s’evitarà que els suposi un
perjudici quant a dotació d’efectius policials o un greu-
ge comparatiu amb aquells territoris on es va produint
el desplegament.

Finalment, i en aquest àmbit de mesures policials, em
plau informar que el Govern de la Generalitat va tras-
lladar a la Junta de Seguretat de Catalunya de 4 de juny
de 2002 el contingut del punt Primera.c), tal i com in-
teressava la Moció, i que més enllà de fer-se’n ressò, el
Govern de la Generalitat va fer seva la voluntat del
Parlament.

Quant a la modificació del marc legal, en plau informar
que les reformes interessades han estat ja aprovades per
les Corts Generals en la seva major part i que, en allò
que encara resta pendent, existeix un calendari fixat per
a finir els treballs, inserit en aquest mateix període de
sessions.

En aquest sentit, el Govern es felicita per l’assoliment
d’aquestes reformes legals, d’altra banda reclamades
insistentment i des de fa temps pel propi Govern i pel
Grup que li dóna suport en seu del Congrés dels Dipu-
tats.

Quant a les mesures instades en relació a la millora i la
potenciació del marc legal, em plau informar-vos que
una de les prioritats de l’acció de govern de la Genera-
litat de Catalunya en matèria de justícia es concreta,
dins de l’àmbit de les competències atribuïdes, a portar
a terme totes aquelles actuacions que calgui per asso-
lir una millora efectiva dels mitjans materials, econò-
mics i personals adscrits a l’Administració de Justícia,
que redundi, finalment, en un major i millor servei als
ciutadans i les ciutadanes.
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En aquest sentit, de manera reiterada des del Departa-
ment de Justícia s’ha donat trasllat al Ministeri de Jus-
tícia, com a òrgan competent, de la necessitat de crear
noves demarcacions judicials (Acord de Govern de 22
de gener de 2002, mitjançant el qual es proposa al Mi-
nisteri la creació de 8 nous partits judicials) i nous òr-
gans judicials (la proposta tramesa al Ministeri preveu
la posada en funcionament de 20 nous òrgans judicials
i la creació d’una quarta plaça de magistrat a la Secció
2a. de l’Audiència Provincial de Tarragona); d’incre-
mentar el nombre de membres del Ministeri Fiscal des-
tinats a Catalunya; de cobrir, al mes aviat possible, les
places vacants de secretaris judicials i d’augmentar les
plantilles d’oficials, auxiliars, agents judicials i metges
forenses, mesures totes elles proposades per afrontar les
mancances que planteja actualment l’Administració de
Justícia a Catalunya.

Així mateix, cal destacar que en el marc de la Confe-
rència Sectorial en matèria de justícia, realitzada a les
Illes Canàries el passat 22 de maig de 2001, el Minis-
teri de Justícia i els governs de les comunitats autòno-
mes amb competències van acordar l’adopció d’una
sèrie de mesures que persegueixen, en línies generals,
els mateixos objectius esmentats anteriorment, tot això
sense perjudici del vot particular emès pels governs de
Catalunya i el País Basc pel que fa al manteniment del
model de cossos nacionals.

En aquesta mateixa línia, el Pacte d’Estat per a la Re-
forma de la Justícia, subscrit el 28 de maig de 2001
entre els dos partits majoritaris d’àmbit estatal (PP i
PSOE), en el seu punt 22 fa seves les propostes adop-
tades per la Conferència Sectorial de referència.

Quant a la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, regu-
ladora de la responsabilitat penal dels menors, i per tal
d’afrontar amb garanties la seva aplicació, des de la
seva entrada en vigor el Departament de Justícia ha
dotat

del personal adient els jutjats i les fiscalies de menors,
mitjançant un increment considerable de les plantilles
i de les places de reforç.

Pel que fa a l’enjudiciament ràpid i immeditat dels de-
lictes, cal dir que el passat dia 3 d’octubre el Congrés
dels Diputats va aprovar definitivament la Proposició
de llei de reforma parcial de la Llei d’enjudiciament
criminal sobre el procediment per a l’enjudiciament
ràpid i immediat de determinats delictes de faltes i de
modificació del procediment abreujat, així com la Pro-
posició de llei orgànica complementària de la llei es-
mentada.

En aquest sentit, el Departament de Justícia durà a ter-
me una anàlisi acurada de les novetats que introdueix
aquesta llei per tal de preveure, d’acord amb les com-
petències que té atribuïdes en aquesta matèria, les ne-
cessitats de mitjans materials i personal que suposarà la
seva entrada en vigor.

Finalment, i pel que fa al darrer bloc de mesures insta-
des, em plau informar-vos que el projecte de llei d’or-
denació del sistema de seguretat pública a Catalunya ha
estat ja tramés al Parlament de Catalunya. En aquest
text legal s’hi contenen, no tant les actuacions concre-

tes de caràcter preventiu, que seran variables i adapta-
bles a la pròpia evolució dels conflictes socials i la se-
guretat, sinó els òrgans, vies i canals estables que han
de vehicular i fer possible aquesta actuació preventiva
i multidisciplinar.

Barcelona, 23 d’octubre de 2002

Xavier Pomés i Abella
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolu-
ció 1451/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un nou
equipament escolar a Pacs del Pene-
dès (Alt Penedès)
Tram. 340-01355/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 48935 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01451/06

Sobre: sobre la construcció d’un nou equipament esco-
lar a Pacs del Penedès (Alt Penedès)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1451/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la construcció d’un nou equipa-
ment escolar a Pacs del Penedès (Alt Penedès), em cor-
respon informar la Comissió de Política Cultural del
següent:

El col·legi d’educació infantil i primària El Drac, de
Pacs del Penedès, és una escola cíclica amb una unitat
d’educació infantil i primària que el curs 2002-2003 té
matriculats un total de 16 alumnes: 8 d’educació infan-
til i 8 d’educació primària.

En aquest sentit, atès que el centre té encara capacitat
suficient per atendre l’alumnat, el Departament d’En-
senyament iniciarà els estudis per a la redacció del pro-
jecte d’un nou equipament per aquest municipi tan bon
punt la demanda d’escolarització ho faci necessari.

Barcelona, 11 d’octubre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1266/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’aplicació d’un programa
d’actuació urbanística en el nucli his-
tòric de Balaguer (Noguera)
Tram. 340-01356/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 48944 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01266/06

Sobre: sobre l’aplicació d’un programa d’actuació ur-
banística en el nucli històric de Balaguer (Noguera)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

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 1266/VI, sobre l’apli-
cació d’un programa d’actuació urbanística en el nucli
històric de Balaguer, em plau fer-vos avinent les se-
güents consideracions:

La Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català
del Sòl ha desenvolupat, d’acord amb l’Ajuntament,
actuacions de promoció de habitatges protegits a la Pla-
ça del Mercadal (8 habitatges) i Plaça de Sant Salvador
(20 habitatges).

Hores d’ara està programada l’execució de la unitat
d’actuació C-3 La Reguereta en desenvolupament del
Pla especial de reforma interior del nucli històric. L’Ins-
titut Català del Sòl també està redactant els projectes
d’urbanització dels carrers de Pont, Miracle i Torrent,
que executarà l’Ajuntament.

Dins del Programa de Rehabilitació de nuclis antics
s’ha executat la 1a. fase de rehabilitació del Claustre del
Convent de Sant Domènec i es preveu desenvolupar-ne
la 2a. fase.

Barcelona, 16 d’octubre de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1456/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la rehabilitació de les
instal·lacions del Casal Torrellenc, de
Torrelles de Foix (Alt Penedès)
Tram. 340-01357/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 48963 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01456/06

Sobre: sobre la rehabilitació de les instal·lacions del
Casal Torrellenc, de Torrelles de Foix (Alt Penedès)

En relació a la Resolució 1456/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la rehabilitació de les instal·lacions del
Casal Torrellenc, de Torrelles de Foix (Alt Penedès), cal
assenyalar el següent:

D’acord amb la normativa vigent en matèria de subven-
cions, cal destacar que es duran a terme les actuacions
necessàries per tal de coadjuvar a la rehabilitació i mi-
llora de les instal·lacions del Casal Torrellenc, de Torre-
lles de Foix, tenint en compte les bases reguladores del
concurs públic per a l’atorgament de subvencions per
a inversions en espais amb destinació cultural.

Barcelona, 18 d’octubre de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 1256/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de l’import dels
ajuts econòmics destinats a les famíli-
es amb infants d’edats compreses en-
tre els zero i els tres anys
Tram. 340-01358/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49012 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01256/06

Sobre: sobre l’increment de l’import dels ajuts econò-
mics destinats a les famílies amb infants d’edats com-
p reses entre els zero i els tres anys

Comissió competent: Comissió de Política Cultural
4.50.

4. INFORMACIÓ



Núm. 349 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 5 de novembre de 2002

103

Informe de compliment de la Resolució 1256/VI del
Parlament de Catalunya

En compliment de la Resolució 1256/VI del Parlament
de Catalunya, us informo que, el Govern està estudiant
la possibilitat de continuar incrementant el sostre d’in-
gressos familiars dels ajuts econòmics destinats a famí-
lies amb infants d’edats compreses entre els zero i els
t res anys, per poder-ne ser beneficiari. Aquesta mesu-
ra es concretaria en els Pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2003.

Barcelona, 16 d’octubre de 2002

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1379/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la compra dels terrenys i
els edificis de la caserna d’alta munta-
nya de Vielha
Tram. 340-01359/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49020 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01379/06

Sobre: sobre la compra dels terrenys i els edificis de la
caserna d’alta muntanya de Vielha

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

En compliment de la Resolució 1379/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la compra dels terrenys i els edifi-
cis de la caserna d’alta muntanya de Vielha, el Govern
de la Generalitat s’ha posat en contacte amb l’Ajunta-
ment de Vielha e Mijaran i amb el Conselh Generau
d’Aran per tractar sobre la compra dels terrenys i edi-
ficis esmentats.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran ha signat un conve-
ni amb la Gerència d’Infrastructura i Equipament de la
Defensa del Ministeri de Defensa que té com a objec-
te l’obtenció de sòl que permeti obtenir equipaments
públics per part de l’ajuntament i obtenir recursos per
a finançar inversions per part del Ministeri.

Barcelona, 21 d’octubre de 2002

Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació
i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolu-
ció 1248/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la prohibició de l’ús de mu-
nició amb plom en determinades
zones humides
Tram. 340-01360/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49064 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01248/06

Sobre: sobre la prohibició de l’ús de munició amb plom
en determinades zones humides

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi Am-
bient, d’acord amb el que disposen l’article 131 i con-
cordants del Reglament del Parlament, emet el corres-
ponent informe de compliment de la Resolució
indicada més amunt.

La Resolució 1248/VI del Parlament de Catalunya ins-
tava el Govern a:

a) Vetllar pel compliment del Reial decret 581/2001, de
l’1 de juny, que estableix la prohibició de tinença i ús
de munició amb plom per a l’exercici de la caça i el tir
esportiu en determinades zones humides des de l’1
d’octubre de 2001.

b) Elaborar un pla per a l’ampliació de l’aplicació del
Reial decret esmentat a les zones humides afectades per
la presència de plom.

El Reial Decret 581/2001, d’1 de juny, pel qual en de-
terminades zones humides es prohibeix la tinença i l’ús
de municions que continguin plom per a l’exercici de
la caça i el tir esportiu, estableix la prohibició de tinen-
ça i ús de munició que contingui plom durant l’exercici
de la caça i el tir esportiu en zones humides del territori
espanyol incloses en el llistat del Conveni relatiu a ai-
guamolls d’importància internacional, conegut com
Ramsar, des de l’1 d’octubre de 2001. També estableix
que, excepcionalment, les administracions públiques
competents, poden disposar excepcions temporals a
l’esmentada prohibició per raons imperatives d’interès
públic de primer ordre (socioeconòmiques, protecció
de la salut, protecció de la seguretat de ciutadans), sem-
p re que no existeixi altra solució satisfactòria i sense
perjudicar el manteniment de les espècies que habiten
en les zones humides.

Per tal de vetllar pel compliment de l’esmentat Reial
Decret, el Govern, mitjançant una Ord re, de 2 d’octu-
b re de 2001, del Departament de Medi Ambient, dicta
normes d’aplicació a Catalunya d’aquest Reial Decret.
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Amb aquesta norma, el Govern no tan sols vetlla pel
compliment del Reial Decret, sinó que aplica, més es-
trictament i en un àmbit d’actuació més ampli, la nor-
mativa sobre l’ús de plom en la munició de caça a partir
de la temporada 2003–2004.

Així, el Reial Decret prohibeix l’ús del plom en les
zones humides incloses en el Conveni Ramsar i a les
zones humides amb figures de protecció. A Catalunya,
aquestes zones són el Parc Natural del Delta de l’Ebre
i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, que
sumen un total de 12.580 ha.

Però l’esmentat Reial Decret no estén la prohibició a les
à rees d’arrossars del delta de l’Ebre perquè són exclo-
ses del catàleg de zones humides de Catalunya. Tanma-
teix, els terrenys no protegits i pròxims al Parc Natural
del Delta de l’Ebre, que conformen la plataforma del-
taica, és una de les zones on més es practica la caça
d’aus aquàtiques a Catalunya, això fa poc efectiu l’ob-
jectiu de suprimir la possible contaminació per plom
dels terrenys i l’enverinament de les aus aquàtiques, ja
que són zones humides habituals d’alimentació per als
ocells aquàtics.

Amb l’Ord re d’octubre de 2001, s’amplia, per a l’any
2003, l’aplicació del Reial Decret a tot el Delta de
l’Ebre (per tant, també al Parc Natural) incrementant en
21.000 ha (altres zones humides i arrossars) la superfí-
cie on es prohibirà l’ús de plom.

Ramon Espadaler i Parcerisas

Barcelona, 16 d’octubre de 2002

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Resolu-
ció 1264/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dotació dels recursos
necessaris per a millorar l’oferta edu-
cativa de les ecoles d’adults de Mata-
ró (Maresme)
Tram. 340-01361/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49180 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01264/06

Sobre: sobre la dotació dels recursos necessaris per a
millorar l’oferta educativa de les escoles d’adults de
Mataró (Maresme)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

Informe de compliment de la Resolució 1264/VI del
Parlament de Catalunya, sobre la dotació dels recursos
necessaris per a millorar l’oferta educativa de les esco-
les d’adults de Mataró (Maresme)

En compliment de la Resolució 1264/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la dotació dels recursos necessaris
per a millorar l’oferta educativa de les escoles d’adults
de Mataró (Maresme), us informo que el curs actual,
2002-03, significa l’inici d’una nova etapa en la forma-
ció d’adults amb la implementació de la nova oferta
formativa als centres i aules de formació d’adults fruit
de l’aplicació de la LOGSE i la generalització del gra-
duat en educació secundària. El desplegament efectiu
d’aquesta nova oferta ja significa, per ell mateix, una
millora important en la mesura que fa possible l’ade-
quació a les noves necessitats de la societat actual.

Des del Departament de Benestar Social, s’han inten-
sificat les actuacions iniciades en cursos anteriors per
facilitar als centres i aules de formació d’adults els re-
cursos adequats per a l’organització de la nova oferta
formativa. En aquest sentit, s’han prioritzat aspectes
com la formació de formadors, l’elaboració i dotació de
materials didàctics, la millora en l’equipament de mit-
jans informàtics, l’increment i redistribució dels recur-
sos humans.

Pel que fa als recursos específics corresponents al mu-
nicipi de Mataró, on hi ha tres centres de titularitat del
Departament de Benestar Social –Els Ta rongers, Can
Marfà i Alarona–, us informo que pel curs 2001-02, el
Govern va incrementar amb un mestre el nombre de
docents destinats al Centre de Formació d’Adults Els
Ta rongers i també, va rebre un mestre més fruit de la
redistribució i optimització dels recursos humans des-
tinats als centres i aules de Mataró. Enguany, pel curs
2002-03, s’ha incrementat amb un altre mestre més el
Centre de Formació d’Adults Els Ta rongers i hi ha pre-
vist l’increment d’un mestre a l’Aula de Formació
d’Adults Can Marfà per a la posada en funcionament
d’un espai d’autoformació en aquesta aula.

S’ha impulsat de forma especial l’equipament de mit-
jans informàtics, tant pel que fa a la maquinària com a
les connexions a la xarxa. Així, el curs 2001-02, es va
dotar amb cinc ordinadors l’Aula de Formació d’Adults
Can Marfà i amb quatre el Centre de Formació
d’Adults Els Ta rongers. Per a enguany, hi ha prevista la
dotació d’un ordinador més per a les tasques de gestió
per a cada un dels centres i aules del municipi (Els ta-
rongers, Can Marfà, Alarona) i, dins del programa
Magister, del projecte NODAT, es dotarà els centre s
Alarona i Els Ta rongers amb un ordinador més, i Can
Marfà amb quatre.

Pel que fa als recursos didàctics, s’han elaborat els
materials Curs de llengua oral per a l’aprenentatge del
català per a persones immigrades i els d’Iniciació a la
informàtica, els quals es van distribuir a l’inici de curs
a tots els centres i aules. Properament, es distribuiran
nous materials, actualment, en procés d’edició.

Els materials que s’elaboren corresponen a les activitats
compreses en el bloc d’ensenyaments inicials per a
adults de la nova oferta formativa. Són cursos de 60
hores que els centres i aules es poden organitzar
d’acord amb les necessitats de la zona on estan ubicats.
Aquesta organització, deslligada dels terminis fixats
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tradicionalment en un curs lectiu, permet donar respos-
ta a un major nombre de persones.

Barcelona, 15 d’octubre de 2002

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1373/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un programa
d’ampliació de la xarxa de gasificació
de la comarca de la Segarra
Tram. 340-01362/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49200 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01373/06

Sobre: sobre l’elaboració d’un programa d’ampliació
de la xarxa de gasificació de la comarca de la Segarra

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

En compliment de la Resolució 1373/VI del Parlament
de Catalunya, sobre l’elaboració d’un programa d’am-
pliació de la xarxa de gasificació de la comarca de la
Segarra, i d’acord amb el que disposen els articles 131
i 135 del Reglament del Parlament, em plau notificar-
vos el següent:

1. Quant al subministrament de gas natural a la pobla-
ció de Guissona, l’autorització administrativa va ser
publicada en el DOGC el passat 18 de juny de 2002 i
la previsió de l’inici del servei a l’esmentada població
és per al mes de març de 2003.

2. Les poblacions que ja disposen de gas natural en
aquesta comarca són Cervera i Sant Guim de Freixenet.
Altrament, el municipi de Sant Ramon té una xarxa de
GLP canalitzat en servei.

Barcelona, 24 d’octubre de 2002

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Control del compliment de la Resolu-
ció 1374/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un programa
d’ampliació de la xarxa de gasificació
de la comarca de l’Urgell
Tram. 340-01363/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49201 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01374/06

Sobre: sobre l’elaboració d’un programa d’ampliació
de la xarxa de gasificació de la comarca de l’Urgell

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

En compliment de la Resolució 1374/VI del Parlament
de Catalunya, sobre l’elaboració d’un programa d’am-
pliació de la xarxa de gasificació de la comarca de
l’Urgell, i d’acord amb el que disposen els articles 131
i 135 del Reglament del Parlament, em plau notificar-
vos el següent:

1. Quant a la connexió amb la xarxa de gas natural del
municipi d’Agramunt cal assenyalar que ja disposa
d’una xarxa local de distribució de GLP canalitzat de
titularitat Repsol Gas, SA.

Altrament, el municipi de Castellserà també disposa
d’una xarxa de GLP canalitzat en servei.

2. Pel que fa referència al gas natural canalitzat, en dis-
posen les poblacions de Tàrrega, Bellpuig i Anglesola.
D’altra banda, està en estudi una antena que, des de
Bellpuig, podria donar servei a Belianes i Maldà.

Barcelona, 24 d’octubre de 2002

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1296/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el control i la inspecció
d’establiments on s’exposen i es ve-
nen productes de col·lecció i joguines
de caràcter bèl·lic
Tram. 340-01364/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49202 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01296/06

Sobre: sobre el control i la inspecció d’establiments on
s’exposen i es venen productes de col·lecció i joguines
de caràcter bèl·lic

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1296/VI del Parlament
de Catalunya, sobre el control i la inspecció d’establi-
ments on s’exposen i es venen productes de col·lecció
i joguines de caràcter bèl·lic, i d’acord amb el que dis-
posen els articles 131 i 135 del Reglament del Parla-
ment, em plau notificar-vos el següent:

En els controls que es fan sobre alertes i en establi-
ments de venda de joguines s’ha incorporat el control
de que els productes de col·lecció de caràcter bèl·lic o
que facin referència personatges o règim totalitaris, es
trobin clarament separats de les joguines.

Barcelona, 24 d’octubre de 2002

Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Control del compliment de la Resolu-
ció 1397/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de construcció
del port esportiu de Roda de Barà (Tar-
ragonès)
Tram. 340-01365/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49293 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01397/06

Sobre: sobre les obres de construcció del port esportiu
de Roda de Barà (Tarragonès)

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 1397/VI, sobre les obres de
construcció del port esportiu de Roda de Barà, em plau
fer-vos avinent que la Generalitat de Catalunya, mitjan-
çant aquest Departament, va procedir, en data 8 de juliol
de 2002, a incoar expedient d’extinció de la concessió
administrativa adjudicada a l’empresa Port Roda de Barà,
SA per a la construcció i explotació del port esportiu si-
tuat al terme municipal de Roda de Barà, en presumir
raonablement la impossibilitat del compliment del termi-
ni de finalització de l’obra previst per al 15 de gener de
2003, atès l’estat dels treballs de construcció. Això no
obstant, i previ compliment per part de la companyia
concessionària dels condicionats establerts per aquest
Departament, la Direcció General de Ports i Transports ha
resolt, en data 17 d’octubre de 2002, arxivar l’expedient
esmentat, la qual cosa ha permès la represa de les obres
per la mateixa concessionària.

Barcelona, 24 d’octubre de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 890/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la prolongació de l’autovia entre
Berga (Berguedà) i l’accés sud al túnel
del Cadí
Tram. 340-01366/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49294 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00890/06

Sobre: sobre la prolongació de l’autovia entre Berga
(Berguedà) i l’accés sud al túnel del Cadí

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 890/VI, sobre la pro-
longació de l’autovia entre Berga i l’accés sud al túnel
del Cadí, em plau fer-vos avinent que des d’aquest de-
partament s’està portant a terme la redacció de l’estu-
di previ de la «Nova carretera, Eix del Llobregat, tram:
Berga - Bagà». Es preveu que l’estudi estigui enllestit
abans de finals d’enguany.

Barcelona, 21 d’octubre de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1106/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la comptabilitat social de la
mobilitat de viatgers
Tram. 340-01367/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49195 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01106/06

Sobre: la comptabilitat social de la mobilitat de viatgers

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 1106/VI, sobre la
comptabilitat social de la mobilitat de viatgers, em plau
fer-vos avinents les següents consideracions:

La Direcció General de Ports i Transports d’aquest
Departament està duent a terme l’estudi sol·licitat per la
Comissió de Política Territorial en el context d’un tre-
ball d’abast més ampli, l’objectiu del qual és avaluar la
comptabilitat social, no tan sols del transport de viat-
gers, sinó també del transport de mercaderies. El criteri
dels serveis tècnics encarregats de l’estudi ha estat
computar els costos d’operació i socials del transport
de viatgers en el context d’una comptabilitat global del
sistema de transports per tal que les dades obtingudes
tinguin una adequada perspectiva i no se’n puguin ex-
treure conclusions distorsionades.

Des del punt de vista metodològic, en el decurs del tre-
ball hom ha topat amb dos problemes importants.
D’una banda, l’Autoritat del Transport Metropolità no
ha publicat encara els resultats dels comptes del trans-
port a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)
corresponents a l’any 2000 (la darrera comptabilitat
disponible és de l’any 1998), amb la qual cosa no es
disposa a hores d’ara de referències actualitzades per
assignar valors monetaris a determinades variables crí-
tiques, com ara el valor del temps de viatge. Per altra
banda, la metodologia de la comptabilitat social del
transport de viatgers de la RMB no contempla determi-
nades partides de cost gens negligibles a escala catala-
na, com ara els costos de congestió en zones urbanes
que no siguin l’aglomeració barcelonina. Això ha fet
que no hagi estat possible una simple transposició de la
metodologia elaborada per a l’àmbit RMB i que s’ha-
gin hagut de realitzar treballs de camp per obtenir els
valors de determinades partides de cost social del trans-
port.

Hom espera que la comptabilitat social del transport de
viatgers a la RMB per al 2000 estarà disponible a finals
d’any, amb la qual cosa el balanç de costos directes i

externs del sistema de transport de Catalunya podria
enllestir-se durant el primer trimestre de l’any vinent.

Barcelona, 25 d’octubre de 2002

Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 1318/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la detecció precoç del càn-
cer de mama
Tram. 340-01368/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49347 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01318/06

Sobre: sobre la detecció precoç del càncer de mama

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Resolució 1318/VI, sobre la detecció precoç
del càncer de mama, em plau fer-vos avinents les se-
güents consideracions:

Pel que fa a l’apartat a), cal assenyalar que està en fase
d’elaboració el protocol d’actuació sobre el càncer de
mama en les dones d’entre 40 i 49 anys d’edat, el qual
inclou:

– L’anàlisi de la situació epidemiològica del càncer de
mama a Catalunya, globalment i en aquest grup d’edat
específic. - La revisió de la literatura mèdica sobre els
beneficis i riscos de les possibles estratègies i activitats
p reventives en aquest grup d’edat.

– La definició de criteris de risc que permetin identifi-
car grups de risc elevat en funció dels coneixements
actuals

– L’establiment de recomanacions d’actuació en
aquests grups de risc elevat i la definició del paper de
l’atenció primària i l’atenció especialitzada.

– L’avaluació dels recursos necessaris per portar a la
pràctica les recomanacions.

Quant a l’apartat b) de la Resolució, cal fer avinent que
el programa de detecció precoç de càncer de mama
comporta la realització, en cada àrea on s’implanta,
d’activitats d’informació i promoció del programa en-
tre la població i de coordinació i col·laboració amb els
professionals sanitaris.

La informació i promoció del programa entre la pobla-
ció diana es realitza a través dels canals habituals: in-
formació i educació sanitària, premsa, altres mitjans de
comunicació escrita i ràdio de caràcter local, cartells en
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locals estratègics (CAP, farmàcies, mercats...), presen-
tacions i xerrades obertes al públic...

El paper dels diferents agents implicats en el cribratge,
especialment els professionals de l’atenció primària i
els programes d’atenció a la salut sexual i reproducti-
va, és molt important atesa la seva accessibilitat per part
de les dones i el fet que són els professionals de refe-
rència per molts aspectes relacionats amb la salut. És
per tant necessari que aquests professionals coneguin
les característiques i organització del programa, promo-
guin la participació en el programa i informin i acon-
sellin a les dones en relació als dubtes i preocupacions
que els pugin plantejar.

Val a dir que un cop es disposi de les recomanacions
per als grups de risc elevat en les dones menors de 50
anys, se’n farà difusió entre els professionals sanitaris
de l’atenció primària i especialitzada i entre la població
diana.

Finalment, quant a l’apartat c) de la Resolució, cal dir
que la població diana inicial del programa de cribratge
de càncer de mama de Catalunya es va establir en el
grup d’edat d’entre 50 i 64 anys, en funció de conside-
racions relatives a l’eficàcia de la prova de cribratge, la
magnitud de l’efecte, el balanç entre beneficis i efectes
adversos i la priorització en el moment de la posada en
marxa del programa.

A partir de l’any 2000 es va decidir que, mantenint la
població diana inicial en el grup de 50-64 anys per als
p rogrames que s’iniciaven, les dones ja incorporades al
p rograma serien convidades fins a l’edat de 69 anys.
D’aquesta manera, s’aconseguia l’extensió del progra-
ma a les dones de 65-69 anys, d’una manera progres-
siva, en el termini de 5 anys des de la posada en mar-
xa del programa en cada àrea i s’assegurava disposar
dels recursos tècnics i professionals per donar servei a
aquesta població amb un nivell de qualitat adequat.

Barcelona, 28 d’octubre de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1195/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre les mesures per a disminuir
el nombre de nadons prematurs i amb
baix pes en néixer
Tram. 340-01369/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49348 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01195/06

Sobre: sobre les mesures per a disminuir el nombre de
nadons prematurs i amb baix pes en néixer

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 1195/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions.

Pel que fa a l’apartat a), s’adjunta l’estudi sobre la pre-
maturitat i el baix pes en néixer a Catalunya elaborat
pel Programa de salut maternoinfantil del Departament
de Sanitat i Seguretat Social.

Quant a l’apartat b), cal fer avinent que actualment s’es-
tà aplicant el Protocol de seguiment de l’embaràs a
Catalunya a tota la xarxa sanitària pública de centre s
que fan el seguiment de l’embaràs, en el qual s’especi-
fiquen les mesures que s’esmenten en aquest apartat de
la resolució.

Barcelona, 28 d’octubre de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 1389/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació i la dotació de
personal sanitari de l’Àrea Bàsica Sa-
nitària de Cubelles (Garraf) i Cunit
(Baix Penedès)
Tram. 340-01370/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49349 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01389/06

Sobre: sobre la creació i la dotació de personal sanita-
ri de l’Àrea Bàsica Sanitària de Cubelles (Garraf) i
Cunit (Baix Penedès)

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 1389/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions.

El passat dia 2 de juliol es va publicar al DOGC l’Or-
d re de 17 de juny de 2002, per la qual es modifica la
delimitació territorial de diverses àrees bàsiques de sa-
lut (ABS), entre elles, l’ABS Cubelles-Cunit, de nova
creació, que comprèn l’àmbit territorial dels municipis
de Cubelles i Cunit, els quals se segreguen de l’ABS
Garraf rural.

La plantilla de l’equip d’atenció primària (EAP)
d’aquesta nova ABS s’ha definit segons els criteris
acordats entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i
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l’Institut Català de la Salut (ICS), comuns per a tots els
EAP de Catalunya.

Pel que fa als reforços d’estiu, cal dir que any rere any
s’adeqüen a les necessitats de reforç de l’EAP de cada
territori. En aquest sentit, es defineixen cada any, abans
del període d’estiu, les hores necessàries de reforç de
t res categories de professionals: metges, diplomats
d’infermeria i auxiliars administratius.

Barcelona, 28 d’octubre de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Control del compliment de la Resolu-
ció 1319/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la difusió de campanyes
informatives específiques per a preve-
nir les malalties derivades dels tras-
torns alimentaris
Tram. 340-01371/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49350 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01319/06

Sobre: sobre la difusió de campanyes informatives es-
pecífiques per a prevenir les malalties derivades dels
trastorns alimentaris

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 1319/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions.

L’any 1999 el Govern de la Generalitat de Catalunya va
aprovar la creació d’un Pla Interdepartamental relatiu
als trastorns del comportament alimentari (TCA), pio-
ner a tot l’Estat espanyol. En aquest Pla hi participen sis
departaments de la Generalitat de Catalunya (Benestar
Social, Ensenyament, Cultura, Presidència, Indústria,
Comerç i Turisme i Sanitat i Seguretat Social), cinc
col·legis professionals i l’Associació Catalana Contra
l’Anorèxia i la Bulímia.

En el marc d’aquest Pla Interdepartamental, des dels
diferents departaments s’estan desenvolupant diferents
accions adreçades a la prevenció i a la detecció precoç
dels trastorns del comportament alimentari:

Des del Departament d’Ensenyament:

– Integració de l’educació nutricional en els centre s
educatius: l’aula i el menjador.

– Assessorament a les AMPAS sobre educació alimen-
tària, prevenció i detecció precoç.

– Col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics
en un Pla d’educació nutricional a l’escola.

– Inclusió d’aspectes de prevenció en els projectes for-
matius de prevenció de conductes de risc.

– Organització de jornades formatives adreçades als
p rofessionals dels serveis educatius.

– Reforç de l’assessorament en la supervisió, avaluació
de la qualitat i el tipus d’alimentació dels menjadors
escolars.

– Realització de cursos adreçats als monitors de men-
jador per a la detecció dels trastorns en hàbits alimen-
taris.

– Col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics
en la realització d’un estudi sobre els hàbits alimenta-
ris en la població escolar.

Des de la Secretaria General de Joventut:

– Organització de jornades formatives adreçades als
monitors de lleure.

– Coordinació d’una comissió de treball per a l’elabo-
ració de jocs didàctics i de material, per treballar amb
els joves la prevenció dels TCA.

– Coordinació de l’elaboració de la guia per educadors
i educadores en la prevenció dels TCA.

Des de l’Institut Català de la Dona (ICD):

– Realització de jornades informatives per afavorir el
coneixement i la sensibilització social.

Des de la Secretaria General de l’Esport:

– Organització de jornades formatives adreçades als
metges i tècnics esportius.

Des del Departament de Benestar Social:

– Coordinació de l’elaboració d’un tríptic informatiu
sobre els TCA, adreçat a la població general.

Des del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme:

– Reunions de sensibilització als gremis de publicistes,
tèxtil i a les organitzacions de consumidors.

Des del Departament de Sanitat i Seguretat Social:

– Elaboració d’una guia per a la detecció precoç dels
TCA des de l’atenció primària de salut.

Barcelona, 28 d’octubre de 2002

Eduard Rius i Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1321/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre una nova central d’atenció
telefònica al Centre d’Atenció Primària
de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès
Occidental)
Tram. 340-01372/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49351 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01321/06

Sobre: sobre una nova central d’atenció telefònica al
Centre d’Atenció Primària de Santa Perpètua de
Mogoda (Vallès Occidental)

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 1321/VI, em plau fer-
vos avinents les següents consideracions.

Atès l’important creixement poblacional del municipi
de Santa Perpètua de Mogoda i per tal de millorar l’ac-
cessibilitat telefònica del Centre d’Atenció Primària
(CAP) d’aquesta població, es va incrementar la planti-
lla del CAP en un auxiliar administratiu per tal de re-
forçar la centraleta.

Malgrat aquest reforç, que ha millorat l’atenció telefò-
nica, ha estat necessari dur a terme altres mesures.

En aquest sentit, i abans de la reordenació d’urgències
de Sabadell ciutat, es posarà en funcionament una cen-
traleta de màxima capacitat (call-center) per tot el Ser-
vei d’Atenció Primària (SAP) de Sabadell.

Amb aquest nou recurs es millorarà l’accessibilitat te-
lefònica de tots els CAP del SAP, ja que podran progra-
mar les visites des d’aquesta nova centraleta. Aquesta
activitat s’iniciarà durant el proper mes de novembre.

Barcelona, 28 d’octubre 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 presi-
dent, del tresorer i del secretari de
l’Agrupació de familiars de desapare-
guts Inter Sos davant la Comissió de
Política Social perquè informin sobre
la situació de les famílies de fills i pa-
res desapareguts
Tram. 356-00278/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 42 de la Comissió de Polí-
tica Social, tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Universitats, Recerca i Socie-
tat de la Informació davant la Comissió
de Cultura perquè informi sobre els
nous projectes impulsats en el sector
de les noves tecnologies i de la socie-
tat de la informació
Tram. 356-00318/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació, en la sessió núm. 20, tinguda el dia
23.10.2002 (DSPC-C 383).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació Catalana de
Professionals de Salut Mental, que és
membre de l’Associació Espanyola de
Neuropsiquiatria (AEN), davant la Co-
missió de Política Social perquè infor-
min sobre la situació de la xarxa de
salut mental
Tram. 356-00379/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).
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Sol·licitud de compareixença de l’As-
sociació Rauxa davant la Comissió de
Política Social per a exposar la proble-
màtica de les persones transeünts del
carrer que pateixen alcoholisme crò-
nic
Tram. 356-00385/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença dels sin-
dicats UGT I CCOO davant la Comissió
de Política Social perquè informin de
llur posició davant la reforma de la
negociació col·lectiva
Tram. 356-00395/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de la Plataforma per a la
Salut Mental davant la Comissió de
Política Social perquè informin sobre
la situació de la salut mental a Catalu-
nya i els problemes de pressupost per
a salut mental
Tram. 356-00404/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de Pimec-Sefes davant la
Comissió de Política Social perquè in-
formin sobre la manca de mà d’obra
Tram. 356-00421/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Sanitat davant la comissió
corresponent perquè informi sobre les
repercussions en la salut pública de la
contaminació per mercuri en les ai-
gües de l’Ebre, a l’altura de l’assut
d’Ascó, detectada el 25 de desembre
de 2001
Tram. 356-00459/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 42 de la Comissió de Polí-
tica Social, tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball davant la Comissió de
Política Social perquè informi de les
presumptes irregularitats detectades
en l’atorgament i la gestió dels fons
destinats a la formació ocupacional
Tram. 356-00466/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Social, en la sessió núm. 42, del
23.10.2002 (DSPC-C 382).
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Sol·licitud de compareixença de la So-
cietat Espanyola de Medicina de l’Ado-
lescència dins l’Associació Espanyola
de Pediatria davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre la
salut mental de la infància i l’adoles-
cència
Tram. 356-00468/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Eva Maria Val, representant de
l’Associació Cuques de Llum - Llar de
Mares Soles davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre
aquesta associació
Tram. 356-00478/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Sònia Bardají representant de
l’Associació de Famílies Nombroses
davant la Comissió de Política Social,
perquè informi sobre aquesta associa-
ció
Tram. 356-00479/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença de la di-
recció de la mútua L’Aliança i de les
empreses associades davant la comis-
sió corresponent perquè informin so-
bre la crisi que pateix la mútua esmen-
tada
Tram. 356-00484/06

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Social, en la ses-
sió núm. 42, tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre la
situació de la planta a Cervera (Segar-
ra) de l’empresa Lear
Tram. 356-00485/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 42 de la Comissió de Polí-
tica Social, tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme
davant la Comissió de Política Social
perquè informi sobre la situació de la
planta de l’empresa Lear a Cervera
(Segarra)
Tram. 356-00486/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 42 de la Comissió de Polí-
tica Social, tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença del Comi-
tè d’Empresa de la planta de Cervera
(Segarra) de l’empresa Lear perquè
informi sobre la situació de la planta
esmentada
Tram. 356-00487/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).
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Sol·licitud de compareixença de l’As-
sociació de ludòpates i familiars en
rehabilitació de Catalunya davant la
Comissió de Política Social perquè in-
formi sobre la situació de la ludopatia
a Catalunya
Tram. 356-00504/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants designats per les Corts
Generals a la Convenció sobre el futur
d’Europa davant la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre la Unió Eu-
ropea i d’Actuacions Exteriors, Coope-
ració i Solidaritat perquè informin
sobre les propostes relacionades amb
les institucions de Catalunya i les na-
cionalitats i les regions amb poder le-
gislatiu
Tram. 356-00518/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat, en la sessió núm. 18, tinguda el dia 22.10.2002
(DSPC-C 380).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de la Federació Catalana Pro Per-
sones amb Retard Mental (APPS) da-
vant la Comissió de Política Social
perquè exposin els punts de vista de la
Federació sobre tot allò que té relació
amb les persones amb discapacitat
psíquica
Tram. 356-00519/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Universitats, Recerca i Socie-
tat de la Informació davant la comissió
corresponent perquè informi sobre les
línies de treball de l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Tram. 356-00520/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 39, del
24.10.2002 (DSPC-C 386).

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants dels sindicats UGT i
CCOO davant la Comissió de Política
Social perquè informin sobre les con-
dicions en què es troben els treballa-
dors autònoms a Catalunya
Tram. 356-00522/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Superior d’Avaluació
de Catalunya i dels coordinadors de
les seccions de la Conferència Nacio-
nal d’Educació davant la comissió cor-
responent perquè informin de les con-
clusions de la conferència
Tram. 356-00531/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 39, del
24.10.2002 (DSPC-C 386).
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Sol·licitud de compareixença de l’As-
sociació de pares i mares de gais i les-
bianes davant la Comissió de Política
Cultural perquè informin de la seva
reflexió i coneixement d’accions edu-
catives d’altres països europeus per al
lliure desenvolupament de la persona-
litat dels nois i noies
Tram. 356-00534/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 39, del
24.10.2002 (DSPC-C 386).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació per a la Lec-
tura Fàcil davant la Comissió de Políti-
ca Cultural perquè informin sobre la
seva tasca i la de la International
Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA)
Tram. 356-00535/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 39, del
24.10.2002 (DSPC-C 386).

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants del Departament de Re-
cursos Marins Renovables de l’Institut
de Ciències del Mar (CMIMA-CSIC) da-
vant la Comissió d’Estudi sobre la Pro-
blemàtica de la Pesca a Catalunya per-
què informin sobre el present i el futur
de la pesca a Catalunya i a la Mediter-
rània
Tram. 356-00539/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a
Catalunya, en la sessió núm. 13, tinguda el dia
17.10.2002 (DSPC-C 378).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consorci Hospitalari de Cata-
lunya (CHC) i un representant del sin-
dicat Comissions Obreres de
Catalunya (CCOO) davant la Comissió
de Política Social perquè informin so-
bre el debat de la prestació de depen-
dència
Tram. 356-00541/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença del Col·-
legi de Metges de Catalunya davant la
Comissió de Política Social perquè in-
formin del seu parer en relació a la
sentència del Tribunal Constitucional
arran de la mort d’un testimoni de
Jehovà
Tram. 356-00542/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Assessoria i Informació
sobre Sectes (AIS - Projoventut) da-
vant la Comissió de Política Social per-
què informin sobre la sentència del
Tribunal Constitucional amb relació a
la mort d’un menor testimoni de
Jehovà
Tram. 356-00544/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 42,
tinguda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Sanitat i Seguretat Social da-
vant la Comissió de Política Social per-
què informi sobre els brots de
legionel·la apareguts a Mataró (Mares-
me)
Tram. 356-00548/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Social, en la sessió núm. 42, del
23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants dels col·lectius afectats da-
vant la Comissió de Política Cultural
per a tractar del tancament dels cen-
tres d’ensenyament d’idiomes no re-
glat Opening
Tram. 356-00549/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 39, del
24.10.2002 (DSPC-C 386).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Sanitat i Seguretat Social da-
vant la Comissió de Política Social per-
què informi de les accions fetes arran
del brot de legionel·la de Mataró (Ma-
resme)
Tram. 356-00550/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Social, en la sessió núm. 42, del
23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sol·licitud de compareixença del dele-
gat especial de l’Estat per al Consorci
de la Zona Franca davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
perquè informi de les activitats i pers-
pectives del Consorci
Tram. 356-00560/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, en
la sessió núm. 36, tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C
387).

Sol·licitud de compareixença dels di-
rectors de l’estudi La Societat Xarxa a
Catalunya realitzat per la Universitat
Oberta de Catalunya davant la Comis-
sió per a la Societat de la Informació
perquè informin sobre els continguts i
les conclusions d’aquest informe i so-
bre els usos d’Internet i la seva relació
amb les pràctiques socials i de comu-
nicació en el marc de l’estructura soci-
al i de les pràctiques socials del con-
junt de la població de Catalunya
Tram. 356-00561/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació, en la sessió núm. 20, tinguda el dia
23.10.2002 (DSPC-C 383).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de la Intertextil de Catalunya da-
vant la Comissió de Política Territorial
perquè informi sobre la crisi del sector
tèxtil a Catalunya
Tram. 356-00564/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. M. Caridad Mejías Sánchez, del Grup
Parlamentari Popular (reg. 48968).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 30.10.2002.
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Sol·licitud de compareixença dels mà-
xims responsables de l’Administració
Oberta de Catalunya davant la Comis-
sió per a la Societat de la Informació
perquè informin sobre el seu desenvo-
lupament, els objectius i les prioritats
del programa previst de desplega-
ment, les inversions i els terminis
d’execució de les actuacions
Tram. 356-00566/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachipi,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Sr. Joan Manuel Carrera i Pedrol, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Sr. Ricard Fernández
Deu, del Grup Parlamentari Popular, Sr. Ernest Benach
i Pascual, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Sr. José Luis López Bulla, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg.
49163).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 30.10.2002.

Sol·licitud de compareixença dels mà-
xims responsables de l’actualització
del Pla estratègic per a la societat de la
informació “Catalunya en xarxa” da-
vant la Comissió per a la Societat de la
Informació perquè en facin la presen-
tació, d’acord amb el compromís ad-
quirit a la sessió de la Comissió del dia
21 de novembre del 2001
Tram. 356-00567/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachipi,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Sr. Joan Manuel Carrera i Pedrol, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Sr. Ricard Fernández
Deu, del Grup Parlamentari Popular, Sr. Ernest Benach
i Pascual, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Sr. José Luis López Bulla, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg.
49164).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 30.10.2002.

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Col·legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè aclareixi les perspectives
de les firmes d’auditoria i consultoria,
a conseqüència de les controvertides
situacions en el món empresarial i en
el de les companyies europees, fruit
dels aconteixements ocorreguts darre-
rament als Estats Units
Tram. 356-00569/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sr. Antoni
Fernández i Teixidó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Sr. José Luis López Bulla, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, Sr. Josep
Huguet i Biosca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Sr. Josep M. Fabregat i Vidal,
del Grup Parlamentari Popular (reg. 49491).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 30.10.2002.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Arcadi Oliveras i Boadella, president
de Justícia i Pau, davant la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes del Procés
de Mundialització de l’Economia i les
Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals perquè informi, des de l’àm-
bit de la seva especialitat, sobre l’ob-
jecte d’estudi de la Comissió
Tram. 356-00570/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals, en la sessió núm. 3, tingu-
da el dia 14.06.2002.
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Sol·licitud de compareixença del Sr.
Vicenç Fisas i Armengol, titular de la
Càtedra Unesco sobre Pau i Drets Hu-
mans de la Universitat Autònoma de
Barcelona i director de l’Escola de
Cultura de Pau, davant la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes del Procés
de Mundialització de l’Economia i les
Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals perquè informi, des de l’àm-
bit de la seva especialitat, sobre l’ob-
jecte d’estudi de la Comissió
Tram. 356-00571/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals, en la sessió núm. 3, tingu-
da el dia 14.06.2002.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Miquel Porta i Perales, periodista, da-
vant la Comissió d’Estudi sobre els
Efectes del Procés de Mundialització
de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals perquè
informi, des de l’àmbit de la seva espe-
cialitat, sobre l’objecte d’estudi de la
Comissió
Tram. 356-00572/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals, en la sessió núm. 3, tingu-
da el dia 14.06.2002.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Josep Maria Terricabras,  director de
la Càtedra Ferreter Mora, de la Univer-
sitat de Girona, davant la Comissió
d.Estudi sobre la Situació de la Joven-
tut a Catalunya perquè informi sobre
els valors i la participació de la joven-
tut
Tram. 356-00574/06

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 (DSPC-C 24).

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 presumptes irregulari-
tats detectades en l’atorgament i la
gestió dels fons destinats a la forma-
ció ocupacional
Tram. 355-00207/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Social, en la sessió núm. 42, del
23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sa-
nitat i Seguretat Social sobre els brots
de legionel·la apareguts a Mataró (Ma-
resme)
Tram. 355-00208/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Social, en la sessió núm. 42, del
23.10.2002 (DSPC-C 382).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sa-
nitat i Seguretat Social sobre les acci-
ons fetes arran del brot de legionel·la
de Mataró (Maresme)
Tram. 355-00209/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Social, en la sessió núm. 42, del
23.10.2002 (DSPC-C 382).
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Sessió informativa de la comissió de
Política Cultural amb el conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació sobre les línies de treball
de l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-
sitaris i de Recerca
Tram. 355-00210/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 39, del
24.10.2002 (DSPC-C 386).

Sessió informativa de la Comissió de
Cultura amb el conseller d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informa-
ció sobre els nous projectes impulsats
en el sector de les noves tecnologies i
de la societat de la informació
Tram. 355-00212/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió Permanent de Legislatura per a la Societat de la
Informació, en la sessió núm. 20, del 23.10.2002
(DSPC-C 383).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del director de l’Insti-
tut Català de la Mediterrània davant la
Comissió Permanent de Legislatura
sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat per-
què informi sobre el funcionament de
l’Institut
Tram. 357-00121/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat, del
22.10.2002 (DSPC-C 380).

Compareixença dels representants de-
signats per les Corts Generals a la Con-
venció sobre el futur d’Europa davant la
Comissió Permanent de Legislatura
sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat per-
què informin sobre les propostes relaci-
onades amb les institucions de Catalu-
nya i les nacionalitats i les regions amb
poder legislatiu
Tram. 357-00311/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat en la sessió núm. 18, tinguda el dia 22.10.2002
(DSPC-C 380).

Compareixença de representants de
l’Associació Catalana de Professio-
nals de Salut Mental, que és membre
de l’Associació Espanyola de Neurop-
siquiatria (AEN), davant la Comissió de
Política Social perquè informin sobre
la situació de la xarxa de salut mental
Tram. 357-00312/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença de l’Associació Rauxa
davant la Comissió de Política Social
per a exposar la problemàtica de les
persones transeünts del carrer que
pateixen alcoholisme crònic
Tram. 357-00313/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).
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Compareixença dels sindicats UGT I
CCOO davant la Comissió de Política
Social perquè informin de llur posició
davant la reforma de la negociació col·-
lectiva
Tram. 357-00314/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença dels representants de
la Plataforma per a la Salut Mental da-
vant la Comissió de Política Social per-
què informin sobre la situació de la
salut mental a Catalunya i els proble-
mes de pressupost per a salut mental
Tram. 357-00315/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença dels representants de
Pimec-Sefes davant la Comissió de
Política Social perquè informin sobre
la manca de mà d’obra
Tram. 357-00316/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença de la Societat Espa-
nyola de Medicina de l’Adolescència
dins l’Associació Espanyola de Pedia-
tria davant la Comissió de Política So-
cial perquè informi sobre la salut men-
tal de la infància i l’adolescència
Tram. 357-00317/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença de la senyora Eva Ma-
ria Val, representant de l’Associació
Cuques de Llum - Llar de Mares Soles
davant la Comissió de Política Social
perquè informi sobre aquesta associa-
ció
Tram. 357-00318/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença de la senyora Sònia
Bardají representant de l’Associació
de Famílies Nombroses davant la Co-
missió de Política Social, perquè infor-
mi sobre aquesta associació
Tram. 357-00319/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).
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Compareixença del Comitè d’Empresa
de la planta de Cervera (Segarra) de
l’empresa Lear perquè informi sobre la
situació de la planta esmentada
Tram. 357-00320/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença de l’Associació de
ludòpates i familiars en rehabilitació
de Catalunya davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre la
situació de la ludopatia a Catalunya
Tram. 357-00321/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença del president de la
Federació Catalana Pro Persones amb
Retard Mental (APPS) davant la Comis-
sió de Política Social perquè exposin
els punts de vista de la Federació so-
bre tot allò que té relació amb les per-
sones amb discapacitat psíquica
Tram. 357-00322/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença dels representants
dels sindicats UGT i CCOO davant la
Comissió de Política Social perquè in-
formin sobre les condicions en què es
troben els treballadors autònoms a
Catalunya
Tram. 357-00323/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença del president del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya (CHC) i
un representant del sindicat Comissi-
ons Obreres de Catalunya (CCOO) da-
vant la Comissió de Política Social per-
què informin sobre el debat de la
prestació de dependència
Tram. 357-00324/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença del Col·legi de Metges
de Catalunya davant la Comissió de
Política Social perquè informin del seu
parer en relació a la sentència del Tri-
bunal Constitucional arran de la mort
d’un testimoni de Jehovà
Tram. 357-00325/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).
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Compareixença de representants de
l’Assessoria i Informació sobre Sectes
(AIS - Projoventut) davant la Comissió
de Política Social perquè informin so-
bre la sentència del Tribunal Constitu-
cional amb relació a la mort d’un me-
nor testimoni de Jehovà
Tram. 357-00326/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 42, tin-
guda el dia 23.10.2002 (DSPC-C 382).

Compareixença del delegat especial
de l’Estat per al Consorci de la Zona
Franca davant la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme perquè in-
formi de les activitats i perspectives
del Consorci
Tram. 357-00327/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme en
la sessió núm. 36, tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C
387).

Compareixença del president del Con-
sell Superior d’Avaluació de Catalunya
i dels coordinadors de les seccions de
la Conferència Nacional d’Educació
davant la comissió de Política Cultural
perquè informin de les conclusions de
la conferència
Tram. 357-00328/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 39,
tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C 386).

Compareixença de l’Associació de pa-
res i mares de gais i lesbianes davant
la Comissió de Política Cultural perquè
informin del seu coneixement d’acci-
ons educatives d’altres països euro-
peus per al lliure desenvolupament de
la personalitat dels nois i noies, i de la
reflexió que en fan
Tram. 357-00329/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 39,
tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C 386).

Compareixença de representants de
l’Associació per a la Lectura Fàcil da-
vant la Comissió de Política Cultural
perquè informin sobre la seva tasca i
la de la International Federation of
Library Associations and Institutions
(IFLA)
Tram. 357-00330/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 39,
tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C 386).

Compareixença de representants dels
col·lectius afectats davant la Comissió
de Política Cultural per a tractar del
tancament dels centres d’ensenya-
ment d’idiomes no reglat Opening
Tram. 357-00331/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 39,
tinguda el dia 24.10.2002 (DSPC-C 386).
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Compareixença dels directors de l’es-
tudi La Societat Xarxa a Catalunya re-
alitzat per la Universitat Oberta de Ca-
talunya davant la Comissió per a la
Societat de la Informació perquè infor-
min sobre els continguts i les conclu-
sions d’aquest informe i sobre els
usos d’Internet i la seva relació amb
les pràctiques socials i de comunica-
ció en el marc de l’estructura social i
de les pràctiques socials del conjunt
de la població de Catalunya
Tram. 357-00333/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació en la sessió núm. 20, tinguda el dia
23.10.2002 (DSPC-C 383).

Compareixença del Sr. Arcadi Oliveras
i Boadella, president de Justícia i Pau,
davant la Comissió d’Estudi sobre els
Efectes del Procés de Mundialització
de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals perquè
informi, des de l’àmbit de la seva espe-
cialitat, sobre l’objecte d’estudi de la
Comissió
Tram. 357-00334/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals en la sessió núm. 3, tingu-
da el dia 14.06.2002.

Compareixença del Sr. Vicenç Fisas i
Armengol, titular de la Càtedra Unesco
sobre Pau i Drets Humans de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i director
de l’Escola de Cultura de Pau, davant la
Comissió d’Estudi sobre els Efectes del
Procés de Mundialització de l’Economia
i les Repercussions en les Relacions
Internacionals perquè informi, des de
l’àmbit de la seva especialitat, sobre
l’objecte d’estudi de la Comissió
Tram. 357-00335/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals en la sessió núm. 3, tingu-
da el dia 14.06.2002.

Compareixença del Sr. Miquel Porta i
Perales, periodista, davant la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes del Procés
de Mundialització de l’Economia i les
Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals perquè informi, des de l’àm-
bit de la seva especialitat, sobre l’ob-
jecte d’estudi de la Comissió
Tram. 357-00336/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Repercussions en
les Relacions Internacionals en la sessió núm. 3, tingu-
da el dia 14.06.2002.

Compareixença dels representants del
Departament de Recursos Marins Re-
novables de l’Institut de Ciències del
Mar (CMIMA-CSIC) davant la Comissió
d’Estudi sobre la Problemàtica de la
Pesca a Catalunya perquè informin
sobre el present i el futur de la pesca a
Catalunya i a la Mediterrània
Tram. 357-00337/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a
Catalunya en la sessió núm. 13, tinguda el dia
17.10.2002 (DSPC-C 378).
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Compareixença del Sr. Josep Maria
Terricabras, director de la Càtedra Fer-
reter Mora, de la Universitat de Girona,
davant la Comissió d’Estudi sobre la
Situació de la Joventut a Catalunya
perquè informi sobre els valors i la
participació de la joventut
Tram. 357-00338/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

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,  t inguda el  dia
12.04.2000 (DSPC-C 24).

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE
DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller
Justícia a la consellera de Governació
i Relacions Institucionals
Tram. 330-00103/06

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 49336 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 29.10.2002

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de
la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, i l’arti-
cle 2 del Decret 12/2001 de 17 de gener, em plau do-
nar-vos compte que durant l’absència del conseller de
Justícia, senyor Josep-D. Guàrdia i Canela, des del dia
28 fins al dia 31 d’octubre de 2002, ambdós inclosos,
s’encarregarà del despatx del seu Departament la con-
sellera de Governació i Relacions Institucionals, senyo-
ra Núria de Gispert i Català.

Ben cordialment,

Barcelona, 24 d’octubre de 2002

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

N. de la R.: El Decret 247/2002, de 24 d’octubre de
2002, d’encàrrec de despatx del conseller de Justícia,
senyor Josep-D. Guàrdia i Canela, a la consellera de
Governació i Relacions Institucionals, senyora Núria
de Gispert i Català, des del dia 28 fins al 31 d’octubre
de 2002, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 3749,
de 28 d’octubre de 2002.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Llibre blanc de les indústries culturals,
en compliment de la disposició addici-
onal segona de la Llei 20/2000
Tram. 334-00116/06

Presentació: Conseller del Departament
de Cultura
Coneixement i tramesa a la : Mesa del Parla-
ment, 30.10.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb allò que estableix la disposició addicional
segona de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de cre-
ació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, us
trametem, en suports paper i digital, el Llibre blanc de
les indústries culturals.

Barcelona, 28 d’octubre de 2002

Jordi Vilajoana i Rovira
Departament de Cultura

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN-
TERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat interpo-
sat pel Parlament contra la Llei orgàni-
ca 5/2002, del 19 de juny, de les quali-
ficacions i de la formació professional
Tram. 380-00004/06

Provisió del Tribunal Constitucional d’ad-
missió a tràmit del recurs

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 30.10.2002.

La Mesa del Parlament ha pres nota de la Provisió del
Tribunal Constitucional d’admissió a tràmit del recurs.
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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
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
30.10.2002

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 30
d’octubre de 2002, vista la proposta de la Comissió
Tècnica d’Avaluació del concurs per a la provisió tem-
poral d’un lloc de treball de coordinador/a de gestió i
sistemes de la Direcció d’Informàtica, ha acordat no-
menar la senyora Gemma Menéndez i Cahué coordina-
dora de gestió i sistemes del Parlament de Catalunya, a
partir de la data de la presa de possessió.

Contra l’acord de nomenament de la Mesa es pot inter-
posar recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la  publicació o la notificació de l’acord, o direc-
tament recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà d’haver estat publicat o notificat,
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2002

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Descripció de funcions dels llocs de
treball del Parlament de Catalunya

Correcció d’errades de publicació (BOPC
347)

Al BOPC núm. 347, de 28 d’octubre de 2002, a la pàg.
104.

On diu:

«Ajudant de magatzem (D): Li correspon la direcció, la
coordinació i la supervisió del personal dependent de
l’Àrea, i responsabilitzar-se del correcte funcionament
de les instal·lacions d’àudio i vídeo.»

Ha de dir:

«Ajudant de magatzem (D): Auxiliar de l’actual res-
ponsable de magatzem. Assistència a la gestió en el
magatzem de béns mobles i de material fungible i con-
trol de les entrades i sortides.»
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