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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 10/1994,
de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra, en relació amb l’afiliació sindi-
cal dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra
(tram. 200-00061/06). Aprovació. p. 11

Llei de mesures de suport al retorn
dels catalans emigrats i llurs descendents, i de se-
gona modificació de la Llei 18/1996 (tram. 202-
00133/06). Aprovació. p. 12

1.10. Resolucions

Resolució 1594/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la consideració de la violència
contra les dones com un problema de salut pública
(tram. 250-02851/06). Adopció en comissió. p. 16

Resolució 1600/VI del Parlament de
Catalunya, relativa a la Memòria i el Compte gene-
ral de la Sindicatura de Comptes corresponents a
l’exercici del 2000 (tram. 256-00015/06). Adopció en
comissió. p. 16

Resolució 1601/VI del Parlament de
Catalunya, relativa als informes de fiscalització in-
closos en la part II de la Memòria de la Sindicatura
de Comptes, corresponent a l’exercici del 2000
(tram. 256-00016/06) Adopció en comissió. p. 17

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

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la cooficia-
litat lingüística en les emissions de Televisió de
Catalunya (tram. 250-02483/06). Rebuig. p. 18

Proposició no de llei sobre l’elaboració
per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió d’un
codi deontològic relatiu al tractament de la informa-
ció sobre els actes terroristes (tram. 250-02630/06).
Retirada. p. 18

Proposició no de llei sobre la conversió
de les mitges rotondes en rotondes senceres a la
variant de Riudoms (Baix Camp) de la carretera
T-310 (tram. 250-02706/06). Rebuig. p. 18

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una variant de la carretera N-240, entre la N-
340 i Montblanc (Conca de Barberà), i la tria de l’op-
ció que tingui un impacte menor en la vall del riu
Francolí (tram. 250-02707/06). Rebuig. p. 18

Proposició no de llei sobre l’incre-
ment de la seguretat a la carretera BV-2428 a
Sant Pau d’Ordal, a Subirats (Alt Penedès) (tram.
250-02752/06). Retirada. p. 18

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un pont a la carretera C-31 entre Barcelona i
Viladecans (Baix Llobregat) (tram. 250-02780/06).
Rebuig. p. 18

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció al Parlament de Catalunya d’informació periòdica
de l’evolució tècnica dels programes d’inversió en
infraestructures a Catalunya (tram. 250-02826/06).
Rebuig. p. 18

Proposició no de llei sobre l’aprovació
del projecte d’eliminació dels punts negres de la
carretera N-II, al terme municipal de Capmany (Alt
Empordà) (tram. 250-02833/06). Retirada. p. 19

Proposició no de llei sobre la creació
de fronteres per posar fi a l’enfrontament entre isra-
elians i palestins (tram. 250-02901/06). Retirada. p. 19

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). Rebuig. p. 19

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de la Ronda Sud de Granollers (Vallès Orien-
tal) (tram. 250-02986/06). Rebuig. p. 19

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment urgent de desperfectes del ferm de l’Eix Trans-
versal (tram. 250-02989/06). Retirada. p. 19

Proposició no de llei sobre el respecte
del medi natural en el traçat de les infraestructures
viàries, especialment pel que fa a l’espai rural de
Gallecs (Vallès Oriental) (tram. 250-03002/06). Re-
buig. p. 19

Proposició no de llei sobre l’aplicació
d’una política pròpia de suport al desenvolupament
del Magrib i de solidaritat amb aquesta regió (tram.
250-03024/06). Rebuig. p. 19

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una biblioteca pública a Sant Boi de Llobregat
(Baix Llobregat) (tram. 250-03181/06). Retirada. p. 19

(Tres fascicles) Fascicle primer

Correcció d'errades de publicació
– La Proposició no de llei (tram. 250-03214/06), a la pàg. 103, ha estat rectificada al BOPC 451, pàg. 41.
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Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació dels habitatges del barri de Camps Blancs, a
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 250-
03182/06). Retirada. p. 20

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els efectes de l’increment del tipus d’interès en els
pressupostos de la Generalitat (tram. 300-00185/06).
Retirada. p. 20

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de creació de noves empreses, especi-
alment pel que fa al suport als programes universi-
taris i a iniciatives municipals (tram. 300-00343/06).
Retirada. p. 20

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el Pla d’estalvi de la despesa farmacèutica (tram.
300-00452/06). Retirada. p. 20

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el sistema sanitari català amb relació a la immigra-
ció (tram. 300-00453/06). Retirada. p. 20

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat alimentària (tram. 300-00454/06). Re-
tirada. p. 20

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
de l’atenció de l’usuari de la sanitat pública (tram.
300-00455/06). Retirada. p. 20

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els serveis d’urgència (tram. 300-00456/06). Retirada. p. 21

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el paper que ha de fer l’Institut Català del Consum
(tram. 300-00565/06). Retirada. p. 21

Interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de consum (tram. 300-00568/06). Retirada. p. 21

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les línies elèctriques d’alta tensió de Catalunya i
especialment els problemes sorgits amb la línia de
les Gavarres (tram. 300-00732/06). Retirada. p. 21

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la presentació dels propers pressupostos de la
Generalitat (tram. 300-01002/06). Retirada. p. 21

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 qualitat agroalimen-
tària (tram. 200-00069/06). Rectificació al text pre-
sentat. Termini de presentació d’esmenes. p. 22

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei relativa als alts càr-
recs nomenats pel Parlament de Catalunya i als
criteris i els procediments per a avaluar-ne la idone-
ïtat (tram. 202-00115/06). Presa en consideració.
Tramesa a la Comissió. p. 40

Proposició de llei sobre la intervenció
del Parlament de Catalunya en la designació d’au-
toritats i càrrecs (tram. 202-00120/06). Presa en
consideració. Tramesa a la Comissió. p. 41

Proposició de llei de les mesures de
suport al retorn dels ciutadans catalans i llurs des-
cendents (tram. 202-00133/06) Correcció d’errades
de publicació (BOPC 352). p. 41

Proposició de llei sobre l’educació dels
infants de zero a tres anys (tram. 202-00138/06).
Presa en consideració. Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 42

Proposició de llei d’impacte ambiental
(tram. 202-00173/06). Presentació i tramesa al
Consell Executiu. p. 42

Proposició de llei de modificació de la
Llei 15/1985, d’1 de juliol, de caixes d’estalvis de
Catalunya (tram. 202-00175/06). Presentació i tra-
mesa al Consell Executiu. p. 60

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de dia per a la gent gran, a Santa Colo-
ma de Gramenet (Barcelonès) (tram. 250-02815/06).
Esmenes presentades. p. 62

Proposició no de llei sobre l’emissió de
certificats de virginitat (tram. 250-02822/06). Esme-
nes presentades. p. 62

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el pressupost del 2003 d’una partida diferencia-
da per a la rehabilitació i el millorament dels habi-
tatges de la gent gran (tram. 250-02841/06). Esme-
nes presentades. p. 62

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció dels serveis d’acollida de dones i d’infants mal-
tractats i la possibilitat de canviar de residència per
a garantir-ne la seguretat (tram. 250-02844/06).
Esmenes presentades. p. 63

Proposició no de llei sobre les malalties
rares (tram. 250-02853/06). Esmenes presentades. p. 63

Proposició no de llei sobre el foment
de la donació d’òrgans (tram. 250-02905/06). Es-
menes presentades. p. 63

Proposició no de llei sobre la regulació
dels contractes d’assegurança de malaltia i d’assis-
tència sanitària (tram. 250-02906/06). Esmenes
presentades. p. 64

Proposició no de llei sobre la tributació
de les pensions de viduïtat (tram. 250-02932/06).
Esmenes presentades. p. 64

Proposició no de llei sobre la SIDA
(tram. 250-02946/06). Esmenes presentades. p. 64

Proposició no de llei sobre la segure-
tat i les assegurances dels ciclomotors i de les
motocicletes (tram. 250-02951/06). Canvi de Co-
missió tramitadora. p. 64

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment dels mitjans necessaris per a la realització de
la tasca professional dels metges forenses (tram.
250-02953/06). Esmenes presentades. p. 65

Proposició no de llei sobre els siste-
mes de promoció del personal al servei de l’Institut
Català de la Salut (tram. 250-02956/06). Esmenes
presentades. p. 65
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Proposició no de llei sobre la destina-
ció del Fons d’Acció Social de l’Institut Català de la
Salut (tram. 250-02957/06). Esmenes presentades. p. 65

Proposició no de llei sobre el servei de
pediatria del CAP del Pont de Suert (Alta Ribagor-
ça) (tram. 250-02962/06). Esmenes presentades. p. 65

Proposició no de llei sobre el desple-
gament del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM)
al Sant Hospital de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) (tram.
250-02963/06). Esmenes presentades. p. 66

Proposició no de llei sobre la normalit-
zació de la diversitat sexual (tram. 250-02973/06).
Esmenes presentades. p. 66

Proposició no de llei sobre la dotació del
CAP de Sant Salvador, de Tarragona, d’atenció con-
tinuada (tram. 250-02978/06). Esmenes presentades. p. 66

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de la gestió de les àrees bàsiques de salut de
l’Institut Català de la Salut a la Torrassa i Collblanc,
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), l’Institut
Català de la Salut (tram. 250-03004/06). Esmenes
presentades. p. 66

Proposició no de llei sobre els riscos en
la població infantil i juvenil de l’ús inadequat d’Inter-
net (tram. 250-03014/06). Esmenes presentades. p. 67

Proposició no de llei sobre el riscos en
la població infantil i juvenil de l’ús inadequat de la
telefonia mòbil (tram. 250-03015/06). Esmenes pre-
sentades. p. 67

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un casal per a la gent gran al barri de la More-
ra, a Badalona (Barcelonès) (tram. 250-03021/06).
Esmenes presentades. p. 67

Proposició no de llei sobre la neteja de
la riera de l’Aubi, a Palafrugell (Baix Empordà)
(tram. 250-03025/06). Esmenes presentades. p. 67

Proposició no de llei sobre el rebuig
del projecte d’urbanització de la Pineda d’en Gori,
de Palamós (Baix Empordà) (tram. 250-03026/06).
Esmenes presentades. p. 68

Proposició no de llei sobre l’inici del
projecte de soterrament de les rieres de Tiana i
Miquel Mates, a Montgat i Tiana (Maresme) (tram.
250-03027/06). Esmenes presentades. p. 68

Proposició no de llei sobre l’alliberament
del peatge de l’autopista A-2 per als usuaris afectats
per les restriccions de circulació derivades de les
obres dels túnels del Bruc (Anoia) de la carretera N-
II (tram. 250-03029/06). Esmenes presentades. p. 68

Proposició no de llei sobre els habitat-
ges afectats per patologies al barri de Collblanc, a
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-
03030/06). Esmenes presentades. p. 69

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’homogeneïtzació de la gamma de títols,
de les prestacions i dels preus de transport col·lectiu
a Catalunya (tram. 250-03043/06). Esmenes pre-
sentades. p. 69

Proposició no de llei sobre la preserva-
ció i conservació de la finca de Vilanera, de l’Escala
(Alt Empordà) i la denegació del permís de construc-
ció d’un camp de golf (tram. 250-03044/06). Esmenes
presentades. p. 69

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del servei d’autobusos entre Santa Perpètua
de Mogoda i Sabadell (Vallès Occidental) (tram.
250-03047/06). Esmenes presentades. p. 69

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de les carreteres C-66 i C-31 en el tram
Girona - La Bisbal - Palafrugell - Palamós (Baix
Empordà) i la construcció de la variant sud de la
Bisbal de l’Empordà (tram. 250-03051/06). Esme-
nes presentades. p. 70

Proposició no de llei sobre la subvenció
dels llibres de text i dels menjadors escolars a les
famílies amb rendes baixes (tram. 250-03055/06).
Rectificació del text presentat. p. 70

Proposició no de llei sobre el finança-
ment de la carretera de Campdevànol (Ripollès) a
la Pobla de Lillet i Guardiola de Berguedà (Bergue-
dà) (tram. 250-03057/06). Esmenes presentades. p. 70

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració de les actuacions previstes en el Pla director
d’endegament de les rieres de les Arenes, Palau i
Rubí (Vallès Occidental) (tram. 250-03061/06).
Esmenes presentades. p. 70

Proposició no de llei sobre les mesures
per a reduir els problemes de trànsit de la carretera
N-II al pas pel Bruc (Anoia) (tram. 250-03062/06).
Esmenes presentades. p. 71

Proposició no de llei sobre la revisió
de les concessions de captació d’aigua directa de
cabals fluvials (tram. 250-03077/06). Esmenes pre-
sentades. p. 71

Proposició no de llei sobre la canalit-
zació urgent de les aigües residuals que s’aboquen
a la riera del Fou, a Sant Antoni i Sant Pere de
Vilamajor (Vallès Oriental) (tram. 250-03078/06).
Esmenes presentades. p. 71

Proposició no de llei sobre la creació
del Parc Agrari Discontinu del Maresme (tram. 250-
03080/06). Esmenes presentades. p. 71

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la carretera i l’electrificació de Torà de Tost
(Alt Urgell) (tram. 250-03082/06). Esmenes presen-
tades. p. 72

Proposició no de llei sobre la compra,
per mitjà de l’Incasol i l’Institut Català de Finances,
dels actius immobiliaris de les Filatures Burés,
d’Anglès, i d’Industrial Aragonés, d’Amer (Selva)
(tram. 250-03084/06). Esmenes presentades. p. 72

Proposició no de llei sobre la descon-
taminació dels sediments acumulats al fons de riu
Ebre (tram. 250-03089/06). Esmenes presentades. p. 72

Proposició no de llei sobre el col·lapse
aeri provocat per la inundació del centre de control
de Gavà (Baix Llobregat) (tram. 250-03106/06).
Esmenes presentades. p. 73

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament total de l’Eix Transversal abans de l’any
2008 (tram. 250-03110/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 73

Proposició no de llei sobre l’execució
dels equipaments previstos al solar existent entre els
carrers Prat d’en Rull, Berguedà, Taquígraf Garriga
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i Travessera de les Corts, a Barcelona (tram. 250-
03111/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 74

Proposició no de llei sobre la difusió
dels continguts del Pla nacional de joventut (tram.
250-03112/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 74

Proposició no de llei sobre els ajuts
per a finançar el cost de les gestions per a tramitar
i inscriure patents i marques (tram. 250-03113/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 74

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat urgent de fer obres de drenatge a l’autopista C-
32, al pas per Castelldefels (Baix Llobregat) (tram.
250-03115/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 74

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de la Ronda Nord de Granollers (Vallès Orien-
tal) (tram. 250-03116/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 74

Proposició no de llei sobre la protecció
de la finca la Muntanyeta, a Olèrdola (Alt Penedès)
(tram. 250-03117/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 75

Proposició no de llei sobre el centre de
cria i subministrament de primats per a experimen-
tació de Camarles (Baix Ebre) (tram. 250-03118/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 75

Proposició no de llei sobre l’aprovació,
durant l’any 2003, del projecte de soterrament de la
Ronda Nord de Granollers (Vallès Oriental) (tram.
250-03121/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 75

Proposició no de llei sobre les obres de
reforçament dels marges del torrent del Massent, a
Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) (tram. 250-
03122/06). Correcció d’errades de publicació (BOPC
353). p. 75

Proposició no de llei sobre l’informe
emès per la Subdirecció General de la Inspecció
d’Ensenyament relatiu a la supervisió del compli-
ment de determinades obligacions derivades del
règim de concert educatiu pels titulars dels centres
amb ensenyament concertat (tram. 250-03123/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 75

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de la carretera C-16 (Eix del Llobregat)
entre Puig-reig i Berga (Berguedà) (tram. 250-
03125/06). Tramitació pel procediment d’urgència.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 75

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou centre d’ensenyament infantil i prima-
ri a Polinyà (Vallès Occidental) (tram. 250-03127/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 76

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció de les obres del port de Blanes (Selva) (tram.
250-03128/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 76

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de places de residència geriàtrica a Solsona (Sol-
sonès) (tram. 250-03129/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. p. 76

Proposició no de llei sobre la canalitza-
ció parcial del torrent de Santa Coloma, a Collsuspi-
na (Osona), segona fase (tram. 250-03131/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 76

Proposició no de llei sobre la presen-
tació urgent del projecte de llei d’igualtat de tracte
i no-discriminació per raó de gènere (tram. 250-
03132/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 76

Proposició no de llei sobre la presen-
tació urgent del projecte de llei de mútues (tram.
250-03133/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 77

Proposició no de llei sobre la presen-
tació urgent del projecte de llei de família de Cata-
lunya (tram. 250-03134/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 77

Proposició no de llei sobre la presen-
tació urgent del projecte de llei tributària de Catalu-
nya (tram. 250-03135/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 77

Proposició no de llei sobre la presen-
tació urgent del projecte de llei de formació pro-
fessional (tram. 250-03136/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. p. 77

Proposició no de llei sobre la no-exe-
cució del projecte de construcció del Centre de cria
i subministrament d’animals d’experimentació, de
Camarles (Baix Ebre) (tram. 250-03137/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 77

Proposició no de llei sobre la protecció
de la finca la Muntanyeta, a Olèrdola (Alt Penedès)
i la definició dels usos futurs d’aquesta propietat
(tram. 250-03138/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 77

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). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 78

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). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 78

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). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 78

Proposició no de llei sobre l’aixeca-
ment de la reserva de traçat per al perllongament
de la línia ferroviària entre Blanes i Lloret de Mar
(Selva) i l’emplaçament de l’estació de tren de
Lloret als terrenys del sector de Sant Quirze (tram.
250-03143/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 78

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). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 78



Núm. 361 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 25 de novembre de 2002

SUMARI

5

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). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 79

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). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 79

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). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. p. 79

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).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 79

Proposició no de llei sobre les accions
per a fer arribar el Trambaix a Molins de Rei, Sant
Vicenç dels Horts i Pallejà (Baix Llobregat) (tram.
250-03155/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 80

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). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. p. 80

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).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 80

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de la serra de Collserola com a parc natural
(tram. 250-03159/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 80

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de viabilitat per a la construcció d’una
llar d’infants pública a Sant Feliu de Codines (Va-
llès Oriental) (tram. 250-03160/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 80

Proposició no de llei sobre la represa
de les negociacions entre Ferrocarrils de la Gene-
ralitat i l’Ajuntament de Bagà (Berguedà) per a
l’execució del projecte de connexió de coll de Pal
amb la Molina (tram. 250-03161/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 81

Proposició no de llei sobre la declara-
ció d’interès general de les obres de desdoblament
de l’Eix Transversal (tram. 250-03162/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. p. 81

Proposició no de llei sobre la protecció
dels drets dels usuaris dels centres d’ensenyament
no reglats especialitzats en llengües (tram. 250-
03163/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 81

Proposició no de llei sobre la promoció
del sector tèxtil i la confecció, especialment pel que fa
a les comarques nord-orientals (tram. 250-03164/06).

Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 81

Proposició no de llei sobre la reobertu-
ra i la gestió de l’estació d’esquí de la Tuca (Vall
d’Aran) (tram. 250-03165/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 82

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres de la variant de Vielha (Val d’Aran)
durant el 2003 (tram. 250-03166/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 82

Proposició no de llei sobre la participa-
ció econòmica de la Generalitat en la rehabilitació del
castell de Les (Val d’Aran) (tram. 250-03167/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 82

Proposició no de llei sobre el registre
sense restriccions d’ús del vaccí de la varicel·la
(tram. 250-03168/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 82

Proposició no de llei sobre el procedi-
ment d’elecció dels representants del Consell Comar-
cal de la Terra Alta a l’Institut de Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre (tram. 250-03169/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 83

Proposició no de llei sobre la promoció
i l’estabilitat dels mestres d’educació secundària
obligatòria (ESO) (tram. 250-03170/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 83

Proposició no de llei sobre la destina-
ció de l’1% cultural a la rehabilitació de l’església
vella de Sant Mateu de Vall-llobrega (Baix Empor-
dà) (tram. 250-03171/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 83

Proposició no de llei sobre la preser-
vació dels valors ambientals de la zona del cap
Ras, a Llançà (Alt Empordà) (tram. 250-03172/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 83

Proposició no de llei sobre el compli-
ment dels acords adoptats a la Cimera Mundial so-
bre Desenvolupament Sostenible tinguda a Johan-
nesburg el setembre de 2002 (tram. 250-03173/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 84

Proposició no de llei sobre el perill per
a la flora i fauna autòctones de la proliferació d’es-
pècies forànies (tram. 250-03174/06). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 84

Proposició no de llei sobre la inclusió
d’un representant de cada grup parlamentari del
Parlament de Catalunya en el Consell d’Administra-
ció de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
(tram. 250-03175/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 84

Proposició no de llei sobre el Pla d’ac-
tuació de la fruita dolça (tram. 250-03176/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 84

Proposició no de llei sobre les obres
correctores de les rieres i els torrents que passen
per Bordils, Juià, Celrà i Sant Martí Vell (Gironès)
(tram. 250-03177/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 85
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Proposició no de llei sobre la regulació
del contingut nutricional dels menús escolars (tram.
250-03178/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 85

Proposició no de llei sobre la continu-
ïtat de la gestió de les àrees bàsiques de salut 1 i
3 de Manresa (Bages) per l’Institut Català de la
Salut (tram. 250-03179/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 85

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de les funcions d’inspecció i de control reglamentari
en l’àmbit de la seguretat, la qualitat i la normativa
industrial a Catalunya (tram. 250-03180/06). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. p. 85

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del servei de transport a Cervelló (Baix Llobre-
gat) (tram. 250-03183/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 86

Proposició no de llei sobre la medicina
natural (tram. 250-03184/06). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 86

Proposició no de llei sobre l’acabament
de les obres de la riera de Sant Bartomeu, a Molins
de Rei (Baix Llobregat) (tram. 250-03185/06). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. p. 86

Proposició no de llei sobre l’eliminació
del recàrrec sobre l’impost de béns immobles (IBI)
per als municipis membres de l’Entitat Metropolita-
na del Transport (tram. 250-03186/06). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 86

Proposició no de llei sobre la implan-
tació de la tecnologia Global Positioning System
(GPS) en el sistema de transport sanitari (tram.
250-03187/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 87

Proposició no de llei sobre la situació
de les repercussions econòmiques del tancament
dels centres d’ensenyament d’idiomes Brighton
(tram. 250-03188/06). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 87

Proposició no de llei sobre les repercus-
sions econòmiques del tancament dels centres d’en-
senyament d’idiomes Opening (tram. 250-03189/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 87

Proposició no de llei sobre la promoció
turística de Pontons (Alt Penedès) (tram. 250-
03190/06). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 87

Proposició no de llei sobre la repara-
ció, el millorament i la conservació urgent dels ca-
mins del municipi de Pontons (Alt Penedès) (tram.
250-03191/06). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 88

Proposició no de llei sobre les empre-
ses de seguretat privades (tram. 250-03192/06).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 88

Proposició no de llei sobre la connexió
ferroviària d’alta velocitat entre València i Barcelo-
na (tram. 250-03193/06). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 88

Proposició no de llei sobre la investi-
gació cel·lular (tram. 250-03194/06). Presentació. p. 88

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la prestació dels serveis sanitaris d’aten-
ció primària i la no-aplicació de les mesures restric-
tives de l’Institut Català de la Salut a la regió
sanitària Costa de Ponent (tram. 250-03195/06).
Presentació. p. 89

Proposició no de llei sobre les obres
de millorament de les carreteres N-230 i N-260
(tram. 250-03196/06). Presentació. p. 90

Proposició no de llei sobre la creació
d’un equipament multiservei per a persones grans
al Maresme (tram. 250-03197/06). Presentació. p. 91

Proposició no de llei sobre el foment
de la viticultura ecològica (tram. 250-03198/06).
Presentació. p. 91

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un enllaç a diferent nivell per sobre de la car-
retera C-12 que permeti l’accés al sòl urbanitzable
industrial del sector S-8, a Ascó (Ribera d’Ebre)
(tram. 250-03199/06). Presentació. p. 92

Proposició no de llei sobre la presèn-
cia del català en els fulls informatius dels drets dels
consumidors a Catalunya (tram. 250-03200/06).
Presentació. p. 93

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei de mesurament dels camps electromag-
nètics (tram. 250-03201/06). Presentació. p. 94

Proposició no de llei sobre l’especifica-
ció de les pràctiques correctes de l’ús dels aparells
de telefonia mòbil en els manuals d’instruccions
(tram. 250-03202/06). Presentació. p. 94

Proposició no de llei sobre el no-trac-
tament dels residus no recollits de forma selectiva
al Principat d’Andorra (tram. 250-03203/06). Pre-
sentació. p. 94

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del protocol i de les estratègies de derivació per a
diagnosticar i tractar el dolor crònic en la sanitat
catalana (tram. 250-03204/06). Presentació. p. 95

Proposició no de llei sobre la suspen-
sió de l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla
general d’ordenació de Martorell (Baix Llobregat) en
l’àmbit del Pla especial d’infraestructures i sector P-
6 Residencial La Vila (tram. 250-03205/06). Presen-
tació. p. 97

Proposició no de llei sobre les assegu-
rances dels professionals del sector del taxi (tram.
250-03206/06). Presentació. p. 98

Proposició no de llei sobre la promoció
del sector del taxi (tram. 250-03207/06). Presenta-
ció. p. 99

Proposició no de llei sobre la simplifi-
cació legislativa i administrativa de la Generalitat
(tram. 250-03208/06). Presentació. p. 99

Proposició no de llei sobre la participa-
ció dels ciutadans en el projecte de presa de deci-
sions de les administracions públiques i de les ins-
titucions de Catalunya en general, mitjançant la
creació d’una oficina per al debat públic (tram. 250-
03209/06). Presentació. p. 100
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Proposició no de llei sobre l’exposició
d’un garrot vil en la Fundació Cela (tram. 250-
03210/06). Presentació. p. 101

Proposició no de llei sobre la conver-
sió de l’actual CAP de Palau-solità i Plegamans
(Vallès Occidental) en àrea bàsica de salut (tram.
250-03211/06). Presentació. p. 102

Proposició no de llei sobre l’accés dels
ciutadans a l’atenció primària (tram. 250-03212/06).
Presentació. p. 102

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
del servei de menjador i del transport escolar per
als infants escolaritzats a l’Escola Bac de Cerda-
nya, d’Alp i residents a la Masella i a la Molina
(tram. 250-03213/06). Presentació. p. 103

Proposició no de llei sobre les obres
de millorament de la carretera C-17 entre Camara-
sa i Tarradets (Noguera) (tram. 250-03214/06). Pre-
sentació. p. 103

Proposició no de llei sobre l’execució
del Projecte de canalització del riu Cardener al pas
per Sant Joan de Vilatorrada (Bages) juntament amb
la construcció del nou pont (tram. 250-03215/06).
Presentació. p. 104

Proposició no de llei sobre el foment
de la participació laboral de les dones (tram. 250-
03216/06). Presentació. p. 104

Proposició no de llei sobre la utilització
de fusta tractada amb creosota per a mobiliaris ur-
bans (tram. 250-03217/06). Presentació. p. 105

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de l’accés des d’Amposta a la N-340, a la
comarca del Montsià (tram. 250-03218/06). Presen-
tació. p. 106

Proposició no de llei sobre els repor-
tatges gràfics de les cerimònies religioses (tram.
250-03219/06). Presentació. p. 106

Proposició no de llei sobre l’intercanvi
de xeringues en els centres penitenciaris (tram.
250-03220/06). Presentació. p. 107

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou centre d’ensenyament infantil i prima-
ri a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) (tram. 250-
03221/06). Presentació. p. 108

Proposició no de llei sobre la lactància
materna (tram. 250-03222/06). Presentació. p. 108

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). Sol·licitud de canvi de tramitació. Canvi de tra-
mitació. Termini de presentació d’esmenes. p. 109

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 orgànica d’assumpció
del comandament únic dels cossos i forces de se-
guretat de l’Estat a Catalunya (tram. 270-00054/06).
Text presentat. p. 110

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 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat de l’Estat (tram. 270-00055/06). Text
presentat. p. 111

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política ambiental (tram.
302-00281/06). Presentació. p. 112

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la situació sociolaboral en
els centres d’ensenyament d’idiomes a Catalunya
(tram. 302-00282/06). Presentació. p. 112

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el consum accelerat de sòl
(tram. 302-00283/06). Presentació. p. 113

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el tren d’alta velocitat (tram.
302-00284/06). Presentació. p. 114

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sanitària (tram.
302-00285/06). Presentació. p. 114

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els nous reptes de la polí-
tica agrària (tram. 302-00286/06). Presentació. p. 115

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el sector lleter (tram. 302-
00288/06). Presentació. p. 116

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques juvenils (tram.
302-00289/06). Presentació. p. 116

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la manca d’efectius policials al Vallès Occidental
(tram. 300-01039/06). Presentació. p. 117

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política ambiental (tram. 300-01040/06). Presen-
tació. p. 117

4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Calendari de dies inhàbils per a l’any
2003 (tram. 395-00050/06). Correcció d’errades de
publicació (BOPC 356). p. 118

Traspàs del Sr. Agustí Contijoch i Mes-
tres, membre del Consell Social de la Universitat
Pompeu Fabra. p. 118

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
97/VI del Parlament de Catalunya, sobre el reforça-
ment de les relacions institucionals amb els depar-
taments de la Generalitat a fi que es compleixin els
terminis establerts pel Reglament del Parlament
(tram. 340-00388/06). Informe relatiu al compliment
de la Moció. p. 118

Control del compliment de la Moció
153/VI del Parlament de Catalunya, sobre la gestió
hospitalària (tram. 340-01049/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. p. 119
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Control del compliment de la Moció
179/VI del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca energètica, especialment pel que fa a l’energia
eòlica (tram. 340-01381/06). Designació de la Co-
missió competent. p. 120

Control del compliment de la Moció
180/VI del Parlament de Catalunya, sobre les ne-
cessitats de la xarxa viària catalana (tram. 340-
01382/06). Designació de la Comissió competent. p. 120

Control del compliment de la Moció
181/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’asset-
jament sexual i la discriminació laboral per raó de
gènere (tram. 340-01383/06). Designació de la
Comissió competent. p. 120

Control del compliment de la Moció
182/VI del Parlament de Catalunya, sobre la sinistra-
litat de la xarxa viària catalana (tram. 340-01384/06).
Designació de la Comissió competent. p. 120

Control del compliment de la Moció
183/VI del Parlament de Catalunya, sobre els viat-
ges institucionals dels seus membres (tram. 340-
01385/06). Designació de la Comissió competent. p. 120

Control del compliment de la Moció
184/VI del Parlament de Catalunya, sobre un decret
regulador de les activitats físiques i esportives en el
medi natural (tram. 340-01386/06). Designació de
la Comissió competent. p. 120

Control del compliment de la Moció
185/VI del Parlament de Catalunya, sobre la pre-
venció i l’extinció d’incendis (tram. 340-01387/06).
Designació de la Comissió competent. p. 120

Control del compliment de la Resolu-
ció 1128/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
subministrament dels tractaments contra la sida en
centres penitenciaris (tram. 340-01396/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 121

Control del compliment de la Resolu-
ció 1263/VI del Parlament de Catalunya, sobre les
obres de reforma, adaptació i millora del Centre
d’Educació Infantil i Primària Sant Climent, de Sant
Climent de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 340-
01397/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 121

Control del compliment de la Resolu-
ció 1300/VI del Parlament de Catalunya, sobre els
cicles formatius dels àmbits educatiu, de lleure i
social (tram. 340-01398/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. p. 121

Control del compliment de la Resolu-
ció 1403/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’un nou institut d’ensenyament secun-
dari a Alcover (Alt Camp) (tram. 340-01399/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 122

Control del compliment de la Resolu-
ció 1443/VI del Parlament de Catalunya, sobre el
reemborsament de l’import facturat erròniament per
Telefònica als afectats pel frau de la línia 906 (tram.
340-01400/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 123

Control del compliment de la Resolu-
ció 1378/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
integració de l’Escola de Policia de Catalunya en
l’Escola Europea de Policia (Cepol) (tram. 340-
01401/06). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 123

Control del compliment de la Resolu-
ció 1387/VI del Parlament de Catalunya, sobre la
participació dels anestesiòlegs en la planificació de
l’activitat quirúrgica (tram. 340-01408/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 123

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del con-
seller en cap davant la Comissió Permanent de
Legislatura sobre el Procés d’Equiparació Dona-
Home perquè presenti el Pla de lluita contra la vio-
lència domèstica (tram. 356-00527/06). Acord so-
bre la sol·licitud. p. 124

Sol·licitud de compareixença dels repre-
sentants d’Alba-Lactància Materna davant la Comis-
sió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home perquè informin sobre la
lactància materna (tram. 356-00530/06). Acord sobre
la sol·licitud. p. 124

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Marta Serra i de la senyora Anna Solà davant
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Pro-
cés d’Equiparació Dona-Home perquè informin so-
bre el desenvolupament de la X Mostra Internacio-
nal de Films de Dones (tram. 356-00538/06). Acord
sobre la sol·licitud. p. 124

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques da-
vant la Comissió de Política Territorial perquè infor-
mi sobre la situació de caos produïda amb motiu de
les pluges dels dies 9 i 10 d’octubre de 2002 (tram.
356-00559/06). Retirada de la sol·licitud. p. 124

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de control de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials
perquè presenti el Pla d’actuacions del Consell cor-
responent a l’any 2003, l’Agència de Qualitat d’In-
ternet i el darrer informe trimestral sobre el pluralis-
me en els teleinformatius d’àmbit català (tram.
356-00573/06). Acord sobre la sol·licitud. p. 125

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Neus Català, membre del Comitè Internaci-
onal de Ravensbrück davant la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació
Dona - Home perquè testimoniï sobre l’exili i la seva
deportació en els camps d’extermini durant la II
Guerrra Mundial (tram. 356-00582/06). Acord sobre
la sol·licitud. p. 125

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Carreteres davant la Comissió de
Política Territorial perquè aclareixi les actuacions
fetes després de l’esllavissada de pedres a la carre-
tera C-17, a Montesquiu (Osona), el 8 de novembre
de 2002, provocada per les voladures que es feien
a les obres d’aquesta carretera, i les mesures de
control prèvies que s’hi feien (tram. 356-00587/06).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 125

Sol·licitud de compareixença del cap
del Servei Català de Trànsit del Departament de
Justícia i Interior davant la Comissió de Política
Territorial perquè aclareixi les actuacions fetes des-
prés de l’esllavissada de pedres a la carretera C-17,
a Montesquiu (Osona), el 8 de novembre de 2002,
provocada per les voladures que es feien a les
obres d’aquesta carretera, i les mesures de control
prèvies que s’hi feien (tram. 356-00588/06). Sol·-
licitud i tramesa a la Comissió. p. 125
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Sol·licitud de compareixença de la di-
rectora general d’Atenció a la Infància davant la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre la situació dels centres de
menors del Departament de Justícia i Interior (tram.
356-00589/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 126

Sol·licitud de compareixença dels se-
nyors Casimir de Dalmau i Ferran Requejo davant
la Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i So-
lidaritat perquè informin dels treballs que fa la Con-
venció Catalana per al Debat sobre el futur d’Euro-
pa (tram. 356-00591/06). Sol·licitud. Acord sobre la
sol·licitud. p. 126

Sol·licitud de compareixença dels se-
nyors Joaquim Millan i Oriol Illa davant la Comissió
Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat per-
què informin dels treballs que fa el Fòrum Cívic per
a una Constitució Europea (tram. 356-00592/06).
Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 126

Sol·licitud de compareixença de la
consellera de Justícia i Interior i del director gene-
ral de Carreteres davant la Comissió de Política
Territorial perquè informin dels fets esdevinguts pel
tall de la carretera C-17 els dies 8, 9 i 10 de novem-
bre de 2002 (tram. 356-00593/06). Sol·licitud i tra-
mesa a la Comissió. p. 126

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant la comissió
corresponent perquè informi sobre les repercussi-
ons a Catalunya de l’elevat increment de la inflació
(tram. 356-00594/06). Sol·licitud i tramesa a la Co-
missió. p. 127

Sol·licitud de compareixença del se-
nyor Joan Martínez Alier, catedràtic del Departa-
ment d’Economia i Història Econòmica de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona davant la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundia-
lització de l’Economia i les Repercussions en les
Relacions Internacionals perquè informi sobre l’ob-
jecte d’estudi de la Comissió (tram. 356-00595/06).
Acord sobre la sol·licitud. p. 127

Sol·licitud de compareixença del se-
nyor Luis de Sebastián Carazo, director del Depar-
tament d’Economia d’Esade davant la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundia-
lització de l’Economia i les Repercussions en les
Relacions Internacionals perquè informi sobre l’ob-
jecte d’estudi de la Comissió (tram. 356-00596/06).
Acord sobre la sol·licitud. p. 127

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

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sanitat i Segu-
retat Social i el conseller d’Economia i Finances
sobre les actuacions del Govern en relació amb la
Quinta de Salut L’Aliança (tram. 355-00190/06).
Substanciació. p. 127

Sessió informativa de la Comissió
Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equi-
paració Dona-Home amb el conseller en cap, per a
presentar el Pla de lluita contra la violència domès-
tica (tram. 355-00215/06). Acord de tenir la sessió
informativa. p. 127

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

Compareixença del Sr. Hans von Spo-
nek, excoordinador del programa d’ajuda humani-
tària de l’ONU a l’Iraq, davant la comissió correspo-
nent perquè informi sobre la situació creada en
aquest país d’ençà de l’embargament econòmic
(tram. 357-00104/06). Substanciació. p. 127

Compareixença dels representants de
la International Aids Vaccina Initiative (IAVI) davant
la Comissió d’Estudi sobre la Sida perquè informin
sobre les recerques i els avenços per a establir la
vacuna de la sida (tram. 357-00259/06). Substan-
ciació. p. 128

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).
Substanciació. p. 128

Compareixença del Sr. Vicenç Fisas i
Armengol, titular de la Càtedra Unesco sobre Pau i
Drets Humans de la Universitat Autònoma de Barce-
lona 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’es-
tudi de la Comissió (tram. 357-00335/06). Substan-
ciació. p. 128

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). Substanciació. p. 128

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comis-
sió de control de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials perquè presenti el
Pla d’actuacions del Consell corresponent a l’any
2003, l’Agència de Qualitat d’Internet i el darrer infor-
me trimestral sobre el pluralisme en els teleinforma-
tius d’àmbit català (tram. 357-00340/06). Acord de
tenir la sessió de compareixença. Substanciació. p. 128

Compareixença de la senyora Neus
Català, membre del Comitè Internacional de Raven-
sbrück davant la Comissió Permanent de Legisla-
tura sobre el Procés d’Equiparació Dona - Home
perquè testimoniï sobre l’exili i la seva deportació
en els camps d’extermini durant la II Guerrra Mun-
dial (tram. 357-00341/06). Acord de tenir la sessió
de compareixença. Substanciació. p. 129

Compareixença dels representants
d’Alba-Lactància Materna davant la Comissió Per-
manent de Legislatura sobre el Procés d’Equipara-
ció Dona-Home perquè informin sobre la lactància
materna (tram. 357-00342/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença. p. 129

Compareixença de la senyora Marta
Serra i de la senyora Anna Solà davant la Comissió
Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equi-
paració Dona-Home perquè informin sobre el desen-
volupament de la X Mostra Internacional de Films de
Dones (tram. 357-00343/06). Acord de tenir la ses-
sió de compareixença. p. 129
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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.

Compareixença del president del pre-
sident del Consell Nacional de la Joventut de Cata-
lunya i de la secretària general de Joventut de la
Generalitat de Catalunya davant la Comissió d’Es-
tudi sobre la Situació de la Joventut perquè informin
de les conclusions del 3r Congrés de la Joventut de
Catalunya, reunit els dies 7, 8, 9 i 10 de novembre
de 2002 (tram. 357-00344/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença. p. 129

Compareixença del senyor Joan Mar-
tínez Alier, catedràtic del Departament d’Economia
i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de
Barcelona davant la Comissió d’Estudi sobre els
Efectes del Procés de Mundialització de l’Economia
i les Repercussions en les Relacions Internacionals
perquè informi sobre l’objecte d’estudi de la Comis-
sió (tram. 357-00345/06). Acord de tenir la sessió
de compareixença. p. 129

Compareixença del senyor Luis de
Sebastián Carazo, director del Departament d’Eco-
nomia d’Esade 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 sobre l’objecte d’estudi de la
Comissió (tram. 357-00346/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença. p. 129

Compareixença dels senyors Casimir
de Dalmau i Ferran Requejo davant la Comissió
Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat
perquè informin dels treballs que fa la Convenció
Catalana per al Debat sobre el futur d’Europa (tram.
357-00347/06). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. p. 130

Compareixença dels senyors Joaquim
Millan i Oriol Illa davant la Comissió Permanent de
Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat perquè informin
dels treballs que fa el Fòrum Cívic per a una Cons-

titució Europea (tram. 357-00348/06). Acord de te-
nir la sessió de compareixença. p. 130

4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

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

Encàrrec del despatx de la consellera
de Justícia i Interior al conseller de Sanitat i Segu-
retat Social (tram. 330-00106/06). Coneixement. p. 130

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

Memòria explicativa de l’Institut Català
de Finances, corresponent al tercer trimestre de
l’exercici del 2002 (tram. 334-00118/06). Presenta-
ció i tramesa a la Comissió. p. 131

Memòria explicativa de l’Institut Català
del Crèdit Agrari corresponent al tercer trimestre de
l’exercici del 2002 (tram. 334-00119/06). Presenta-
ció i tramesa a la Comissió. p. 131

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de tècnic/a de so i enregistra-
ment del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat del Parlament de Catalunya
(tram. 500-00043/06). Convocatòria. p. 131

Nomenament de la senyora Maria As-
sumpta Sala Ros com a interina de l’escala d’admi-
nistrador/a del cos d’administradors parlamentaris
del Parlament de Catalunya. p. 133

Acumulació de la tercera tarda festiva
que va restar pendent de determinar per a l’any
2002. p. 134
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de la Llei 10/1994,
de l’11 de juliol, de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra, en rela-
ció amb l’afiliació sindical dels mem-
bres del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 200-00061/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 69, 13.11.2002, DSPC-P 103

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de
novembre de 2002, ha debatut el Dictamen de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent
al Projecte de llei de modificació de determinats articles
de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra, amb relació a l’afili-
ació sindical de les persones membres del Cos de Mos-
sos d’Esquadra (tram. 200-00061/06) i les esmenes
reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/1994, DE L’11 DE JU-
LIOL, DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT - MOSSOS D’ES-
QUADRA, EN RELACIÓ AMB L’AFILIACIÓ SINDICAL DELS MEM-
BRES DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA

PREÀMBUL

La Resolució 711/VI, del 10 de maig de 2001, del Par-
lament de Catalunya, sobre la lliure afiliació dels agents
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra als
sindicats interprofessionals, instà el Govern a presentar-
li, abans de la fi de l’any 2001, una iniciativa legislati-
va que permetés modificar el marc legal establert pels
articles 49 i 50 de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i per
la disposició addicional dissetena del Decret legislatiu
1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, a fi
de garantir el dret dels membres del Cos de Mossos
d’Esquadra a la lliure afiliació als sindicats interprofes-
sionals.

Així mateix, aquesta Resolució estableix que la nova
regulació ha de permetre d’una manera simultània el
manteniment i la creació, si s’escau, de sindicats espe-

cífics o professionals del Cos de Mossos d’Esquadra,
que han de continuar essent, juntament amb els sindi-
cats interprofessionals, de lliure afiliació.

Per aquest motiu, es considera necessari complir l’es-
mentada Resolució amb la modificació dels dits pre-
ceptes de la Llei 10/1994, per tal d’incloure-hi el reco-
neixement del dret dels membres de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra a afiliar-se a les orga-
nitzacions sindicals que triïn lliurement per a la defensa
de llurs interessos professionals, econòmics i socials, i
a separar-se’n.

Atès que una de les funcions principals de la Policia de
la Generalitat és garantir el lliure exercici dels drets i les
llibertats dels ciutadans, creiem que és imprescindible
equiparar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra
a la resta de treballadors de Catalunya, tant pel que fa
als drets com pel que fa als deures.

Aquesta Llei és fruit del consens de les forces políti-
ques del Parlament de Catalunya, per la qual cosa, to-
tes les modificacions que se’n desprenguin han de te-
nir com a objectiu principal, a banda de racionalitzar la
representació sindical en el si del Cos de Mossos d’Es-
quadra, la recerca del consens més ampli possible, no
únicament parlamentari, sinó també social.

Tenim l’oportunitat única d’aconseguir la vertebració
decisiva d’un model de representació sindical per a la
Policia de la Generalitat que s’adapti a un entorn euro-
peu i permeti alhora la participació de les organitzaci-
ons sindicals representatives en l’èxit del desplegament
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

ARTICLE 1

Es modifica l’article 49 de la Llei 10/1994, de l’11 de
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra, que resta redactat de la manera següent: «Els drets
sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra són regulats
per aquesta Llei i la resta de la legislació vigent.»

ARTICLE 2

Es modifica l’article 50 de la Llei 10/1994, que resta
redactat de la manera següent: «Els membres del Cos
de Mossos d’Esquadra, per a la defensa de llurs interes-
sos, tenen dret a afiliar-se lliurement a les organitzaci-
ons sindicals, a separar-se’n i a constituir-ne, sempre
que compleixin els requisits establerts per l’article 4 de
la Llei orgànica 11/1985, del 2 d’agost, de llibertat sin-
dical.»

ARTICLE 3

Es modifica l’article 51 de la Llei 10/1994, que resta
redactat de la manera següent: «Les organitzacions sin-
dicals amb representació en el Cos de Mossos d’Esqua-
dra tenen dret que se’ls faciliti un local per a l’exerci-
ci de llurs activitats, a les dependències que es
determinin, i tenen també els altres drets i prerrogatives
que els atorga la legislació vigent.»

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els efectes derivats del dipòsit i la inscripció dels esta-
tuts en el Registre Especial d’Organitzacions Sindicals

1.01.01.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra es
mantenen fins que les organitzacions sindicals no els
dipositin i inscriguin en l’oficina corresponent del De-
partament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, cosa
que han de fer abans de la convocatòria del nou procés
electoral.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la disposició addicional dissetena del
Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matè-
ria de funció pública.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

Es faculten el Govern i, si escau, el conseller o conse-
llera del Departament de Justícia i Interior per a dictar
les modificacions reglamentàries que corresponguin
per a aplicar aquesta Llei. En tot cas, en el termini de
tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, el Govern ha d’iniciar la negociació amb les orga-
nitzacions sindicals per a modificar les disposicions
reglamentàries que permetin la convocatòria del nou
procés electoral de les organitzacions sindicals de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

SEGONA

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002

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

Llei de mesures de suport al retorn
dels catalans emigrats i llurs descen-
dents, i de segona modificació de la
Llei 18/1996
Tram. 202-00133/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 69, 13.11.2002, DSPC-P 103

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de
novembre de 2002, ha debatut el Dictamen de la Co-
missió d’Organització i Administració de la Generali-
tat i Govern Local referent al Projecte de llei de mesu-
res de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs
descendents, i de modificació de la Llei 18/1996 i les
esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-

nya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI DE MESURES DE SUPORT AL RETORN DELS CATALANS

EMIGRATS I LLURS DESCENDENTS, I DE SEGONA MODIFICACIÓ

DE LA LLEI 18/1996

PREÀMBUL

Al llarg de la segona meitat del s. XIX i la primera del
s. XX l’emigració catalana a l’exterior va ésser força im-
portant. És difícil determinar el nombre de ciutadans
dels Països Catalans que van emigrar a altres països, ja
que les estadístiques oficials no ofereixen dades anuals
continuades del moviment migratori fins al 1882, ni
tampoc no es disposa de dades creuades sobre les zo-
nes d’origen dels emigrants i els països de destinació.
D’altra banda, cal afegir que fins als anys cinquanta
només es comptabilitzaven dades sobre l’emigració
transoceànica.

Les causes d’aquest fenomen són diverses i, a grans
trets, es poden classificar en causes de tipus econòmic
i de tipus social. Pel que fa a les causes econòmiques,
l’inici de la transició demogràfica i l’important aug-
ment de població que aquesta va produir van provocar
que un país basat en l’activitat agrària com era Catalu-
nya en aquell moment no pogués assumir tot aquest
creixement demogràfic. D’altra banda, el gran èxode de
població rural que es dirigia a les ciutats no podia és-
ser absorbit, ja que el procés d’industrialització es tro-
bava encara a les beceroles.

És per això que els emigrants procedents dels Països
Catalans eren, majoritàriament, jornalers i petits cam-
perols que buscaven en l’emigració una millora de la
seva situació sociolaboral.

Pel que fa a les causes de tipus social, es concreten,
bàsicament, en la cadena migratòria generada per l’ac-
ció d’emigrants establerts a l’estranger, que feien saber
les bones condicions de vida que tenien des que havi-
en decidit emigrar, l’acció dels agents reclutadors en-
viats per països estrangers per tal de captar mà d’obra
i, finalment, l’evasió del servei militar. En aquells mo-
ments, els països llatinoamericans que més immigració
catalana van rebre foren Argentina i Cuba i, més enda-
vant, Veneçuela, Brasil i l’Uruguai. A partir del 1930
aquesta situació va canviar, ja que es va paralitzar
l’emigració a aquests països a causa de l’enduriment de
la política d’immigració als països llatinoamericans
com a conseqüència del Crac del 1929 i del futur des-
envolupament de la Segona Guerra Mundial.

Ja al segon terç del s. XX cal destacar l’aparició d’un
nou tipus d’emigrant provocat per la Guerra Civil i la
posterior dictadura franquista: el refugiat polític.

En aquest sentit, només el 1939 el total d’exiliats a tot
l’Estat espanyol era de 40.000 persones, i es calcula
que entre el 30% i el 38% eren ciutadans de Catalunya.

La destinació d’aquests refugiats fou principalment
França –tot i disminuir arran de la Segona Guerra Mun-
dial– i, com ja havia estat tradicional en l’emigració
catalana anterior, l’Amèrica Llatina.

Durant el període franquista l’emigració es produeix
tant del camp a la ciutat com a l’estranger, sobretot a
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països europeus, la qual cosa permet una important font
d’entrada de divises. Aquest procés s’aturà el 1973 amb
la crisi del petroli.

Amb el temps, bona part dels emigrants catalans que al
seu moment van haver d’abandonar Catalunya van anar
tornant. Tanmateix, molts d’ells van decidir establir-se
definitivament al país que els havia acollit i hi van for-
mar família i una nova vida.

Els darrers anys, ateses les condicions de pobresa endè-
mica i desigualtat que hi ha en alguns països, especial-
ment de l’Amèrica Llatina, bona part de catalans i de llurs
descendents es plantegen retornar a Catalunya davant les
condicions desfavorables que viuen a llurs països.

En aquest sentit, el Govern de Catalunya té un deute
històric tant amb els catalans que van haver d’abando-
nar el nostre país per diversos motius com amb llurs
descendents. És per això que cal articular tot un seguit
de mesures per tal de facilitar-ne el retorn i la integra-
ció sociolaboral a Catalunya. La qual cosa s’ha d’en-
tendre sens perjudici de les altres mesures i dels ajuts
adoptats per l’Administració de l’Estat favorables,
igualment, al retorn i a la integració sociolaboral
d’aquests ciutadans.

En aquesta Llei s’empra el terme catalans en el sentit
establert per l’Estatut d’autonomia.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS DIRECTIVES

ARTICLE 1. PRINCIPIS I OBJECTE

Aquesta Llei, basant-se en els principis d’igualtat, soli-
daritat, justícia social i subsidiarietat, regula les actuaci-
ons de suport als catalans i a llurs descendents que deci-
deixen retornar a Catalunya per tal d’exercir-hi l’activitat
professional o laboral i establir-hi la residència.

ARTICLE 2. FINALITAT

1. La finalitat d’aquesta Llei és donar suport als emi-
grants catalans i a llurs descendents que vulguin retor-
nar a Catalunya i que es trobin en situació de necessi-
tat o desprotecció, per a atendre’n les necessitats
bàsiques i afavorir-ne la integració social i laboral.

2. Aquesta Llei estableix, per a assolir el seu objectiu,
tot un seguit de prestacions econòmiques i d’actuacions
en diversos àmbits, com el dels serveis socials, el labo-
ral, el de la formació o el de l’habitatge.

ARTICLE 3. CONDICIÓ DE RETORNAT O RETORNADA

Als efectes del que estableix aquesta Llei, tenen la con-
dició de retornat o retornada i, per tant, el dret a acollir-
se a les actuacions que estableix el Pla d’ajuda al retorn:
a) Les persones a les quals es refereix l’article 4.a i b de
la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb
les comunitats catalanes de l’exterior.

b) Les persones que tenen permís de residència i que,
malgrat que no disposen de la nacionalitat espanyola,
són descendents fins al tercer grau de consanguinitat de
catalans que al seu moment van tenir veïnatge adminis-
tratiu a Catalunya.

ARTICLE 4. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE RETORNAT O RE-
TORNADA

Als efectes del que estableix aquesta Llei, s’entén que
la condició de retornat o retornada es perd al cap de dos
anys de la data del retorn definitiu a Catalunya.

ARTICLE 5. PERSONES DESTINATÀRIES

1. És titular d’un pla d’ajuda al retorn la persona que
gaudeix de la condició de retornada, d’acord amb el
que estableix l’article 3, i li és concedit en alguna de les
modalitats establertes per aquesta Llei.

2. Són beneficiàries d’un pla d’ajuda al retorn la perso-
na o les persones a càrrec de la persona titular i que són
membres de la unitat familiar.

3. S’entén que són persones destinatàries del Pla d’aju-
da al retorn tant la persona titular com les beneficiàries.

CAPÍTOL II

REQUISITS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES DESTINATÀRIES

ARTICLE 6. REQUISITS

1. Les persones que compleixen la condició de retorna-
des, d’acord amb el que estableix l’article 3, tenen dret
a les diferents actuacions incloses en el Pla d’ajuda al
retorn, sempre que compleixin les condicions següents:
a) Estar empadronades o haver sol·licitat l’empadrona-
ment a qualsevol dels municipis de Catalunya.

b) Haver residit en un estat estranger, com a mínim, tres
anys continuats o cinc anys no continuats, i d’aquests,
els dos darrers immediatament anteriors a la sol·licitud
d’ajuda.

c) Tenir més de divuit anys.

d) Acreditar que no disposen de mitjans econòmics ni
de patrimoni suficients, d’acord amb els termes que per
reglament s’estableixin per a poder accedir a les pres-
tacions econòmiques que derivin del Pla d’ajuda al re-
torn.

2. Les persones que són beneficiàries de qualsevol al-
tre ajut públic derivat de llur condició de retornades no
tenen dret a acollir-se, pels mateixos conceptes, al Pla
d’ajuda al retorn.

ARTICLE 7. OBLIGACIONS DE LES PERSONES DESTINATÀRIES

Les persones destinatàries del Pla d’ajuda al retorn es-
tan obligades a comunicar a l’entitat gestora que corres-
pongui, en el termini d’un mes, els canvis de situació
personal o patrimonial que, d’acord amb aquesta Llei,
poden modificar, suspendre o extingir algunes de les
prestacions.

CAPÍTOL III

ACTUACIONS I PRESTACIONS

ARTICLE 8. ACTUACIONS I PRESTACIONS

Les ajudes per a la integració de les persones retorna-
des que pateixin una situació de desprotecció per raons

1.01.01.

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



25 de novembre de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 361

14

de caire socioeconòmic es recullen en el Pla d’ajuda al
retorn, que consisteix en l’aplicació coordinada d’algu-
nes o de totes les actuacions següents: a) Les accions
prèvies per a agilitar i coordinar les actuacions dels
diferents nivells de l’Administració pública que facili-
tin la contractació en origen i l’execució dels tràmits
d’empadronament.

b) Les prestacions per a facilitar el retorn consistents en
una ajuda econòmica per a compensar les despeses del
viatge.

c) Les prestacions d’urgència, que consisteixen en aju-
des econòmiques de caràcter puntual per a afrontar si-
tuacions de necessitat extrema.

d) La formació ocupacional, de manera que la condició
de retornat o retornada signifiqui un element de valo-
ració en els barems d’accés a les diferents activitats de
caràcter ocupacional.

e) El suport a la inserció laboral, mitjançant el Servei
d’Ocupació de Catalunya, i l’accés a plans d’ocupació.

f) L’assessorament tècnic i jurídic en el cas de crear
empreses a Catalunya.

g) El suport, la informació i l’orientació per a facilitar-
ne la integració social amb ajudes diverses.

h) La formació, per a garantir uns coneixements bàsics
de la realitat sociolaboral de Catalunya, dels drets i
deures i de la llengua, amb la finalitat de facilitar-ne la
integració cultural i social.

i) L’accés a l’habitatge social.

j) L’accés a la renda mínima d’inserció.

k) La informació i l’orientació sobre els requisits i els
documents necessaris per a facilitar l’obtenció de la
nacionalitat en cada cas concret.

l) L’assessorament i, si escau, el suport econòmic res-
pecte a la possible homologació i la convalidació tant
de títols i d’estudis oficials com del permís de conduir.

m) Totes les altres actuacions que siguin considerades
pertinents.

ARTICLE 9. PRESTACIONS ECONÒMIQUES

1. Les prestacions econòmiques del Pla d’ajuda al re-
torn, establertes per l’article 8.b i c, tenen un caràcter
puntual i llur import està en funció de la situació de
desprotecció, de les despeses originades pel viatge de
retorn, de les necessitats de les persones destinatàries
per a establir-se a Catalunya, i també de les despeses
específiques derivades del permís de conduir, necessari
per a dur a terme llur activitat laboral.

2. Les prestacions econòmiques establertes per aques-
ta Llei consisteixen en subvencions a fons perdut o en
bonificacions de préstecs d’acord amb el que establei-
xi el reglament en cada cas. En aquest sentit, la deter-
minació de la quantia màxima i mínima de les presta-
cions també s’ha d’efectuar per reglament.

3. Les prestacions econòmiques establertes per aquesta
Llei han d’ésser compatibles amb altres ingressos de les
persones beneficiàries no derivats de la condició de retor-
nat o retornada en la forma que determini el reglament.

4. Les prestacions econòmiques establertes per aques-
ta Llei, d’acord amb la normativa aplicable, no són
transmissibles i no poden ésser embargades, ni retingu-
des, ni donades en garantia de cap obligació.

CAPÍTOL IV

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

ARTICLE 10. OFICINA DE GESTIÓ UNIFICADA DEL PLA

D’AJUDA AL RETORN

1. Les diferents actuacions establertes per aquesta Llei,
per a aconseguir la simplificació administrativa i la re-
ducció de càrregues burocràtiques, han d’ésser gestio-
nades per l’Oficina de Gestió Unificada del Pla d’Ajuda
al Retorn, que ha de coordinar totes les actuacions dels
diversos departaments de la Generalitat establertes pel
Pla d’ajuda al retorn. Aquesta Oficina s’ha d’adscriure
orgànicament i funcionalment al departament que de-
termini el Govern, el qual ha de nomenar un gerent o
una gerent perquè en dirigeixi el funcionament i la co-
ordinació amb la resta de departaments.

2. Les funcions de l’Oficina de Gestió Unificada del Pla
d’Ajuda al Retorn són: a) Verificar formalment les
sol·licituds d’atorgament i la documentació que les
acompanya.

b) Elaborar periòdicament un informe d’avaluació so-
bre el funcionament del Pla d’ajuda al retorn per tal de
valorar-ne el desenvolupament i els resultats de l’apli-
cació.

d) Coordinar les diferents oficines d’organismes pú-
blics catalans situades a l’estranger per tal de donar a
conèixer aquesta Llei al nombre més gran possible de
catalans emigrats i utilitzar aquesta xarxa per facilitar
l’execució de tràmits des de l’estranger.

e) Les altres establertes per via reglamentària.

3. L’Oficina de Gestió Unificada ha d’emprar en la seva
gestió les noves tecnologies de la comunicació per tal
de facilitar la publicitat de les diferents actuacions es-
tablertes per aquesta Llei i l’execució de tràmits admi-
nistratius mitjançant aquestes noves tecnologies.

4. El Govern ha de compartir informació sobre el des-
envolupament del Pla d’ajuda al retorn amb altres co-
munitats autònomes que en disposin i amb el Govern
de l’Estat en l’ús de les seves competències.

ARTICLE 11. CONSELL ASSESSOR DEL PLA D’AJUDA AL

RETORN

1. Es crea el Consell Assessor del Pla d’Ajuda al Re-
torn, en el qual han d’ésser representats els diversos
departaments de la Generalitat implicats en l’aplicació
del Pla, i també les administracions locals, les entitats
d’iniciativa social i les organitzacions sindicals i empre-
sarials.

2. Les funcions del Consell Assessor del Pla d’Ajuda al
Retorn són: a) Valorar els resultats de l’aplicació del Pla
d’ajuda al retorn i el desenvolupament d’altres actuaci-
ons relacionades.
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b) Emetre informes sobre les consultes que li formuli el
Govern.

c) Les altres establertes per reglament.

ARTICLE 12. APROVACIÓ DEL PLA D’AJUDA AL RETORN

1. L’Oficina de Gestió Unificada del Pla d’Ajuda al
Retorn, d’acord amb les sol·licituds rebudes, ha de pro-
posar a les direccions generals implicades en el desen-
volupament del Pla d’ajuda al retorn una proposta de
resolució per tal que resolguin l’aprovació, la denega-
ció, la modificació o la suspensió de les prestacions
establertes per aquest Pla.

2. Les persones sol·licitants i les beneficiàries poden
interposar recurs contra la resolució davant l’òrgan
competent que correspongui d’acord amb el procedi-
ment administratiu.

ARTICLE 13. CONFIDENCIALITAT DE LES DADES

Totes les persones i tots els organismes que intervin-
guin en qualsevol actuació referent al Pla d’ajuda al
retorn són obligats a vetllar perquè es mantingui la re-
serva sobre les dades confidencials i la identitat de les
persones destinatàries, a fi de salvaguardar-ne el dret a
la intimitat, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica
15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.

ARTICLE 14. COORDINACIÓ AMB LES OFICINES D’ORGANIS-
MES PÚBLICS CATALANS A L’EXTERIOR I ELS CASALS CATA-
LANS

Les diferents oficines d’organismes públics catalans a
l’exterior i els casals catalans reconeguts i inscrits al
Registre de Casals –creat per l’article 8 de la Llei
18/1996– s’han de coordinar amb l’Oficina de Gestió
Unificada del Pla d’Ajuda al Retorn, han de complir les
funcions de punt d’informació per a donar a conèixer
aquesta Llei i han de servir per a fer els primers tràmits
des de l’estranger.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/1996

Es modifica l’article 4.a de la Llei 18/1996, que resta
redactat de la manera següent:

«a) Les persones residents fora del territori de Catalu-
nya, llurs cònjuges i llurs descendents, als quals es re-
fereix l’article 6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
i també les persones que són membres d’una unió es-
table de parella amb persones residents fora del territori
de Catalunya.»

SEGONA. RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

Les persones retornades resten exemptes del compli-
ment de les condicions establertes per l’article 4.1.b del
Decret 306/1998, de l’1 de desembre, de desplegament
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima
d’inserció, pel que fa a la necessitat d’acreditar una
residència continuada i efectiva a Catalunya com a
mínim amb un any d’antelació a la data de la sol·licitud.

TERCERA. ACCÉS A LES CONVOCATÒRIES D’HABITATGE SO-
CIAL

El Govern ha d’incorporar la figura de persona retorna-
da, definida per aquesta Llei, al Decret 195/2001, del
10 de juliol, sobre el procediment d’adjudicació d’ha-
bitatges promoguts per la Generalitat de Catalunya, per
tal que aquesta condició sigui un element de valoració
en els barems d’accés a les convocatòries d’habitatge
social.

QUARTA. RESERVA DE LLOCS DE TREBALL

El Govern ha de reservar un 5% dels llocs de treball
emmarcats en els ajuts destinats a la contractació de
treballadors desocupats per a executar obres i serveis
d’interès general i social, per a la subvenció dels cos-
tos salarials dels treballadors que ho desitgin i que com-
pleixin els requisits fixats per aquesta Llei per a acollir-
se al Pla d’ajuda al retorn o bé que ja gaudeixin de la
condició de retornat o retornada.

CINQUENA. CONTRACTACIÓ EN ORIGEN

El Govern, per mitjà de la xarxa d’intermediació i se-
lecció laboral en origen (Xila), en col·laboració amb els
casals catalans de l’exterior, ha de facilitar la contrac-
tació en origen de les persones que ho desitgin i que
compleixin els requisits fixats per aquesta Llei per a
acollir-se al Pla d’ajuda al retorn o bé que ja gaudeixin
de la condició de retornades.

SISENA. ENTITATS REPRESENTATIVES DE LES PERSONES

RETORNADES

Es faculta el Govern per a canalitzar, dins el Pla d’ajuda
al retorn, les polítiques que es considerin oportunes per
mitjà de les entitats representatives a Catalunya de les
persones retornades o de les associacions d’immigrants
de països en els quals resideixen contingents importants
de descendents de catalans.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ

Es faculta el Govern per a dictar, en el termini de sis
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les nor-
mes necessàries per a desenvolupar-la i aplicar-la.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR DE LES OBLIGACIONS

L’entrada en vigor d’aquesta Llei no implica l’augment
de crèdits ni la generació de despeses amb càrrec al
pressupost vigent. Les obligacions derivades d’aques-
ta Llei, si escau, entren en vigor a partir de l’exercici
pressupostari vinent.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002

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

1.01.01.

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



25 de novembre de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 361

16

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1594/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la consideració de la
violència contra les dones com un
problema de salut pública
Tram. 250-02851/06

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura sobre el Procés d’Equiparació
Dona-Home
Sessió núm. 18, 12.11.2002, DSPC-C 398

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE EL PRO-
CÉS D’EQUIPARACIÓ DONA - HOME

La Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona - Home, en sessió tinguda el dia
12 de novembre de 2002, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la consideració de la violència
contra les dones com un problema de salut pública
(tram. 250-02851/06), presentada per la diputada Sra.
Carme Valls i Llobet, juntament amb quatre altres dipu-
tats 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 prendre les
mesures pertinents perquè:

a) La violència contra les dones sigui considerada un
problema de salut pública pel que fa a la detecció pre-
coç, la col·laboració en el tractament i la prevenció.

b) S’estableixin programes de formació en gènere, vi-
olència i salut per als serveis d’urgències, els centres de
primària i els centres especialitzats, especialment els de
traumatologia.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2002

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Caridad Mejías Joaquima Alemany

Resolució 1600/VI del Parlament de
Catalunya, relativa a la Memòria i el
Compte general de la Sindicatura de
Comptes corresponents a l’exercici
del 2000
Tram. 256-00015/06

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 18, 31.10.2002, DSPC-C 389

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda els dies 29 i 31 d’octubre de 2002, ha debatut
les propostes de resolució presentades pel G. P. Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 49480), pel G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg. 49507), G. P.
Popular (reg. 49513), pel G. P. Convergència i Unió
(reg. 49516) i pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (reg. 49517), en relació amb el procediment relatiu
a la Memòria i el Compte General de la Sindicatura de
Comptes corresponent a l’exercici de 2000 (tram. 256-
00015/06), i presentat per la Sindicatura de Comptes.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova la Memòria d’activitats i el Compte general
de la Sindicatura de Comptes corresponents a l’exercici
del 2000.

2. Requereix la Sindicatura de Comptes perquè, un cop
complerts els tràmits pertinents, li trameti al més aviat
possible els informes que integren la Memòria corres-
ponent a l’exercici del 2001.

3. Requereix la Sindicatura de Comptes perquè aporti
en les seves compareixences, quan consti a l’ordre del
dia, la informació relativa a l’estat d’execució dels in-
formes encomanats a partir d’una resolució de la cam-
bra.

4. Requereix la Sindicatura de Comptes perquè, per
mitjà del síndic major, l’informi anualment del pla de
treball aprovat pel Ple de la Sindicatura.

5. Requereix la Sindicatura de Comptes perquè acabi al
més aviat possible la provisió de totes les places de la
seva plantilla de personal.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Jaume Oliveras Joan Manuel Sabanza
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Resolució 1601/VI del Parlament de
Catalunya, relativa als informes de fis-
calització inclosos en la part II de la
Memòria de la Sindicatura de Comp-
tes, corresponent a l’exercici del 2000
Tram. 256-00016/06

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 18, 31.10.2002, DSPC-C 389

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda els dies 29 i 31 d’octubre de 2002, ha debatut
les propostes de resolució presentades pel G. P. Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 49480), pel G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg. 49507), G. P.
Popular (reg. 49513), pel G. P. Convergència i Unió
(reg. 49516) i pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (reg. 49518), en relació amb el procediment relatiu
als informes de fiscalització inclosos en la part II de la
Memòria de la Sindicatura de Comptes al Parlament,
corresponent a l’exercici de 2000 (tram. 256-00016/
06), i presentat per la Sindicatura de Comptes.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova els informes de fiscalització 18/1999-E,
31/1999-E, 6/2000-D, 9/2000-C, 10/2000-C, 12/2000-
E, 13/2000-E, 21/2000-SM, 23/2000-D i 27/2000-D,
inclosos a la part II de la Memòria de la Sindicatura de
Comptes corresponent a l’exercici del 2000.

2. Insta el Govern a seguir i fer complir les recomana-
cions de la Sindicatura per a cada organisme i cada fun-
ció auditada i informar-lo dels resultats en el termini
d’un any.

3. Requereix l’Institut Català de Finances perquè inclo-
gui, d’acord amb les definicions emprades per l’Infor-
me 18/1999-E de la Sindicatura de Comptes, en el dar-
rer informe trimestral de l’exercici del 2002 que ha de
trametre al Parlament i en els informes successius,
l’evolució de les magnituds del balanç referents a:

a) els préstecs amb dotació pressupostària.

b) els préstecs amb garantia departamental, diferenci-
ant la part referent a ajuntaments de la referent a parti-
culars.

c) els préstecs amb afectació d’ingressos.

d) la morositat assumida per cada un dels departaments
de la Generalitat.

4. Encomana a la Sindicatura de Comptes que, en el ter-
mini més breu que li permeti la seva activitat, ampliï l’In-

forme 18/1999-E, sobre l’Institut Català de Finances,
fins l’any 2001 o una data posterior si és possible, tot
estenent-ne l’objecte a les recomanacions de l’Informe
10/1996-E que, segons la Sindicatura, han estat incom-
plertes i analitzant l’evolució de les activitats que han
estat objecte de recomanació en l’Informe 18/1999-E.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2002

El secretari El president de la Comissió
Jaume Oliveras Joan Manuel Sabanza
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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 la cooficia-
litat lingüística en les emissions de
Televisió de Catalunya
Tram. 250-02483/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Control Parlamentari de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió i de les Empreses Filials en la sessió núm. 28, tin-
guda el dia 15.11.2002 (DSPC-C 399).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
per la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió d’un codi deontològic relatiu
al tractament de la informació sobre
els actes terroristes
Tram. 250-02630/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 28 de la Comissió de Con-
trol Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials, tin-
guda el dia 15.11.2002 (DSPC-C 399).

Proposició no de llei sobre la conver-
sió de les mitges rotondes en rotondes
senceres a la variant de Riudoms (Baix
Camp) de la carretera T-310
Tram. 250-02706/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 43, tinguda el dia 20.11.2002 (DSPC-C
401).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una variant de la carretera N-
240, entre la N-340 i Montblanc (Conca
de Barberà), i la tria de l’opció que tin-
gui un impacte menor en la vall del riu
Francolí
Tram. 250-02707/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 43, tinguda el dia 20.11.2002 (DSPC-C
401).

Proposició no de llei sobre l’increment
de la seguretat a la carretera BV-2428
a Sant Pau d’Ordal, a Subirats (Alt Pe-
nedès)
Tram. 250-02752/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 43 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 20.11.2002 (DSPC-C
401).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un pont a la carretera C-31
entre Barcelona i Viladecans (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-02780/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 43, tinguda el dia 20.11.2002 (DSPC-C
401).

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció al Parlament de Catalunya d’infor-
mació periòdica de l’evolució tècnica
dels programes d’inversió en infraes-
tructures a Catalunya
Tram. 250-02826/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 43, tinguda el dia 20.11.2002 (DSPC-C
401).
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Proposició no de llei sobre l’aprovació
del projecte d’eliminació dels punts
negres de la carretera N-II, al terme
municipal de Capmany (Alt Empordà)
Tram. 250-02833/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 43 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 20.11.2002 (DSPC-C
401).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat, tinguda el dia
20.11.2002 (DSPC-C 404).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou enllaç amb l’Eix
Transversal a la comarca de la Segar-
ra
Tram. 250-02980/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 43, tinguda el dia 20.11.2002 (DSPC-C
401).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 43, tinguda el dia 20.11.2002 (DSPC-C
401).

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment urgent de desperfectes del ferm
de l’Eix Transversal
Tram. 250-02989/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 43 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 20.11.2002 (DSPC-C
401).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 43, tinguda el dia 20.11.2002 (DSPC-C
401).

Proposició no de llei sobre l’aplicació
d’una política pròpia de suport al des-
envolupament del Magrib i de solidari-
tat amb aquesta regió
Tram. 250-03024/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Coo-
peració i Solidaritat en la sessió núm. 19, tinguda el dia
20.11.2002 (DSPC-C 404).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una biblioteca pública a Sant
Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-03181/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Popular (reg. 50210).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació dels habitatges del barri de
Camps Blancs, a Sant Boi de Llobregat
(Baix Llobregat)
Tram. 250-03182/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Popular (reg. 50210).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els efectes de l’increment del tipus
d’interès en els pressupostos de la
Generalitat
Tram. 300-00185/06

Retirada

Retirada pel Sr. Martí Carnicer i Vidal, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 50088).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de creació de noves empre-
ses, especialment pel que fa al suport
als programes universitaris i a iniciati-
ves municipals
Tram. 300-00343/06

Retirada

Retirada pel Sr. Roberto Edgardo Labandera Ganachi-
pi, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (reg. 50173).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el Pla d’estalvi de la despesa farma-
cèutica
Tram. 300-00452/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50369).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el sistema sanitari català amb relació a
la immigració
Tram. 300-00453/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50369).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat alimentària
Tram. 300-00454/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50369).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
de l’atenció de l’usuari de la sanitat
pública
Tram. 300-00455/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50369).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els serveis d’urgència
Tram. 300-00456/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50369).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el paper que ha de fer l’Institut Català
del Consum
Tram. 300-00565/06

Retirada

Retirada pel Sr. Bernardo Fernández Martínez, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(reg. 50174).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de consum
Tram. 300-00568/06

Retirada

Retirada pel Sr. Josep Clofent i Rosique, del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 50175).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les línies elèctriques d’alta tensió de
Catalunya i especialment els problemes
sorgits amb la línia de les Gavarres
Tram. 300-00732/06

Retirada

Retirada pel Sr. Miquel Barceló i Roca, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 50172).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la presentació dels propers pressu-
postos de la Generalitat
Tram. 300-01002/06

Retirada

Retirada pel Sr. Martí Carnicer i Vidal, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 50088).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
19.11.2002.
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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 qualitat agroalimen-
tària
Tram. 200-00069/06

Rectificació al text presentat
Reg. 50291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

Acord: atès el volum de diferències existents entre el
text  del Projecte tramès formalment i signat pel Govern
i el text tramès electrònicament, que es va publicar al
BOPC 326, de 23 de juliol de 2002, s’acorda de publi-
car-lo novament i d’obrir un nou període d’esmenes de
quinze dies hàbils.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, secretari del Govern

CERTIFICO

que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 9 de juliol de 2002 es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca s’aprova l’Avantprojecte de llei de qualitat agro-
alimentària i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el
presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
certificat a Barcelona, el deu de juliol de dos mil dos.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE QUALITAT AGROALIMENTÀRIA

La llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrà-
ria, ha significat la definició d’un marc de referència
dels objectius i les línies d’actuació de la política agrà-
ria a Catalunya. El capítol 5 d’aquesta Llei, dedicat a la
transformació, la comercialització i la qualitat dels pro-
ductes agroalimentaris, estableix que l’objectiu en
aquest àmbit és l’increment de la producció agroali-
mentària d’origen i qualitat diferenciades i la millora i
la potenciació del control i la inspecció de conformitat
d’aquests productes agroalimentaris d’acord amb la
legislació en matèria de qualitat i origen i seguretat ali-
mentària.

La varietat de les produccions agroalimentàries a Cata-
lunya ha tingut com a un dels seus principals efectes el

desenvolupament d’una important indústria de transfor-
mació que cal que tingui un marc que garanteixi i recol-
zi la seva qualitat diferenciada.

El model alimentari de Catalunya es fonamenta en la
defensa de les característiques de seguretat, diversitat i
qualitat dels seus productes, per tal d’afavorir un millor
funcionament dels intercanvis comercials i fonamenta-
da en polítiques adreçades a la qualitat diferenciada i de
l’origen d’aquest productes, en la protecció, i en la
potenciació dels productes tradicionals i en el foment
de la certificació de qualitat i l’enfortiment dels meca-
nismes de seguiment, control i inspecció de la qualitat
agroalimentària.

La competitivitat per a la qualitat permetrà, així mateix,
la territorialitat de les produccions i ha d’esdevenir una
eina indispensable per a la fixació de la població en el
territori i la redistribució de l’activitat econòmica, espe-
cialment a les zones rurals amb menys possibilitats de
desenvolupament.

D’altra banda, la Llei 18/2001, de 31 de desembre,
dona un mandat al Govern per presentar al Parlament
un projecte de Llei de qualitat agroalimentària.

La Generalitat de Catalunya té assumides competències
en l’àmbit agroalimentari en virtut dels articles 9.18 i
12.1 de l’Estatut de Catalunya i és d’acord amb aquest
títol competencial que s’ha elaborat aquesta Llei, tenint
en compte no obstant això la normativa comunitària
aplicable i altres normes de caràcter estatal que li siguin
d’aplicació. S’ha tractat de reflectir el sector en la seva
totalitat seguint les directrius de la Llei 18/2001, des
d’una forma global i posant al dia una normativa certa-
ment dispersa que hi ha sobre aquesta matèria, inclòs el
fet que les denominacions d’origen estaven regulades
en normes preconstitucionals.

La Llei s’estructura en un títol preliminar i quatre títols.
El títol preliminar defineix l’objecte de la Llei i algunes
definicions de caràcter general per delimitar dins el
contingut de la Llei els conceptes que hi apareixen, així
com diverses exclusions, per determinar què s’entén
per producte agroalimentari.

El títol primer es divideix en quatre capítols. El capítol
primer fa referència a la qualitat agroalimentària, i n’es-
tableix els objectius a la Llei. El capítol segon comprèn
el concepte i la regulació de la protecció que tenen les
denominacions d’origen protegides i les indicacions
geogràfiques protegides, el procediment per al seu re-
coneixement i l’especial novetat que s’introdueix en
aquesta Llei és la consideració dels consells reguladors
de les DOP i les IGP com a corporacions de dret públic
amb personalitat jurídica diferenciada a diferència de
l’anterior normativa en la qual eren definides com a
òrgans desconcentrats de l’Administració. Aquest canvi
és motivat pel fet que cal adaptar el sector agroali-
mentari per donar més rellevància als productors i els
elaboradors en l’autoregulació del propi sector, i l’Ad-
ministració es reservarà, en tot cas, les funcions de tu-
tela i supervisió sobre el funcionament dels consells
reguladors i la seva adaptació a les finalitats de la Llei.

D’altra banda, s’estableix a la Llei que el control i la
certificació de les DOP o IGP pot ésser efectuada pel
propi consell regulador, respectant, en tot cas, la sepa-

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 361 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 25 de novembre de 2002

23

ració de les funcions de gestió i certificació, o per una
entitat externa de certificació i control que compleixi la
norma EN-45011.

El capítol tercer d’aquest títol està destinat a altres fi-
gures de protecció de la qualitat com són l’especialitat
tradicional garantida, la denominació geogràfica i espe-
cialment la marca de qualitat alimentària, ja preexistent
actualment però que queda regulada amb norma amb
rang de Llei, i s’estableix el procediment de reglamen-
tació dels productes de la marca, propietat de la Gene-
ralitat de Catalunya. Igualment es crea una Comissió
catalana de la marca de qualitat alimentària amb la fi-
nalitat que els diferents sectors que hi ha al sector
agroalimentari participin en els preceptius informes
sobre la reglamentació de la marca.

El capítol quart d’aquest títol regula les entitats de cer-
tificació i control com a entitats independents i priva-
des, i estableix les seves obligacions i el règim d’in-
compliments de les seves funcions.

El títol segon es dedica a l’artesania alimentària, fins
ara regulada amb normes de caràcter reglamentari i que
s’ha volgut incorporar a la Llei amb substantivitat prò-
pia atesa la importància que té per al sector agro-
alimentari de Catalunya la conservació de petites em-
preses de caràcter artesanal que conserven valors
econòmics, culturals o socials propis del nostre país.

El títol tercer tracta de l’assegurament de la qualitat
agroalimentària amb la finalitat de garantir la conformi-
tat dels productes agroalimentaris i assegurar la compe-
tència lleial a les transaccions comercials. El títol es
divideix en tres capítols al primer dels quals es defineix
aquest assegurament i el seu àmbit d’aplicació, basat en
un concepte global que abasta les fases de producció,
transformació i comercialització dels productes agroali-
mentaris.

Al capítol segon d’aquest títol dedicat als operadors
agroalimentaris, s’estableixen les obligacions d’infor-
mació, de sistemes de control de qualitat interna, recla-
macions i retirades de productes, identificació dels pro-
ductes, registres, documents d’acompanyament i
prohibició dels productes no conformes.

Especial importància té l’establiment de sistemes de
traçabilitat dels productes agroalimentaris, atès que es
tracta d’un dels pilars de la seva qualitat. En aquest
sentit, l’exigència als operadors agroalimentaris de l’es-
tabliment i la gestió d’un sistema d’assegurament de la
traçabilitat és la garantia d’aquesta qualitat.

El capítol tercer d’aquest títol regula les funcions de
l’Administració pel que fa a la inspecció i el control en
el sentit d’establir el marc on els òrgans encarregats
d’aquestes funcions poden vetllar pel compliment de
les obligacions dels operadors agroalimentaris, i esta-
blir així mateix els mecanismes necessaris per poder
realitzar amb eficàcia les tasques que li encomana la
Llei, ja que la inspecció i el control oficial és l’element
de l’assegurament de la qualitat agroalimentària que
garanteix l’aplicació correcta de la normativa agroali-
mentària per mitjà de la investigació de les infraccions
i de les pràctiques que puguin ésser susceptibles d’in-
fringir la normativa.

D’altra banda, la Llei permet que en determinats supò-
sits i mitjançant els corresponents convenis o acords
amb altres departaments o altres administracions, la
inspecció i el control es pugui estendre als mercats
majoristes de destinació i al comerç minorista, cosa que
permetrà una actuació integral a tota la cadena alimen-
tària des de l’origen fins al punt de venda.

El títol quart de la llei regula el règim d’infraccions i
sancions amb caràcter exhaustiu, tipificant les conduc-
tes que poden distorsionar o falsejar el normal funcio-
nament del sector agroalimentari i dels sistemes de pro-
tecció de qualitat. Cal dir que en la seva regulació s’ha
recollit una normativa certament dispersa, àdhuc inclo-
sa en normes de caràcter reglamentari, intentant refon-
dre en un mateix text aquestes conductes que puguin
perjudicar la qualitat dels productes o la transparència
de les transaccions comercials o al consumidor. El títol
es divideix en dos capítols, el primer dels quals regula
estrictament les infraccions i les sancions a aplicar i al
segon s’estableixen els principis del procediment san-
cionador, que serà completat posteriorment per norma
de caràcter reglamentari. Cal dir, com a novetat de la
Llei, la possibilitat de realitzar advertiments sobre cer-
tes conductes dels operadors de caràcter lleu que no
arribin a ésser considerats com a infraccions.

Finalment, la Llei conté nou disposicions addicionals,
quatre disposicions transitòries i dues disposicions fi-
nals, que delimiten la subsistència dels actuals consells
reguladors, que s’hauran d’adaptar a la nova normativa
en el termini de dos anys i s’estableixen diferents pre-
visions tant pel que fa a diferents registres administra-
tius com al fet que la Llei tindrà consideració de
supletorietat pel que fa a les normes reguladores de la
producció agrària ecològica i de la producció integrada.

TÍTOL PRELIMINAR

ARTICLE 1

OBJECTE

És objecte d’aquesta Llei el que s’indica a continuació:

1.1 Regular els distintius d’origen i qualitat dels pro-
ductes agroalimentaris a Catalunya, excepte els produc-
tes regulats a la Llei d’ordenació vitivinícola de Cata-
lunya.

1.2 Establir les normes per garantir la qualitat i la con-
formitat dels productes agroalimentaris a Catalunya, a
la normativa comunitària i a la resta de disposicions que
li siguin d’aplicació, i assegurar la protecció dels drets
i els interessos legítims dels productors agraris, els ope-
radors econòmics i professionals del sector i els consu-
midors finals, sense perjudici del que estableix la nor-
mativa sectorial vitivinícola.

1.3 Establir les obligacions dels operadors econòmics
i dels professionals del sector agroalimentari de Cata-
lunya, la inspecció i el control i el règim sancionador en
matèria de qualitat i conformitat agroalimentària, sen-
se perjudici del que estableix la normativa sectorial vi-
tivinícola.
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ARTICLE 2

ÀMBIT D’APLICACIÓ MATERIAL

Aquesta Llei s’aplicarà a totes les actuacions que, en
matèria de distintius d’origen, qualitat i conformitat de
la producció, transformació i comercialització agroali-
mentàries, es realitzin al territori de Catalunya, sens
perjudici del que disposen les normatives específiques
en matèria de disciplina de mercat i de defensa dels
consumidors i usuaris.

ARTICLE 3

DEFINICIONS

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:

3.1 Producte agroalimentari: qualsevol producte o
substància, incloses les begudes, que es destini o amb
probabilitat raonable de destinar-se a l’alimentació
humana i a l’alimentació animal, siguin productes con-
vencionals o siguin productes diferenciats o valoritzats.
També es consideraran productes agroalimentaris els
fertilitzants agrícoles.

D’aquest concepte se n’exclouen els següents:

a) Les llavors.

b) Els medicaments.

c) Els productes zoosanitaris.

d) Els productes fitosanitaris.

e) Els pinsos medicamentosos.

f) Els aliments infantils i dietètics.

g) Els pinsos destinats a objectius de nutrició específics.

h) Els cosmètics.

i) El tabac i els productes derivats.

3.2 Matèries i elements per a la producció i la comer-
cialització agroalimentària: qualsevol producte o subs-
tància, matèria primera, additiu, producte intermedi,
producte acabat, i els altres productes d’addició, així
com els envasos, les etiquetes, els útils, les instal·la-
cions, els documents, les activitats i els serveis utilitzats
en la producció o la comercialització agroalimentària o
amb probabilitat raonable d’utilitzar-se.

3.3 Traçabilitat: la capacitat de reconstruir l’historial
d’un producte agroalimentari o una matèria o element
per a la producció i la comercialització agroalimentà-
ria, mitjançant l’establiment i el manteniment al dia
d’un sistema de procediments escrits d’enregistrament
de dades predefinides i d’identificació del lot o la par-
tida i, si escau, la unitat, tant en les empreses com en la
seva circulació, que permeti seguir-lo en l’espai i en el
temps, i conèixer, a la vegada, la identitat i la localitza-
ció dels operadors que intervenen, així com les carac-
terístiques qualitatives i les condicions de producció i
de distribució del producte en qüestió, al llarg de totes
les etapes de la seva producció, transformació i comer-
cialització.

3.4 Operador agroalimentari: qualsevol persona física
o jurídica que desenvolupi, amb o sense ànim de lucre,

qualsevol activitat relacionada amb qualsevol de les
etapes de la producció, la transformació i la comercia-
lització de productes agroalimentaris.

El concepte d’operador agroalimentari s’estendrà a les
persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions
agrícoles o ramaderes en el supòsit de distintius d’ori-
gen i qualitat agroalimentària.

3.5 Etapes de la producció, la transformació i la distri-
bució: qualsevol de les fases que van des de la produc-
ció primària d’un producte agroalimentari o matèria o
element per a la producció i comercialització agroali-
mentària fins a la seva comercialització, amb inclusió,
en particular, de les activitats de producció, fabricació,
elaboració, manipulació, processament, preparació,
tractament, condicionament, envasament, embotella-
ment, etiquetatge, dipòsit, emmagatzematge, exposició,
conservació, expedició, transport, circulació, importa-
ció, exportació, venda o subministrament.

3.6 Comercialització: la possessió, la tinença, l’emma-
gatzematge o el dipòsit, per a la seva venda, l’oferta de
la venda o de qualsevol altra forma de transferència o
cessió, gratuïta o no, d’un producte agroalimentari o
matèria o element per a la producció i la comercialitza-
ció agroalimentària.

TÍTOL 1

QUALITAT AGROALIMENTÀRIA: DENOMINACIONS D’ORIGEN,
INDICACIONS GEOGRÀFIQUES, MARQUES DE QUALITAT I

CERTIFICACIÓ DE LA QUALITAT AGROALIMENTÀRIA

CAPÍTOL 1

QUALITAT AGROALIMENTÀRIA

ARTICLE 4

QUALITAT AGROALIMENTÀRIA

Pel que fa a la qualitat agroalimentària aquesta Llei té
els objectius següents:

4.1 Fomentar entre els productors, els transformadors
i els comercialitzadors, la utilització de forma voluntà-
ria dels diferents distintius de qualitat i d’origen, per tal
d’aconseguir incrementar la producció agroalimentària
de qualitat diferenciada a Catalunya.

4.2 Establir mesures per tal d’afavorir les iniciatives de
col·laboració i interacció entre els operadors de la cade-
na de producció-transformació-comercialització, amb
la finalitat d’incrementar el mercat de productes de
qualitat diferenciada.

4.3 Contribuir a la promoció d’aquests productes en el
mercat intern i internacional.

4.4 Regular el marc de les denominacions d’origen, les
indicacions geogràfiques, les denominacions geogràfi-
ques, les especialitats tradicionals i les marques de qua-
litat i els seus òrgans de gestió.

4.5 Preservar i valoritzar el patrimoni dels productes
agroalimentaris de Catalunya i l’artesania alimentària.
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CAPÍTOL 2

DENOMINACIONS D’ORIGEN PROTEGIDES (DOP) I INDICA-
CIONS GEOGRÀFIQUES PROTEGIDES (IGP)

ARTICLE 5

DENOMINACIONS D’ORIGEN PROTEGIDES (DOP) I INDICA-
CIONS GEOGRÀFIQUES PROTEGIDES (IGP)

5.1 Denominació d’origen protegida (en endavant
DOP): s’entén per denominació d’origen protegida el
nom d’un lloc determinat o d’una zona geogràfica, que
s’utilitza per designar un producte agroalimentari que
en procedeix i que les seves característiques són degu-
des fonamentalment i exclusiva al medi geogràfic, te-
nint en compte els factors naturals i humans, i que la
seva producció, transformació i elaboració es realitza a
la zona geogràfica delimitada. Es consideraran també
denominacions d’origen les denominacions tradicio-
nals, geogràfiques o no, que designin un producte
agroalimentari originari d’una zona geogràfica o d’un
lloc determinat i que compleixin amb les característi-
ques esmentades en aquest paràgraf.

5.2 Indicació geogràfica protegida (en endavant IGP):
s’entén per indicació geogràfica protegida el nom d’una
zona geogràfica, d’un lloc o excepcionalment d’un país
que s’utilitza per designar un producte agroalimentari
que en procedeix, que presenta una qualitat determina-
da, una reputació o una altra característica que pugui
atribuir-se a l’origen geogràfic i que la seva producció
i/o transformació i/o elaboració es realitza a la zona
delimitada.

ARTICLE 6

PROTECCIÓ DE LES DOP I LES IGP

6.1 Els noms geogràfics de les DOP i les IGP són bens
de titularitat pública i no poden ser objecte d’alienació
o gravamen, i queden protegits davant l’ús diferent al
que regula aquesta Llei, les normes que la desenvolu-
pin i les altres normes que li siguin d’aplicació.

6.2 La protecció s’estendrà a totes les fases de comer-
cialització, presentació, publicitat, etiquetatge i als do-
cuments comercials dels productes afectats. La protec-
ció implica la prohibició de fer servir qualsevol
indicació falsa o enganyosa pel que fa a la procedència,
l’origen, la naturalesa o les característiques essencials
dels productes a l’etiquetatge, l’envàs o l’embalatge, a
la publicitat o als documents que hi tinguin relació.

6.3 La protecció implica el dret exclusiu a utilitzar la
denominació registrada. Únicament els productors i els
elaboradors podran afegir a l’etiqueta i a la publicitat
dels seus productes, a més de la denominació registra-
da, la menció denominació d’origen (DOP) o indicació
geogràfica (IGP). També tenen dret a utilitzar en exclu-
siva el símbol comunitari, dissenyat específicament per
a les DOP i les IGP.

6.4 Les marques, els noms comercials o les raons soci-
als que facin referència als noms geogràfics protegits,
únicament podran utilitzar-se en productes que hi tin-
guin dret.

6.5 No es podran utilitzar els noms protegits en la de-
signació, la presentació o la publicitat de productes
agroalimentaris sense dret a protecció, encara que
aquests noms siguin traduïts a altres llengües o prece-
dits d’expressions com tipus, estil, gust, imitació, o al-
tres de similars, encara que indiqui el veritable origen
del producte. Igualment resta prohibit utilitzar expres-
sions del tipus manipulat, produït, envasat a, elaborat a,
o d’altres anàlogues. Així mateix queda prohibida qual-
sevol altra pràctica que pugui induir a error al consumi-
dor.

ARTICLE 7

PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT DE LES DOP I LES IGP

7.1 Podran sol·licitar una denominació d’origen prote-
gida o una indicació geogràfica protegida les agrupaci-
ons de productors o transformadors o, en casos excep-
cionals, les persones físiques o jurídiques, d’acord amb
el que s’estableixi a la normativa comunitària.

7.2 Els sol·licitants hauran d’acreditar la seva vincula-
ció professional, econòmica i territorial amb els pro-
ductes pels quals se sol·licita la inscripció, per la seva
condició de productors o transformadors que exercei-
xen la seva activitat en l’àmbit geogràfic de la denomi-
nació.

7.3 Per norma de caràcter reglamentari s’establirà el
procediment d’inscripció al Registre comunitari de
DOP o IGP, així com el procediment de la seva modi-
ficació, si escau.

7.4 Un cop instruït el procediment de sol·licitud de re-
gistre o de la seva modificació, el conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca ordenarà el seu reconeixement,
amb caràcter transitori, fins que la Comunitat Europea
n’aprovi o denegui el registre i, si escau, concedeixi la
gestió de la DOP o la IGP.

ARTICLE 8

CONSELLS REGULADORS DE LES DOP I LES IGP

8.1 Els consells reguladors es constitueixen com a cor-
poracions de dret públic a les quals s’atribueix la ges-
tió de les DOP i les IGP, amb les funcions que determi-
na aquesta Llei i les normes reglamentàries que la
desenvolupi, i el reglament de la denominació d’origen
protegida o de la indicació geogràfica protegida.

8.2 Les competències del consell estaran limitades als
productes protegits per la DOP o per la IGP, en qualse-
vol fase de producció, condicionament, emmagatze-
matge, circulació i comercialització i a les persones
inscrites als registres corresponents.

8.3 Els consells reguladors tenen personalitat jurídica
pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar
per al compliment de les seves funcions i el seu funci-
onament està subjecte al règim de dret privat amb ca-
ràcter general, amb excepció de les actuacions que su-
posin l’exercici de potestats administratives.

8.4 El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
exerceix la tutela administrativa sobre els consells regu-
ladors.
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8.5 Formen part del consell regulador de la DOP o de
la IGP els titulars productors, elaboradors i comercia-
litzadors inscrits als registres corresponents de la deno-
minació.

8.6 Els seus òrgans són la comissió rectora i el presi-
dent, així com qualsevol altre que els estatuts així ho
assenyalin.

8.7 La comissió rectora és elegida mitjançant sufragi
lliure, directe, igual i secret entre tots els membres ins-
crits als registres corresponents del consell regulador.

En tot cas la representativitat en l’elecció dels membres
de la comissió rectora haurà de respectar paritàriament
els diferents sectors presents a la denominació.

En el supòsit que preveu l’article 11 d’aquesta Llei, la
comissió gestora nomenada haurà de procedir a fer
noves eleccions en un termini màxim de seixanta dies.

8.8 El president n’exerceix la representació legal i en
presideix habitualment els òrgans, llevat dels supòsits
que determinin els estatuts.

8.9 El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
designarà dos vocals tècnics que formaran part amb
veu i sense vot de la comissió rectora.

8.10 L’Administració podrà encomanar al consell regu-
lador la gestió dels béns i els serveis que siguin de la
seva titularitat per al compliment de les finalitats del
consell regulador, i per a l’exercici de les seves funci-
ons.

8.11 L’estructura i el funcionament dels consells regu-
ladors han d’ésser constituïts d’acord amb els principis
de representació democràtica, representativitat dels in-
teressos econòmics dels diferents sectors que integren
la DOP o la IGP i paritat entre productors i elaboradors.

Correspon als consells reguladors l’organització dels
processos electorals d’elecció dels seus òrgans rectors.

ARTICLE 9

FINALITATS I FUNCIONS

9.1 Les finalitats dels consells reguladors són la repre-
sentació, la defensa, la garantia i la promoció de la
DOP o de la IGP.

9.2 Les funcions dels consells reguladors són les se-
güents:

a) Fomentar les DOP o les IGP.

b) Gestionar els registres de productors i elaboradors.

c) Proposar modificacions del reglament de les DOP o
les IGP

d) Expedir els certificats d’origen, els precintes de ga-
rantia i el control de lots, amb inclusió de l’autorització
de les etiquetes i les contraetiquetes dels productes
emparats.

e) Confeccionar les estadístiques de producció, elabo-
ració, comercialització dels productes emparats i totes
les altres informacions que li siguin requerides i comu-
nicar-les a l’òrgan competent en matèria agroalimentà-
ria, per al seu coneixement.

f) Autoritzar i controlar l’ús de les etiquetes utilitzables
en els productes protegits exclusivament en els aspec-
tes que afectin la DOP o la IGP.

g) Establir i gestionar les quotes obligatòries que s’es-
tableixin per al finançament dels consells reguladors
d’acord amb el que prevegin els seus reglaments in-
terns.

h) Elaborar i aprovar els seus pressupostos de la manera
que determinin els seus reglaments interns.

i) Adoptar els mecanismes necessaris que garanteixin
l’origen i els processos de producció, elaboració i co-
mercialització.

j) Encarregar la certificació d’acord amb el que s’esta-
bleix a l’article 13.

k) Establir els requisits mínims de control als que ha
d’estar sotmès cada operador inscrit en totes i cadascu-
na de les fases de producció, elaboració i comercialit-
zació dels productes emparats per cada DOP o IGP i, en
el seu cas, els mínims de control per a la concessió ini-
cial i per al manteniment de la certificació.

l) Vetllar pel prestigi de les DOP o les IGP, i denunci-
ar, si escau, qualsevol ús incorrecte davant els òrgans
administratius i jurisdiccionals competents.

m) Promocionar i informar els consumidors sobre les
característiques específiques del producte.

ARTICLE 10

RECONEIXEMENT DELS CONSELLS REGULADORS

Les agrupacions o, excepcionalment, les persones físi-
ques o jurídiques que vulguin obtenir la qualificació de
consell regulador han de presentar sol·licitud davant del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Per norma reglamentària s’establiran els requisits for-
mals i materials i el procediment de reconeixement.

El director general competent en matèria de qualitat
agroalimentària formularà amb caràcter previ a la reso-
lució de reconeixement, la proposta corresponent.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si es
compleixen els requisits legals establerts, procedirà a
dictar resolució de reconeixement de la sol·licitud pre-
sentada.

ARTICLE 11

INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DELS CONSELLS RE-
GULADORS

11.1 L’incompliment per part del consell regulador de
les obligacions que li són pròpies comportarà que se
l’adverteixi per tal que esmeni la causa que la motivi.

11.2 En cas de persistència, el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca podrà suspendre temporalment,
per un termini màxim de tres mesos, els òrgans de go-
vern en les seves funcions i nomenar una comissió ges-
tora que exercirà les seves funcions mentre duri la sus-
pensió.

11.3 L’incompliment de les obligacions dels consells
reguladors té caràcter greu quan de l’expedient admi-
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nistratiu que instrueixi a aquests efectes l’òrgan com-
petent en matèria de qualitat agroalimentària, es pale-
si que hi concorren la reincidència o la reiteració, la
mala fe, l’incompliment deliberat o la pertorbació ma-
nifesta de l’interès públic. L’incompliment greu dona
lloc a la revocació de la qualificació o a la suspensió
temporal dels càrrecs del consell regulador per un pe-
ríode entre tres i sis mesos.

En aquest supòsit el Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca nomenarà una comissió gestora mentre
duri la suspensió temporal o mentre no siguin elegits
nous òrgans de govern.

11.4 Per norma reglamentària es determinarà el proce-
diment a què fan referència els apartats anteriors, en el
qual s’ha de preveure en tot cas l’audiència del consell
regulador.

ARTICLE 12

SISTEMES DE CONTROL

12.1 Els consells reguladors estan sotmesos a auditories
tècniques, econòmiques, financeres o de gestió anuals
que seran efectuades pels òrgans de l’Administració
competents en la matèria o per entitats privades desig-
nades específicament per l’Administració.

12.2 Els consells reguladors han d’establir els mecanis-
mes necessaris que garanteixin l’origen, els processos
de producció, elaboració, etiquetatge i comercialitza-
ció.

12.3 Els consells reguladors han de comunicar al De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la compo-
sició dels seus òrgans de govern i de les modificacions
posteriors que es puguin produir. Igualment haurà de
comunicar el nomenament del secretari així com, si
escau, el seu cessament.

12.4 El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
vetllarà perquè es compleixin les normes establertes en
aquesta Llei pel que fa al funcionament dels consells
reguladors

12.5 Les decisions que prenguin els òrgans de govern
de les DOP o les IGP quan exerceixin potestats admi-
nistratives podran ésser impugnades davant l’òrgan
competent en matèria de qualitat agroalimentària.

ARTICLE 13

CONTROL I CERTIFICACIÓ DE LES DOP I LES IGP

13.1 El control i la certificació dels productes emparats
per una DOP o IGP podrà ser efectuat per algun dels
organismes que s’especifica a continuació:

a) Pel propi consell regulador sempre que a l’organigra-
ma quedin clarament separades les funcions de gestió
i les de certificació

b) Per un organisme independent de control que estigui
inscrit al registre corresponent del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca.

c) En casos excepcionals, per un organisme públic que
actuarà d’acord amb el que estableix aquesta Llei sobre
el control oficial d’aliments.

13.2 En els casos que preveuen els punts a) o b) ante-
riors, els organismes que realitzin la certificació hauran
de complir la norma sobre requisits generals per a en-
titats que realitzen la certificació de producte (UNE-
EN-45011 o norma que la substitueixi). A tal efecte,
aquests organismes hauran de complir els requisits que
estableixi la normativa reglamentària que desenvolupi
aquesta Llei.

CAPÍTOL 3

ALTRES FIGURES DE PROTECCIÓ DE LA QUALITAT

ARTICLE 14

ESPECIALITAT TRADICIONAL GARANTIDA (ETG)

L’especialitat tradicional garantida (en endavant ETG)
és una certificació de característiques específiques que
reconeix, mitjançant registre, un producte agroali-
mentari que presenta alguna de les característiques se-
güents: ha estat obtingut a partir de matèries primeres
tradicionals; té una composició tradicional; ha estat
obtingut mitjançant un mètode de producció o transfor-
mació de tipus tradicional.

L’obtenció de l’ETG obliga els operadors a respectar el
plec de condicions i protegir una recepta, encara que el
producte pot ésser elaborat a qualsevol estat membre de
la comunitat europea.

ARTICLE 15

PROTECCIÓ DE LES ETG

La protecció està estructurada en els dos nivells se-
güents:

a) Amb reserva de nom: els elaboradors que complei-
xin el plec de condicions tindran el dret a utilitzar el
nom regulat, la menció ETG i el símbol comunitari
específic.

b) Sense reserva de nom: qualsevol elaborador pot uti-
litzar-lo lliurament, però solament els que compleixin
el plec de condicions poden utilitzar la menció ETG i
el símbol comunitari.

ARTICLE 16

PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT D’UNA ETG

Podran sol·licitar el registre de certificacions de carac-
terístiques específiques de productes agroalimentaris
les agrupacions de productors i transformadors de pro-
ductes agroalimentaris d’acord amb el que estableixi la
normativa comunitària aplicable.

ARTICLE 17

CERTIFICACIÓ DE LES ETG

El control i la certificació dels productes amb ETG
hauran d’ésser efectuats per una entitat de certificació
que compleixi la norma UNE-EN-45011 o norma que
la substitueixi i que estigui inscrita al registre correspo-
nent del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca. Aquestes entitats hauran de sol·licitar autorització
prèvia del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
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Pesca per exercir les funcions, i hauran de comunicar a
l’òrgan competent el llistat de productors als quals cer-
tifiquen producte.

ARTICLE 18

MARCA DE QUALITAT ALIMENTÀRIA

18.1 La marca de qualitat alimentària és una marca
propietat de la Generalitat de Catalunya que s’atorga a
productes agroalimentaris que presenten unes caracte-
rístiques diferencials prèviament fixades en un regla-
ment específic, que compleixen les normes de qualitat
en els seus nivells superiors i que estan controlades i
certificades per una entitat externa.

18.2 El dret d’ús de la marca de qualitat alimentària
està reservat a operadors d’estats membres de la Comu-
nitat Europea.

18.3 El distintiu de marca de qualitat alimentària serà
el que s’estableixi reglamentàriament.

18.4 Podran fer ús de forma voluntària del distintiu de
marca Q en l’etiquetatge i publicitat dels seus produc-
tes els productors, els elaboradors i els comercialit-
zadors de DOP, IGP, ETG i en els supòsits que la Co-
missió catalana de la marca de qualitat alimentària
determini.

ARTICLE 19

PROCEDIMENT DE REGLAMENTACIÓ DELS PRODUCTES DE

LA MARCA DE QUALITAT ALIMENTÀRIA

19.1 Podran sol·licitar la reglamentació de la marca de
qualitat alimentària per un producte agroalimentari, les
agrupacions de productors i elaboradors de productes
agroalimentaris.

19.2 Per norma de caràcter reglamentari s’establirà el
procediment de tramitació i atorgament de les sol·-
licituds de reglamentació de la marca de qualitat ali-
mentària, i per a la seva tramitació són requisits impres-
cindibles els següents:

a) La justificació del caràcter diferencial del producte
pel que fa a la seva qualitat.

b) El projecte de reglament del producte que se sol·-
licita.

19.3 Per norma de caràcter reglamentari s’establiran les
condicions i el procediment per ésser adjudicatari i
poder utilitzar la marca de qualitat alimentària.

ARTICLE 20

CONTROL I CERTIFICACIÓ DE LA MARCA DE QUALITAT ALI-
MENTÀRIA

Els adjudicataris de la marca de qualitat alimentària
hauran d’encarregar el control i la certificació a una
entitat que compleixi la norma UNE-EN-45011 o nor-
ma que la substitueixi i que estigui inscrita al Registre
d’entitats de control i certificació del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

El procediment de control i certificació de les marques
de qualitat s’establirà de forma reglamentària.

ARTICLE 21

COMISSIÓ CATALANA DE LA MARCA DE QUALITAT ALIMEN-
TÀRIA

Amb l’objectiu d’informar els reglaments de marques
de qualitat alimentària, es crea la Comissió catalana de
la marca de qualitat alimentària. En aquesta Comissió
estaran representats les organitzacions sectorials, les
organitzacions professionals agràries més representati-
ves, els consumidors i els especialistes reconeguts en la
matèria, els organismes de certificació i els represen-
tants de l’Administració.

I per norma de caràcter reglamentari s’establiran les
funcions, el funcionament i els membres que formaran
part de la comissió.

ARTICLE 22

DENOMINACIÓ GEOGRÀFICA

Tenen el dret al reconeixement de denominació geogrà-
fica les begudes espirituoses elaborades a la zona geo-
gràfica que li dóna el nom i d’on n’obtenen el caràcter
i les qualitats definitives, regulades i relacionades a la
normativa comunitària establerta.

CAPÍTOL 4

ENTITATS DE CONTROL I CERTIFICACIÓ

ARTICLE 23

ENTITATS DE CONTROL I CERTIFICACIÓ

Les entitats de control i certificació són entitats inde-
pendents, privades i imparcials, que duen a terme el
control i la certificació dels processos de producció, ela-
boració i comercialització, així com de les característi-
ques fisicoquímiques, organolèptiques i específiques
que defineixen un producte emparat per una DOP, IGP,
marca de qualitat alimentària, ETG i altres distintius.

ARTICLE 24

REGISTRE D’ENTITATS DE CONTROL I CERTIFICACIÓ

24.1 Es crea el Registre d’entitats de control i certifica-
ció al qual constaran inscrites les entitats de control i
certificació que hagin estat reconegudes.

24.2 Les entitats de control i certificació hauran de
complir les normes UNE-EN-45004 i UNE-EN-45011
o normes que la substitueixin.

24.3 Per norma de caràcter reglamentari s’establiran les
condicions per ésser reconegudes com a entitats de
control i certificació, així com la seva tramitació i, si
escau, les modificacions.

ARTICLE 25

INCOMPLIMENTS DE LES ENTITATS DE CONTROL I CERTIFI-
CACIÓ

25.1 L’incompliment per part de les entitats de control
i certificació de les funcions que tenen assignades,
comportarà que se l’adverteixi per tal que esmeni les
irregularitats detectades.
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25.2 En cas de persistència, o que de l’incompliment en
resulti un insuficient control o certificació incorrecta, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà
acordar la baixa al Registre d’entitats de control i cer-
tificació.

25.3 Per norma reglamentària es determinarà el proce-
diment a què fan referència els apartats anteriors, en el
qual s’ha de preveure en tot cas l’audiència de l’entitat
de control i certificació.

TÍTOL 2

ARTESANIA ALIMENTÀRIA I PRODUCTES DE LA TERRA

ARTICLE 26

ARTESANIA ALIMENTÀRIA

26.1 L’objecte és reconèixer i fomentar els valors eco-
nòmics, culturals i socials que l’artesania alimentària
representa a Catalunya, per contribuir a la preservació
i la conservació de les petites empreses familiars que
elaboren productes agroalimentaris.

26.2 A efectes d’aquesta Llei es considera artesania
alimentària l’activitat d’elaboració i transformació de
productes alimentaris que, complint els requisits que
assenyala la legislació en aquesta matèria, estan subjec-
tes a unes condicions durant tot el seu procés produc-
tiu que garanteixen al consumidor un producte final
individualitzat, de bona qualitat i amb característiques
diferencials, obtingudes gràcies a les petites producci-
ons controlades per la intervenció personal de l’artesà.

ARTICLE 27

ARTESÀ ALIMENTARI

Es considera artesà alimentari la persona que realitza
una de les activitats relacionades al repertori d’oficis
d’artesania alimentària, i que està en possessió del car-
net corresponent lliurat pel Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca.

Per norma de caràcter reglamentari s’establirà el reper-
tori d’oficis d’artesania alimentària.

ARTICLE 28

MESTRE ARTESÀ

Es considera mestre artesà alimentari la persona que
reuneix determinats mèrits de creativitat i coneixements
en el camp de l’artesania alimentària, i que està en pos-
sessió del diploma corresponent lliurat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb informe previ
de la Comissió d’artesania alimentària catalana, per
iniciativa pròpia o a proposta de les entitats de represen-
tació i defensa dels interessos professionals dels arte-
sans alimentaris.

ARTICLE 29

EMPRESES ARTESANALS

Es consideren empreses artesanals alimentàries les que
realitzen una activitat inclosa al repertori d’oficis d’ar-

tesania alimentària i que compleixen les condicions
establertes reglamentàriament.

ARTICLE 30

COMISSIÓ D’ARTESANIA ALIMENTÀRIA CATALANA

Es crea la Comissió d’artesania alimentària catalana,
que serà integrada per representants dels departaments
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya im-
plicats, representants de les organitzacions sectorials i
representants de les organitzacions de consumidors.

La Comissió d’artesania alimentària catalana té les fun-
cions següents:

a) Estudiar i proposar les disposicions reguladores de
les condicions que calen per atorgar la carta d’artesà o
mestre artesà alimentari, tenint en compte els títols con-
cedits per les escoles professionals o gremials.

b) Estudiar i proposar les reglamentacions per establir
empreses i productes artesanals.

c) Estudiar i proposar noves activitats artesanals ali-
mentàries que en el seu moment es cregui convenient
incorporar a les que inicialment s’han inclòs al reper-
tori d’oficis d’artesania alimentària.

d) Estudiar i proposar les condicions que regulen la
utilització en l’etiquetatge i la propaganda dels termes
artesà i artesanal pel que fa als productes i les activitats
alimentàries.

e) Proposar mesures dirigides al foment i la protecció
de l’artesanat alimentari.

f) Estudiar i proposar la normativa que defineixi l’esta-
tut del mestre artesà alimentari.

ARTICLE 31

INVENTARI DE PRODUCTES DE LA TERRA

L’inventari de productes de la terra és una relació dels
productes agroalimentaris típics i tradicionals de les
comarques de Catalunya, amb independència que esti-
guin o no protegits mitjançant un distintiu lligat al seu
origen o la seva qualitat.

L’objectiu principal d’aquest inventari és preservar i
valoritzar aquest patrimoni, a través de la seva caracte-
rització i la seva història.

TÍTOL 3

ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT AGROALIMENTÀRIA

CAPÍTOL 1

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

ARTICLE 32

FINALITATS I ÀMBIT D’APLICACIÓ

32.1 La finalitat de l’assegurament de la qualitat agro-
alimentària és garantir la conformitat dels productes
agroalimentaris i la competència lleial de les transacci-
ons comercials dels operadors agroalimentaris.
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32.2 Aquest títol s’aplicarà a totes les actuacions de
control que, en matèria de qualitat i conformitat de la
producció, la transformació i la comercialització, es
realitzin al territori de Catalunya.

32.3 El seu àmbit d’aplicació s’estén a totes les etapes
de la producció, la transformació i la comercialització
de productes agroalimentaris i matèries i elements per
a la producció i la comercialització agroalimentària.
S’exclouen les fases corresponents als mercats majoris-
tes en destinació i al comerç al detall o minorista, lle-
vat dels supòsits que preveu l’article 43.3.

32.4 S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest títol els
aspectes en què intervingui qualsevol component regu-
lat per normes sanitàries, veterinàries o relatives a la
seguretat física de les persones o els animals, en parti-
cular les qüestions relacionades amb la salut, el control
microbiològic, la inspecció veterinària, el control de
punts crítics, el control de residus en animals, carns i
vegetals, o amb la normativa sobre substàncies perillo-
ses i medi ambient.

32.5 No tenen la consideració de producte agro-
alimentari, als efectes d’aquest títol, a més dels exclo-
sos a l’article 3.1, els animals vius i les plantes abans de
la collita.

CAPÍTOL 2

OPERADORS AGROALIMENTARIS

ARTICLE 33

OBLIGACIÓ GENERAL DE CONFORMITAT

Els productes agroalimentaris produïts o comercialit-
zats a Catalunya han de presentar la qualitat i la confor-
mitat que els receptors o els consumidors poden legíti-
mament esperar i han de respondre a la normativa
vigent en aquesta matèria, a la lleialtat de les transac-
cions comercials i a la protecció dels consumidors.

ARTICLE 34

OBLIGACIONS GENERALS DELS OPERADORS AGROALIMEN-
TARIS

34.1 Els operadors agroalimentaris han d’assegurar i
garantir que els productes agroalimentaris o les matè-
ries i els elements per a la producció i la comercialitza-
ció agroalimentària compleixen amb la legislació vi-
gent en matèria de qualitat i conformitat.

34.2 Els operadors agroalimentaris tenen l’obligació de
posar en coneixement dels òrgans competents qualse-
vol forma de frau, falsificació, alteració, adulteració,
abús, negligència, o qualsevol altra pràctica que indu-
eixi a engany a altres operadors agroalimentaris o al
consumidor, i perjudiqui o posi en risc la qualitat dels
productes agroalimentaris, la protecció del consumidor
o els interessos generals, econòmics o socials del sec-
tor agroalimentari.

34.3 En cas que un operador consideri que algun dels
productes agroalimentaris o matèries i elements per a la

producció i la comercialització agroalimentària que ell
mateix hagi comercialitzat no compleix amb la legisla-
ció vigent en matèria de qualitat i conformitat, haurà de
comunicar-ho immediatament a l’Administració.

34.4 Els operadors agroalimentaris que produeixin o
comercialitzin productes agroalimentaris o matèries i
elements per a la producció i la comercialització agro-
alimentària tenen l’obligació d’informar el receptor o el
consumidor sobre les seves característiques essencials
i qualitatives i les seves condicions de producció i dis-
tribució.

Igualment hauran d’assegurar-se que la informació re-
lativa a l’etiquetatge, la publicitat, la presentació, inclo-
sa la seva forma, l’aparença o l’envasat i els materials
d’envasat dels productes agroalimentaris o matèries i
elements per a la producció i la comercialització agro-
alimentària, no indueixin a engany els receptors i els
consumidors.

34.5 Els operadors agroalimentaris hauran de disposar
dels elements necessaris que demostrin la veracitat i
l’exactitud de les informacions utilitzades o que figu-
rin a l’etiquetatge, als documents d’acompanyament,
als documents comercials, a la publicitat i a la presen-
tació dels productes agroalimentaris, matèries i ele-
ments per a la producció i la comercialització agroali-
mentària que comercialitzin, així com dels productes
utilitzats en la seva producció o transformació.

S’entendrà com a no conforme la informació si no és
presentada a requeriment dels serveis d’inspecció.

ARTICLE 35

SISTEMA DE CONTROL DE QUALITAT INTERN

Per tal de complir amb les obligacions que preveuen els
articles 33 i 34 d’aquesta Llei els operadors agroali-
mentaris hauran de disposar del següent:

a) Una persona responsable del control de qualitat.

b) Un sistema de documentació que permeti definir les
fases del procés d’elaboració i garantir-ne el control.

c) Un laboratori de control amb mitjans suficients, pro-
pi o extern.

d) Un pla de control de qualitat que prevegi almenys els
procediments, la periodicitat i la freqüència de les pre-
ses de mostres, les especificacions i la destinació dels
productes en cas que no s’hi ajustin.

ARTICLE 36

SISTEMA DE RECLAMACIONS I RETIRADA DE PRODUCTES

36.1 Els operadors agroalimentaris han de tenir un sis-
tema de registre i tractament de les reclamacions.

36.2 Igualment haurà de preveure un sistema de retira-
da ràpida dels productes no conformes que hi ha al cir-
cuit de distribució o comercialització. El sistema ha de
permetre conèixer amb exactitud la destinació dels pro-
ductes que s’han de retirar, els quals, abans d’una even-
tual nova posada en circulació, hauran de ser avaluats
novament pel control de qualitat.
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ARTICLE 37

ASSEGURAMENT DE LA TRAÇABILITAT DELS PRODUCTES

37.1 La traçabilitat dels productes agroalimentaris i
dels elements i les matèries per a la producció i la co-
mercialització agroalimentària haurà d’assegurar-se a
totes les etapes de la producció, la transformació i la
comercialització.

37.2 Els operadors agroalimentaris estan obligats a es-
tablir sistemes i procediments adequats i comprensibles
de la traçabilitat els quals han de permetre conèixer en
tot moment la identitat i la localització dels subminis-
tradors i dels receptors dels lots o les partides de pro-
ductes agroalimentaris i matèries i elements per a la
producció i la comercialització agroalimentària amb
que treballin, així com les informacions relatives a la
vida dels esmentats productes i en particular la seva
identificació, la naturalesa, l’origen, els registres dels
productes, les característiques qualitatives i les condi-
cions de producció i comercialització.

37.3 Qualsevol informació, la validesa de la qual no
pugui ser formalment verificada pel mateix operador i
pels serveis d’inspecció i control no podrà ser introdu-
ïda als sistemes i als procediments d’assegurament de
la traçabilitat.

37.4 Els operadors agroalimentaris hauran de tenir a
disposició dels serveis d’inspecció i control tota la in-
formació relativa al sistema i als procediments d’asse-
gurament de la traçabilitat, així com les dades que con-
tingui.

37.5 El sistema d’assegurament de la traçabilitat que
han de dur els operadors agroalimentaris ha de conte-
nir, sense perjudici de normes sectorials que siguin
aplicables, almenys els elements següents:

a) La identificació dels productes.

b) Els registres dels productes.

c) La documentació que acompanya el transport dels
productes.

ARTICLE 38

IDENTIFICACIÓ DE PRODUCTES

38.1 Els productes agroalimentaris o les matèries i els
elements per a la producció i la comercialització agro-
alimentària acabats, susceptibles per ésser comercialit-
zats amb destinació al receptor o el consumidor final
hauran d’estar convenientment identificats mitjançant
l’etiquetatge reglamentari.

38.2 En el supòsit dels productes a granel, els operadors
estan obligats a la utilització de dispositius físics
d’identificació dels dipòsits, les sitges, els contenidors
i qualsevol classe d’envasos que continguin productes
agroalimentaris o matèries i elements per a la produc-
ció i la comercialització agroalimentària. Aquesta iden-
tificació s’ha de fer de manera clara mitjançant una
retolació o marcatge únic, indeleble i inequívoc i hau-
rà de quedar enregistrada i correlacionada amb els re-
gistres i, si escau, amb la documentació descriptiva dels
productes.

38.3 No és permès el dipòsit en qualsevol instal·lació o
mitjà de transport, de productes no identificats.

ARTICLE 39

REGISTRES

39.1 Els operadors agroalimentaris hauran de tenir ac-
tualitzat un sistema de registres per a la conservació de
la informació o la comptabilitat material dels produc-
tes agroalimentaris i de les matèries i els elements que
utilitzin per a la producció, la transformació i la comer-
cialització agroalimentària.

39.2 Els registres hauran d’ésser suficients i adequats
per tal que en tot moment es pugui disposar de la infor-
mació necessària per poder correlacionar la identifica-
ció dels productes que hi ha a les instal·lacions amb les
característiques principals d’aquests productes i, en
particular, la identificació i el domicili del subministra-
dor o el receptor, la seva naturalesa, l’origen, la compo-
sició, les característiques essencials i qualitatives, la
designació i la quantitat.

39.3 Als registres han de constar les entrades i les sor-
tides dels productes agroalimentaris i les matèries i els
elements per a la producció i la comercialització agro-
alimentària de cada instal·lació i les manipulacions, els
tractaments i les pràctiques que han sofert.

39.4 L’enregistrament de productes que procedeixen
d’altres instal·lacions ha de reproduir fidelment les ca-
racterístiques que constin al document que va acompa-
nyar el seu transport o a la documentació comercial.

39.5 S’han de conservar els registres de les operacions
realitzades als darrers cinc anys a disposició dels ser-
veis d’inspecció i control.

ARTICLE 40

DOCUMENTS D’ACOMPANYAMENT

40.1 En cas d’exempció de l’etiquetatge reglamentari,
qualsevol transport o circulació de productes agroali-
mentaris o matèries i elements per a la producció i la
comercialització agroalimentària ha d’anar acompanyat
per un document al qual han de constar les dades neces-
sàries perquè el receptor o el consumidor de la merca-
deria en tingui la suficient i adequada informació.
Aquest document, com a mínim, haurà d’incloure la
identificació i el domicili del subministrador, les carac-
terístiques principals del producte, en particular la qua-
litat, la naturalesa, l’origen, la composició, la utilitza-
ció, la finalitat, la designació, la denominació, la
categoria, la data de producció o de caducitat, les ins-
truccions d’ús, les condicions de producció i distribu-
ció, i el nom, l’adreça i la identificació del fabricant.

40.2 Els originals dels documents d’acompanyament
de productes recepcionats i les còpies dels documents
d’acompanyament de productes expedits s’han de con-
servar durant un període de cinc anys, a disposició dels
serveis d’inspecció i control.

40.3 Per norma de caràcter reglamentari es podran es-
tablir altres sistemes d’identificació i codificació dels
productes que substitueixin els documents d’acompa-
nyament dels productes durant el seu transport i circu-
lació.
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ARTICLE 41

PROHIBICIÓ DELS PRODUCTES NO CONFORMES

41.1 Els productes agroalimentaris o les matèries i els
elements per a la producció i la comercialització agro-
alimentària que no compleixin el que estableix aques-
ta Llei o les normes específiques, tenen la consideració
de no conformes i, en conseqüència, no poden utilitzar-
se ni comercialitzar-se dins del sector agroalimentari.

41.2 Els productes no conformes poden ser objecte, si
escau, d’una immediata regularització, o ésser destinats
a altres sectors diferents de l’agroalimentari, de forma
controlada, ésser reexpedits al seu origen, o ésser des-
truïts.

41.3 En el supòsit que un producte agroalimentari o
matèria o element per a la producció i la comercialitza-
ció agroalimentària que pertanyi a un lot, partida o re-
mesa concret no sigui conforme, tots el productes del
mateix lot, partida o remesa tenen també la considera-
ció de no conformes, tret que l’operador agroalimentari
acrediti el contrari.

41.4 Els productes no conformes s’identificaran espe-
cíficament amb etiquetes o rètols que facin referència
a la seva no conformitat i estaran emmagatzemats de
manera separada i delimitada per evitar la confusió amb
els productes conformes.

41.5 Les existències, les entrades i les sortides de pro-
ductes no conformes seran objecte d’enregistrament
d’acord amb el que disposa l’article 39 d’aquesta Llei.

41.6 Al document d’acompanyament dels productes no
conformes hi constarà expressament aquesta condició.

ARTICLE 42

COMPLIMENTS ESPECÍFICS

42.1 Per norma reglamentària es podrà exigir el com-
pliment de les obligacions que estableix aquest capítol
o d’algunes d’elles als titulars d’explotacions agrícoles
o ramaderes, per a un producte, sector o activitat deter-
minats.

42.2 Sense perjudici que disposicions d’àmbit sectori-
al estableixin requisits específics al respecte, les normes
de desenvolupament d’aquesta Llei podran establir per
a cada producte, sector o tipus d’operador el nivell de
les obligacions que s’estableixen en aquest capítol,
particularment en funció de la naturalesa i el risc espe-
cial dels productes o les activitats, de la complexitat
dels processos de transformació, de la dimensió de
l’operador i del volum i la freqüència dels intercanvis
de productes.

CAPÍTOL 3

INSPECCIÓ I CONTROL

ARTICLE 43

COMPETÈNCIES

43.1 El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya vetllarà pel compliment

del que estableix la legislació en matèria de qualitat i
conformitat de la producció i la comercialització agro-
alimentària a totes les fases de producció, transforma-
ció i comercialització, sens perjudici del que s’establei-
xi a la normativa específica en matèria de disciplina de
mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.

43.2 Als efectes de la comprovació de l’adequació a la
normativa aplicable als productes agroalimentaris les
actuacions d’inspecció i control es realitzaran, en par-
ticular, pel que fa als aspectes següents:

a) Les propietats dels productes: naturalesa, identitat,
qualitats substancials, composició, contingut en princi-
pis útils, espècie, origen i procedència.

b) L’ús adequat de les denominacions d’origen, deno-
minacions de qualitat, marques col·lectives, i altres dis-
tintius atribuïts oficialment.

c) La identitat i l’activitat dels operadors.

d) La quantitat, l’aptitud a l’ús i les condicions d’ús
dels productes.

43.3 En el supòsit que per la naturalesa de les investi-
gacions i de conformitat amb els acords que s’establei-
xin amb altres departaments competents o altres admi-
nistracions per raó de la matèria, la inspecció i el
control oficial es podran estendre al comerç al detall o
minorista i als mercats majoristes en destinació, amb
comunicació a l’òrgan competent per raó de la matèria.

ARTICLE 44

OBLIGACIONS DELS OPERADORS

Els operadors estan obligats a requeriment dels òrgans
administratius competents o dels inspectors habilitats a
les actuacions següents:

a) Subministrar la informació que se sol·liciti i perme-
tre l’accés als locals, als vehicles que s’utilitzen per al
transport de les mercaderies i a la documentació justi-
ficativa dels sistemes de producció, transformació o
comercialització als efectes de la seva comprovació.

b) Accedir a la realització de les visites d’inspecció i a
què es practiqui la presa de mostres o qualsevol altre
tipus de control o assaig sobre els productes agroali-
mentaris que elaborin, distribueixin o comercialitzin i
sobre les primeres matèries, additius o materials utilit-
zats.

c) Facilitar al personal de l’Administració pública que
realitza funcions inspectores, còpia o reproducció de la
documentació relativa als productes agroalimentaris.

d) Justificar les verificacions i els controls efectuats
sobre els productes agroalimentaris.

ARTICLE 45

INSPECCIÓ

45.1 En l’exercici de les seves funcions, el personal de
l’Administració pública que realitza funcions inspec-
tors tenen la consideració d’agent de l’autoritat i poden
sol·licitar la col·laboració de qualsevol administració
pública, de les organitzacions professionals i de les or-
ganitzacions de consumidors.
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Així mateix poden sol·licitar el suport necessari de les
forces i els cossos de seguretat, quan escaigui.

45.2 El personal de l’Administració que realitzi funci-
ons inspectores poden accedir, en l’exercici de les se-
ves funcions, als locals i les instal·lacions i a la docu-
mentació industrial o comptable de les empreses que
inspeccionin, quan calgui en el curs de les seves actu-
acions, inclosos els vehicles utilitzats per al transport de
mercaderies.

45.3 L’habilitació del personal de l’Administració que
realitzi funcions inspectores correspon al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en els termes que
s’assenyalin reglamentàriament.

ARTICLE 46

FUNCIONS DE LA INSPECCIÓ

46.1 Les funcions de la inspecció consisteixen en con-
trolar i inspeccionar la qualitat i conformitat dels pro-
ductes agroalimentaris i, en concret, les següents:

a) Verificar els productes acabats, les matèries primeres,
els ingredients, els additius, les vitamines, les sals mi-
nerals, els oligoelements, els auxiliars tecnològics, els
productes intermedis i els altres productes que es pu-
guin utilitzar com a component.

b) Comprovar les condicions amb què es duen a terme
cadascuna de les fases de producció, transformació i
comercialització i que tinguin incidència en la qualitat
i la conformitat dels productes.

c) Controlar i inspeccionar la designació, la denomina-
ció, la presentació i les inscripcions de qualsevol natu-
ralesa dels productes, els envasos, els embalatges, els
documents que acompanyen els transports, les factures,
els documents comercials, la publicitat, els registres, la
comptabilitat, i la documentació dels sistemes de garan-
tia de la traçabilitat.

d) Establir els corresponents programes de previsió que
defineixin el caràcter, la freqüència i els criteris de les
accions de control que s’han de dur a terme en un pe-
ríode determinat.

e) Detectar i evidenciar els riscs de frau, adulteració,
falsificació i pràctiques no autoritzades, prohibides,
antireglamentàries o clandestines dels productes agro-
alimentaris, així com les conductes que puguin afectar
negativament o perjudiquin els interessos econòmics
del sector agroalimentari de Catalunya o dels consumi-
dors.

f) Localitzar els productes agroalimentaris i les matè-
ries i els elements per a la producció i la comercialitza-
ció agroalimentària no conformes i impedir el seu ac-
cés als circuits de comercialització.

g) Avaluar els mitjans i els sistemes de control intern
utilitzats pels operadors agroalimentaris per assegurar
l’execució correcta de la seva activitat en compliment
de la reglamentació aplicable en matèria de qualitat i
conformitat dels productes.

h) Verificar la fiabilitat dels sistemes i els procediments
de traçabilitat dels productes utilitzats pels operadors
agroalimentaris.

i) Impulsar el tràmit de les accions correctives o puni-
tives derivades de les presumptes infraccions detectades
en les accions de control.

46.2 Per norma de caràcter reglamentari s’establiran els
sistemes de control i el procediment d’actuació de la
inspecció.

ARTICLE 47

MESURES CAUTELARS

47.1 En l’exercici de la funció inspectora es poden
adoptar les mesures cautelars que determina aquest ar-
ticle, de les quals aixecaran l’acta corresponent i hi fa-
ran constar els motius.

Les mesures cautelars hauran de ser proporcionades a
la irregularitat detectada i mantenir-se el temps estric-
tament necessari per a la realització de les diligències
oportunes o, en el cas que la no conformitat sigui esme-
nable, pel temps necessari per a l’eliminació del fet que
va motivar l’actuació, la qual cosa haurà d’ésser veri-
ficada pel personal que realitza funcions inspectores.

Les mesures cautelars poden consistir en les actuacions
següents:

a) La immobilització dels productes agroalimentaris
matèries o elements per a la producció i la comercialit-
zació agroalimentària.

b) El control previ dels productes que es pretenguin
comercialitzar.

c) La paralització dels vehicles als quals es transportin
productes agroalimentaris o matèries i elements per a la
producció i la comercialització agroalimentària.

d) La retirada del mercat de productes agroalimentaris
o matèries i elements per a la producció i la comercia-
lització agroalimentària.

e) La suspensió temporal del funcionament d’una àrea,
element o activitat de l’establiment inspeccionat.

f) La suspensió provisional de la comercialització, la
compra o l’adquisició de productes agroalimentaris o
matèries i elements per a la producció i la comercialit-
zació agroalimentària.

47.2 Les mesures cautelars preses pel personal de l’Ad-
ministració que realitza funcions inspectores no podrà
excedir de quinze dies i hauran d’ésser confirmades,
modificades o aixecades per l’òrgan competent per ini-
ciar el procediment sancionador.

47.3 Les mesures cautelars podran ser objecte dels re-
cursos administratius que preveu la normativa.

47.4 Les despeses generades per l’adopció de les me-
sures cautelars aniran a càrrec del responsable o titular
de drets sobre les mercaderies.

ARTICLE 48

DESTINACIÓ DELS PRODUCTES SOTMESOS A IMMOBILITZA-
CIÓ CAUTELAR

48.1 Si l’òrgan competent per iniciar el procediment
sancionador confirma la immobilització cautelar que
preveu l’article anterior, el seu responsable o titular de
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drets sobre les mercaderies immobilitzades haurà d’op-
tar, segons el seu grau de factibilitat, per una o algunes
de les operacions següents:

a) Regularitzar i esmenar la no conformitat de les mer-
caderies, i adaptar-les a la normativa aplicable mitjan-
çant l’aplicació de pràctiques o tractaments autoritzats.

b) Regularitzar i esmenar la no conformitat de les mer-
caderies, i adaptar la seva designació a l’etiquetatge o
als documents d’acompanyament, o la seva presentació
a la normativa aplicable.

c) Destinar les mercaderies a altres sectors diferents de
l’agroalimentari, en particular, per a ús industrial, amb
exclusió de l’alimentació humana o animal, segons
correspongui.

d) Reexpedir o retornar les mercaderies al seu lloc
d’origen.

e) Destruir les mercaderies.

Les despeses generades per aquestes operacions aniran
a càrrec del responsable o titular de drets sobre les
mercaderies.

48.2 Si el responsable o el titular de drets sobre les
mercaderies no opta per una de les alternatives indica-
des a l’apartat 1 d’aquest article, l’òrgan competent
decidirà la seva destinació.

48.3 Sense perjudici de la iniciació del procediment
sancionador, si escau, l’òrgan competent podrà ordenar
l’aixecament de la mesura cautelar si, com a conse-
qüència del compromís del responsable o titular de
drets sobre les mercaderies, es constata que les merca-
deries immobilitzades han estat regularitzades o se’ls
ha donat una de les destinacions que preveu l’apartat 1
d’aquest article.

ARTICLE 49

En el supòsit que l’operador agroalimentari no realitzi
les activitats ordenades per la inspecció o no apliqui les
mesures cautelars que se li imposin, l’òrgan competent
en matèria agroalimentària podrà imposar multes coer-
citives fins a 3.000 euros amb una periodicitat de tres
mesos fins al compliment total de les obligacions impo-
sades.

TÍTOL 4

RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL 1

INFRACCIONS I SANCIONS

ARTICLE 50

INFRACCIONS ADMINISTRATIVES

Constituirà infracció administrativa en matèria de qua-
litat i conformitat de la producció i la comercialització
agroalimentàries i de control agroalimentari qualsevol
acció o omissió tipificada en aquesta Llei, o en altres
disposicions legals o reglamentàries aplicables.

ARTICLE 51

TIPIFICACIÓ D’INFRACCIONS

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.

51.1 Són infraccions lleus les següents:

51.1.1 La no presentació del certificat acreditatiu de la
inscripció oficial de l’empresa, la indústria, l’establi-
ment, la instal·lació, el local, el mitjà de transport,
l’activitat, el producte agroalimentari o la matèria o
l’element per a la producció i la comercialització
agroalimentària, quan estigui obligat a la inscripció, o
no exhibir-lo al local corresponent de la manera que
estigui establerta.

51.1.2 Les ampliacions o les reduccions substancials, el
trasllat, el canvi de titularitat, el canvi de domicili soci-
al, o el tancament d’una indústria agroalimentària sense
la modificació registral corresponent.

51.1.3 No disposar d’un sistema de registre i tractament
de les reclamacions i retirada de productes no confor-
mes.

51.1.4 No denunciar a l’autoritat competent qualsevol
forma de frau, alteració, adulteració, abús o negligèn-
cia, que perjudiqui o posi en risc la qualitat dels pro-
ductes, la protecció del consumidor o els interessos
generals, econòmics o socials del sector agroalimentari.

51.1.5 La manca de presentació de declaracions d’exis-
tències, producció o moviment de productes, la presen-
tació fora del termini reglamentari o la seva presenta-
ció de manera incompleta, o amb inexactituds, errades
o omissions.

51.1.6 Les inexactituds, les errades o les omissions en
les declaracions que s’hagin de realitzar abans de l’exe-
cució de pràctiques d’elaboració i tractament de deter-
minats productes quan els fets constitutius d’infracció
no afectin la naturalesa, la qualitat, les característiques,
la composició, la procedència o l’origen dels productes
consignats.

51.1.7 Les inexactituds, les errades o les omissions de
dades o informacions a l’etiquetatge, els documents
d’acompanyament, els documents comercials, els re-
gistres, la retolació, la presentació i l’embalatge dels
productes agroalimentaris o de les matèries i els ele-
ments per a la producció i la comercialització agroali-
mentàries quan aquestes inexactituds, errades o omis-
sions no es refereixin a indicacions obligatòries o no
afectin a la naturalesa, la identitat, la qualitat, les carac-
terístiques, la composició, la procedència o el seu ori-
gen.

51.1.8 La manca d’autorització per etiquetar en els su-
pòsits en què aquesta autorització sigui preceptiva o
que les indicacions que hi constin no siguin les autorit-
zades.

51.1.9 La validació o l’autenticació dels documents
d’acompanyament o documents comercials sense estar
autoritzat per l’òrgan competent o bé l’absència de va-
lidació o autenticació quan aquest tràmit sigui obliga-
tori.
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51.1.10 La manca d’habilitació o autorització per por-
tar els registres quan aquest tràmit sigui preceptiu o la
manca d’anotacions al registre quan no hagin transcor-
regut menys de quinze dies des de la data en què s’ha-
via de practicar, sempre que els assentaments no regis-
trats es puguin justificar mitjançant altra documentació.

51.1.11 La discrepància entre les característiques reals
del producte agroalimentari o matèria o element per a
la producció i la comercialització agroalimentària i les
que ofereix l’operador agroalimentari quan es referei-
xi a paràmetres o elements el contingut dels quals es-
tigui limitat per la reglamentació aplicable i el seu ex-
cés o defecte no afecti la pròpia naturalesa, la identitat,
la definició reglamentària, la qualitat, la designació o la
denominació del producte, o les diferències no superin
el doble de la tolerància admesa reglamentàriament per
al paràmetre o element de què es tracti.

51.1.12 L’aplicació de tractaments, pràctiques o proces-
sos de manera diferent a l’establerta, sempre que no
afectin la composició, la definició, la identitat, la natu-
ralesa, les característiques o la qualitat dels productes
agroalimentaris o les matèries o els elements per a la
producció agroalimentària.

51.1.13 L’incompliment de les mesures cautelars sem-
pre que es tracti d’incompliments merament formals no
tipificats com a greus.

51.1.14 El trasllat físic de mercaderies intervingudes
cautelarment, sense autorització de l’òrgan competent,
sempre que no es violin els precintes i les mercaderies
no surtin de les instal·lacions on estan intervingudes.

51.2 Són infraccions greus les següents:

51.2.1 L’exercici d’activitats relacionades amb qualse-
vol de les etapes de producció, transformació o comer-
cialització de productes agroalimentaris o matèries i
elements per a la producció i la comercialització agro-
alimentària sense estar autoritzades o quan les activitats
no estan previstes a l’esmentada autorització, o aquesta
hagi estat cancel·lada.

51.2.2 La manca d’inscripció dels productes, les matè-
ries o els elements de la manera que per a cadascun
s’hagi establert.

51.2.3 L’incompliment de les clàusules d’autorització
o requisits exigibles i l’incompliment dels terminis pre-
vistos en aquesta autorització.

51.2.4 No comunicar immediatament a l’autoritat com-
petent la comercialització de productes, matèries o ele-
ments que no compleixen amb la legislació en matèria
de qualitat i conformitat.

51.2.5 No disposar o no portar un sistema de control de
qualitat intern.

51.2.6 La manca de dades en el sistema d’assegurament
de la traçabilitat com la identitat dels subministradors
i els receptors dels productes, així com les informaci-
ons relatives a la vida d’aquests productes, com la seva
identificació, naturalesa, origen, característiques quali-
tatives i condicions de producció i distribució.

51.2.7 La manca de qualsevol dels elements reglamen-
taris en el sistema d’assegurament de la traçabilitat com

la identificació, els registres i la documentació d’acom-
panyament dels productes, així com la manca de siste-
mes i procediments de traçabilitat que siguin adequats,
comprensibles i portats al dia.

51.2.8 La comercialització de productes o matèries i
elements per a la producció i comercialització
agraolimentàries sense l’etiquetatge corresponent, els
documents d’acompanyament, els documents comerci-
als, la retolació, la presentació, els embalatges, els en-
vasos o els recipients que siguin preceptius, o que la
informació que continguin indueixi a engany als seus
receptors o consumidors.

51.2.9 La manca de conservació durant el període re-
glamentari dels originals dels documents d’acompa-
nyament de productes recepcionats i les còpies dels
documents d’acompanyament de productes expedits.

51.2.10 La impossibilitat de demostrar l’exactitud de
les informacions que consten a l’etiquetatge, els docu-
ments d’acompanyament o els documents comercials,
així com dels productes utilitzats en la seva producció
o transformació

51.2.11 La manca de registres, llibres de registres co-
mercials, talonaris matriu de factures de venda o d’al-
tres documents establerts per les disposicions vigents o
la manca de legibilitat o comprensibilitat de la informa-
ció que hi conté o la seva gestió defectuosa.

51.2.12 La manca d’anotació als registres quan hagin
transcorregut més de quinze dies des de la data en què
reglamentàriament s’havia de practicar.

51.2.13 La manca de conservació dels registres durant
el temps establert reglamentàriament.

51.1.14 La impossibilitat de correlacionar els produc-
tes que hi ha a les instal·lacions amb les característiques
principals d’aquests productes que constin als registres
i amb la documentació d’acompanyament o, si escau,
a la documentació comercial, així com que no constin
les entrades i les sortides dels productes i les manipu-
lacions, els tractaments i les pràctiques que han sofert.

51.2.15 Les inexactituds, les errades o les omissions de
dades o informacions en l’etiquetatge, els documents
d’acompanyament, els documents comercials, els re-
gistres, la retolació, la presentació i els embalatges quan
aquestes inexactituds, errades o omissions es refereixin
a indicacions obligatòries.

51.2.16 La manca d’identificació dels dipòsits, les sit-
ges, els contenidors i qualsevol classe d’envàs de pro-
ductes a granel o la seva identificació de manera no
clara o sense marcatge indeleble i inequívoc.

51.2.17 El dipòsit de productes no identificats en qual-
sevol instal·lació o mitjà de transport.

51.2.18 La manca de presentació o la presentació fora
del termini establert de les declaracions que s’hagin de
realitzar abans de l’execució de pràctiques d’elaboració
i tractament de determinats productes, així com les in-
exactituds, les errades o les omissions a les declaraci-
ons quan els fets constitutius d’infracció afectin la na-
turalesa, la qualitat, les característiques, la composició,
la procedència o l’origen dels productes consignats.
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51.2.19 Quan en l’etiquetatge, els envasos, els embalat-
ges, la presentació, l’oferta, la publicitat dels productes
agroalimentaris o matèries i elements per a la produc-
ció i la comercialització agroalimentàries, s’utilitzin
indicacions, raons socials, noms o denominacions co-
mercials, expressions, signes, marques, símbols, emble-
mes, denominacions, designacions, qualificacions,
classes de producte, indicacions de l’origen o la proce-
dència, indicacions sobre el sistema de producció o ela-
boració que:

a) No corresponguin al producte i/o que, per la seva
similitud fonètica, gràfica, o ortogràfica, puguin induir
a confusió, encara que vagin precedits pels termes ti-
pus, estil, gènere, imitació, succedani, o altres anàlegs.

b) No corresponguin a la veritable identitat de l’opera-
dor.

c) No corresponguin al veritable lloc de producció, fa-
bricació, elaboració, envasat, comercialització o distri-
bució.

d) No pugui ser verificable.

51.2.20 La modificació de la veritable identitat dels
productes agroalimentaris o les matèries i els elements
per a la producció i la comercialització agroalimentà-
ria que serveixi per a identificar-los.

51.2.21 En general qualsevol falsificació o inducció a
confusió o engany de productes agroalimentaris o ma-
tèries i elements per a la producció i la comercialitza-
ció agroalimentàries, així com la seva expedició o co-
mercialització, fins i tot en el cas que la falsificació
sigui coneguda pel receptor, el comprador o el consu-
midor.

51.2.22 Les defraudacions en les característiques dels
productes agroalimentaris o matèries i elements per a la
producció i la comercialització agroalimentària, en
particular les relatives a la identitat, la naturalesa, l’es-
pècie, la composició, el contingut, la designació, la
definició reglamentària, la qualitat, la riquesa, el pes, el
volum o la quantitat, l’excés d’humitat, el contingut en
principis útils, l’aptitud per a l’ús, o qualsevol altra dis-
crepància que hi hagi entre les característiques reals del
producte agroalimentari o de la matèria o els elements
de què es tracti i les que ofereix l’operador agroali-
mentari, així com tot acte de naturalesa similar que
suposi transgressió o incompliment del que disposa la
legislació vigent.

51.2.23 La utilització o la comercialització de produc-
tes agroalimentaris o matèries i elements per a la pro-
ducció i la comercialització agroalimentària que no si-
guin conformes, així com la tinença de productes,
substàncies, equips, maquinària, matèries o elements
no autoritzats per la legislació específica per a activitats
relacionades amb les etapes de producció, transforma-
ció o comercialització agroalimentària.

51.2.24 La comercialització de productes agroalimen-
taris o matèries i elements per a la producció i la comer-
cialització agroalimentària que han estat objecte de
pràctiques o tractaments no autoritzats o bé estan eti-
quetats, marcats o identificats amb noms o indicacions
no conformes, encara que aquesta circumstància sigui
coneguda pel receptor, el comprador o el consumidor.

51.2.25 L’elaboració de mitjans de producció, produc-
tes o matèries i elements per a la producció i la comer-
cialització agroalimentàries, mitjançant tractaments o
processos que no estiguin autoritzats per la legislació
vigent, així com l’addició o la sostracció de substàncies
o elements que modifiquin la seva composició.

51.2.26 La negativa o la resistència a subministrar da-
des, o a facilitar la informació requerida pels òrgans
competents o els seus agents, en ordre al compliment
de la funció d’informació, vigilància, investigació, ins-
pecció, tramitació i execució en les matèries a què es
refereix aquesta Llei, així com subministrar informació
inexacta o documentació falsa, i en concret les actuaci-
ons següents:

a) No permetre l’accés als locals, les instal·lacions o els
mitjans de transport.

b) No permetre que es prenguin mostres o realitzin al-
tres tipus de controls sobre els productes.

c) No justificar les verificacions i els controls efectuats
sobre els productes posats en circulació.

d) No proporcionar en el moment de la inspecció tota
la documentació i les dades i les informacions que el
personal de l’Administració pública que realitza funci-
ons inspectores necessitin per dur a terme les seves fun-
cions d’investigació, i a permetre’n la comprovació.

e) No proporcionar en el termini que el personal que
realitza funcions inspectores li atorguen les dades o les
informacions que els requereixin.

f) No aportar la documentació requerida pel personal
que realitza funcions inspectores en el moment de la
realització de la inspecció o no aportar la documenta-
ció requerida en el termini que se li indiqui.

51.2.28 La manipulació, el trasllat o la disposició de
qualsevol forma de mercaderia cautelarment intervin-
guda sense l’autorització de l’òrgan competent.

51.2.29 L’expedició per part de les entitats de control i
certificació de certificats o informes el contingut dels
quals no s’ajusti a la realitat dels fets, així com la rea-
lització d’inspeccions o controls de forma incompleta
o amb resultats inexactes per una insuficient constata-
ció dels fets o per la deficient aplicació de normes tèc-
niques.

51.2.29 La reincidència d’infracció lleu. Es considera
reincidència la comissió en el termini de tres anys de
més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així
s’hagi declarat per resolució ferma.

51.3 Són infraccions molt greus les següents:

51.3.1 La utilització quan no se’n tingui dret d’indicaci-
ons, noms comercials, marques, símbols o emblemes
que facin referència als noms protegits per una DOP,
IGP, ETG, denominació geogràfica, o marca de qualitat
alimentària, o amb d’altres sistemes de protecció de qua-
litat agroalimentària, o que la seva similitud fonètica o
gràfica amb els noms protegits o amb els signes o emble-
mes que els siguin característics, puguin induir a confu-
sió sobre la naturalesa, la qualitat o l’origen dels produc-
tes, encara que vagin acompanyats pels termes tipus,
estil, gènere, imitació, succedani o altres d’anàlegs.
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51.3.2 La indeguda tinença, negociació o utilització
dels documents, les etiquetes i els altres elements
d’identificació propis de les DOP, IGP, ETG, denomi-
nacions geogràfiques o marca de qualitat alimentària,
o d’altres sistemes de protecció de qualitat agroalimen-
tària, així com la seva falsificació.

51.3.3 Qualsevol acció, incloses les dels membres dels
consells reguladors, que causi desprestigi o perjudici a
la DOP o la IGP o tendeixi a produir confusió sobre la
veritable naturalesa del producte.

51.3.4 Les infraccions greus que en tot o en part siguin
concurrents amb infraccions de normativa sanitària
greus o que hagin servit per facilitar-les o encobrir-les.

51.3.5 Les infraccions greus que suposin l’extensió de
l’alteració, l’adulteració, la falsificació o el frau a rea-
litzar per tercers a qui es facilita la substància, els mit-
jans o els procediments per realitzar-los, encobrir-los o
emmascarar-los.

51.3.6 La transmissió, sigui a títol onerós o gratuït, a
indústries agroalimentàries de productes agroalimenta-
ris o matèries o substàncies no permeses per a l’elabo-
ració dels productes pels quals està autoritzada la in-
dústria.

51.3.7 La negativa absoluta a l’actuació dels serveis
públics d’inspecció.

51.3.8 La coacció, l’amenaça, les injúries, les represà-
lies, les agressions o qualsevol altra forma de pressió al
personal de l’Administració que realitza funcions d’ins-
pecció, als instructors dels expedients sancionadors, al
personal dels consells reguladors, o a les entitats de
control i certificació.

51.3.9 La reincidència en infracció greu. Es considera
reincidència la comissió en el termini de tres anys de
més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així
s’hagi declarat per resolució ferma.

ARTICLE 52

RESPONSABILITAT

52.1 Són responsables de les infraccions comeses en
productes envasats i amb el dispositiu de tanca íntegre
els següents:

a) És considerada com a responsable la firma o la raó
social que figura a l’etiquetatge o als documents
d’acompanyament, excepte que es demostri que el te-
nidor ha falsificat o ha conservat malament el produc-
te sempre que a l’etiquetatge s’hi especifiquin les con-
dicions de conservació.

b) També serà responsable l’elaborador o el fabricant
que no figuri a l’etiquetatge o als documents d’acom-
panyament si se’n prova la connivència.

En el supòsit que s’hagi falsificat l’etiquetatge o els
documents d’acompanyament, la responsabilitat cor-
respondrà a qui ho hagi falsificat.

c) Qui comercialitzi productes no conformes si del seu
etiquetatge o documents d’acompanyament se’n dedu-
eix directament la infracció.

d) Si el producte envasat no du les dades necessàries per
identificar el responsable, de conformitat amb el que

estableix la normativa vigent, són considerats com a
responsables els que han comercialitzat el producte,
llevat que se’n pugui identificar l’envasador, sens per-
judici de la responsabilitat que correspongui al tenidor.

52.1.2 Són responsables de les infraccions comeses en
productes a granel o envasats l’operador agroalimentari
que tingui el producte, excepte que aquest pugui de-
mostrar la responsabilitat d’un tenidor anterior, sens
perjudici de la responsabilitat que correspongui a l’ac-
tual.

52.1.3 Si una infracció és imputada a una persona ju-
rídica, poden ésser considerades també com a respon-
sables les persones que n’integren els òrgans rectors o
de direcció, així com els tècnics responsables de l’ela-
boració o la fabricació i del control intern.

52.1.4 Els transportistes que transportin mercaderia
sense la documentació adequada seran considerats res-
ponsables quan es provi la connivència amb el respon-
sable.

52.1.5 A les infraccions en què hi hagin participat més
d’una persona física o jurídica, la responsabilitat serà
solidària.

52.2 La imposició de qualsevol de les sancions esta-
blertes per aquesta Llei no exclou la responsabilitat ci-
vil o penal del sancionat ni la indemnització que se li
pugui exigir per danys i perjudicis.

ARTICLE 53

SANCIONS

53.1 Les infraccions al que disposa aquesta Llei són
sancionades amb les sancions pecuniàries següents:

a) Les infraccions lleus, amb una sanció pecuniària de
200 fins a 4.000 euros.

b) Les infraccions greus amb una sanció pecuniària de
4.001 a 60.000 euros. Es pot ultrapassar aquest import
fins al quíntuple del valor de les mercaderies no confor-
mes.

c) Les infraccions molt greus amb una sanció
pecuniària de 60.001 euros a 1.200.000 euros. Es pot
ultrapassar aquest import fins al dècuple del valor de les
mercaderies no conformes.

53.2 La imposició de les sancions pecuniàries es farà de
manera que la comissió de les infraccions no resulti
més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de
les normes infringides, sempre d’acord amb el princi-
pi de proporcionalitat i amb la deguda adequació entre
la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció
a imposar.

53.3 En els supòsits d’infraccions qualificades com a
greus podrà acordar-se com a sanció accessòria el tan-
cament temporal de l’empresa, l’establiment o la indús-
tria infractora, per un període màxim d’un any. En el
cas d’infraccions molt greus el període màxim serà fins
a cinc anys.

53.4 No tindrà caràcter de sanció el tancament, el ces-
sament, la clausura, la suspensió o la interrupció tem-
poral de les activitats empresarials, les instal·lacions, els
locals o els establiments que no tinguin les autoritzaci-
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ons administratives o els registres preceptius mentre no
es compleixin els requisits exigits.

53.5 En els supòsits d’infraccions qualificades com a
greus o molt greus, comeses per persones inscrites als
registres de les DOP, IGP, ETG, denominacions geogrà-
fiques i marques de qualitat alimentària i altres sistemes
de protecció de la qualitat agroalimentària, podrà acor-
dar-se, com a sanció accessòria, la suspensió temporal
del dret a l’ús de la denominació o marca o la baixa
definitiva dels seus registres.

La suspensió temporal del dret a l’ús de la denomina-
ció o de la marca comportarà la suspensió del dret a
etiquetes i altres documents de la denominació.

La baixa implicarà l’exclusió de l’infractor dels regis-
tres del consell i, com a conseqüència, la pèrdua dels
drets inherents a la denominació o a la marca.

53.6 Quan s’hagin intervingut cautelarment productes
agroalimentaris i matèries o elements per a la produc-
ció i la comercialització agroalimentària relacionats
amb la infracció sancionada, l’òrgan competent per
resoldre el procediment sancionador n’acordarà la des-
tinació.

L’òrgan competent podrà comissar les mercaderies que
per les seves circumstàncies no poden ser objecte d’uti-
lització o comercialització, i haurà de determinar la
destinació final que s’ha de donar a la mercaderia co-
missada.

Les despeses ocasionades per les actuacions relaciona-
des en aquest apartat van a compte de l’infractor.

53.7 En el supòsit que l’infractor no compleixi les obli-
gacions que se li imposin com a sanció o ho faci de
forma incompleta, se li podran imposar multes coerci-
tives amb la finalitat que compleixi íntegrament la san-
ció imposada.

Les multes coercitives seran independents i compati-
bles amb les sancions pecuniàries que procedeixin com
a sanció per la infracció comesa.

Les multes coercitives s’imposaran amb una periodici-
tat de sis mesos fins al compliment total de la sanció a
què es refereixin i el seu import no podrà ésser superi-
or a 3.000 euros.

ARTICLE 54

GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

En la imposició de les sancions, per graduar la seva
quantia, s’han de tenir en compte els criteris següents:

54.1 L’existència d’intencionalitat o de negligència.

54.2 La naturalesa dels perjudicis causats o que es po-
drien haver causat, en particular l’efecte perjudicial que
la infracció hagi pogut produir als operadors agroali-
mentaris i als consumidors.

54.3 La reincidència de faltes molt greus. Es conside-
ra reincidència la comissió en el termini de tres anys
d’una infracció de la mateixa naturalesa quan s’hagi
declarat per resolució ferma.

54.4 El volum de vendes o producció i la posició de
l’empresa infractora en el sector.

54.5 El reconeixement i l’esmena de les infraccions
abans que es resolgui el procediment sancionador cor-
responent.

54.6 El valor i el volum o la quantitat de les mercade-
ries o els productes afectats per la infracció.

54.7 La manca dels controls i les precaucions exigibles
en l’activitat, el servei o la instal·lació de què es tracti.

54.8 El grau d’incompliment dels advertiments previs.

54.9 L’import del benefici il·lícit obtingut per la comis-
sió de les infraccions quan aquest es quantifiqui, el qual
no podrà ser mai superior a la sanció imposada.

54.10 La generalització en un sector determinat d’un
mateix tipus d’infracció.

ARTICLE 55

CONCURRÈNCIA D’INFRACCIONS

Si concorren dos o més infraccions imputables a la
mateixa persona i alguna d’elles fos el mitjà necessari
per cometre’n l’altra, s’imposarà com a sanció conjunta
la corresponent a la infracció més greu, en el seu grau
màxim.

ARTICLE 56

EFECTES DE LES SANCIONS

L’òrgan sancionador pot proposar a l’autoritat corres-
ponent, en el cas de les infraccions greus o molt greus,
sense que tingui caràcter sancionador, la denegació, la
supressió, la cancel·lació o la suspensió total o parcial
d’ajuts oficials, crèdits, subvencions i altres, que tingui
reconeguts o que hagi sol·licitat l’operador agroalimen-
tari sancionat.

ARTICLE 57

PRESCRIPCIÓ

57.1 Els terminis de prescripció de les infraccions són
de cinc anys per a les molt greus, de tres anys per a les
greus i d’un any per a les lleus, a comptar des de la data
de comissió de la infracció.

57.2 Els terminis de prescripció de les sancions són els
mateixos que s’estableix a l’apartat 1 d’aquest article per
a les infraccions respectives, a comptar des de la data en
què la resolució sancionadora esdevingui ferma.

57.3 En cas de concurrència d’infraccions lleus, greus
o molt greus o que alguna d’elles fos el mitjà necessa-
ri per cometre’n l’altra, el termini de prescripció serà el
que s’estableix per a les infraccions molt greus o greus.

CAPÍTOL 2

PROCEDIMENT SANCIONADOR

ARTICLE 58

PRINCIPIS DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR

58.1 Per norma de caràcter reglamentari s’establirà el
procediment sancionador que haurà de contenir, com a
mínim, els elements següents:
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a) Diligències preliminars.

b) Contingut de les fases del procediment.

c) Pràctica de la prova.

d) Ampliacions dels terminis, quan la complexitat del
procediment ho requereixi.

58.2 Els fets constatats pel personal de l’Administració
pública que realitzi funcions inspectores, que es forma-
litzin en acta, es presumiran certs i tindran valor proba-
tori, sens perjudici de les proves que en defensa dels
drets o interessos respectius puguin assenyalar o apor-
tar els mateixos administrats, llevat que de les proves
practicades en resulti el contrari.

58.3 Si s’aprecia que els fets objecte d’un procediment
sancionador poden ésser constitutius de delicte o falta,
l’Administració ha de traslladar les actuacions al Minis-
teri Fiscal i deixar en suspens el procediment sanciona-
dor fins que l’autoritat judicial es pronunciï. La sanció
de l’autoritat judicial exclou la imposició de sancions
administratives. Si la resolució judicial és absolutòria,
l’Administració pot continuar la tramitació del proce-
diment sancionador, respectant els fets que els tribunals
o jutjats hagin declarat provats.

58.4 En el supòsit que el procediment sancionador
s’hagi iniciat com a conseqüència de resultats analítics,
si l’inculpat no accepta aquests resultats, podrà sol·li-
citar la realització d’anàlisis contradictòries de la ma-
nera que s’estableixi reglamentàriament.

ARTICLE 59

PROCEDIMENT ABREUJAT

En cas d’infraccions lleus, l’expedient es pot instruir
mitjançant el procediment abreujat si els fets han estat
recollits a l’acta corresponent o es dedueixen de la do-
cumentació recollida a la inspecció o dels resultats de
les anàlisis. Aquest procediment serà establert regla-
mentàriament.

ARTICLE 60

ADVERTIMENTS

Si com a conseqüència d’una inspecció es comprova
l’existència d’irregularitats, l’òrgan competent podrà
advertir l’empresa en el sentit que corregeixi els defec-
tes detectats, sempre i quan no hagi estat advertida en
l’últim any per un fet igual o similar i que la infracció
estigui tipificada com a lleu.

ARTICLE 61

CADUCITAT DE L’EXPEDIENT

Si no recau resolució expressa transcorreguts un any
des de l’inici de l’expedient s’entendrà caducat, de con-
formitat amb l’article 44 de la Llei 30/1992, excepte en
els supòsits en què el procediment s’hagi paralitzat per
causa imputable a l’interessat o que en fase de pràcti-
ca de proves se n’hagin de practicar.

ARTICLE 62

COMPETÈNCIES

62.1 Als efectes del que disposa aquesta Llei és compe-
tència del director general competent en matèria de
qualitat agroalimentària acordar l’inici dels procedi-
ments sancionadors i designar-ne l’instructor.

62.2 Són competents per a la imposició de les sancions
que preveu aquesta Llei els òrgans següents:

a) El director general competent en matèria de qualitat
agroalimentària, per a les lleus i greus.

b) El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a
les molt greus.

c) El Govern de la Generalitat, per a les que, d’acord
amb l’article 53, comportin el tancament de l’empresa.

DISPOSICIOnS ADDICIONALS

PRIMERA

Els reglaments de les denominacions d’origen i de les
indicacions geogràfiques protegides aprovats pels òr-
gans competents de la Generalitat de Catalunya, hauran
d’ésser ratificats per l’Administració General de l’Es-
tat, en els termes que preveu la normativa aplicable a
aquests efectes.

SEGONA

Es faculta el Govern a modificar l’actual distintiu de la
marca de qualitat alimentària o a crear-ne un altre de
nou.

TERCERA

Es faculta el Govern a què per norma de caràcter regla-
mentari estableixi nous sistemes de protecció de la qua-
litat agroalimentària.

QUARTA

S’establiran protocols entre els diferents departaments
de la Generalitat de Catalunya competents en les matè-
ries relacionades amb l’objecte d’aquesta Llei, amb
l’objectiu de coordinar els controls i els sistemes d’in-
formació per garantir la traçabilitat del productes agro-
alimentaris i el compliment de la normativa aplicable.

CINQUENA

El Registre de productes enològics resta sense efectes
a Catalunya, i no és exigible la inscripció al Registre de
productes enològics dels productes fabricats o comer-
cialitzats a Catalunya.

SISENA

Les disposicions d’aquesta Llei s’aplicaran amb caràc-
ter supletori a les normes que regulen la producció
agrària ecològica i la producció integrada.

SETENA

Per norma de caràcter reglamentari s’haurà d’establir la
regulació i el funcionament del Registre d’envasadors
de vins i begudes.
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VUITENA

Es crea el Registre de distintius d’origen i qualitat de
Catalunya. Per norma de caràcter reglamentari se n’es-
tabliran la regulació i el funcionament.

NOVENA

Per norma de caràcter reglamentari es podrà ampliar el
concepte de producte agroalimentari a altres productes
que puguin ésser objecte d’un distintiu d’origen i qua-
litat, als quals se’ls aplicaran les disposicions que esta-
bleix aquesta Llei, sense perjudici dels productes regu-
lats per la Llei d’ordenació vitivinícola.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

Els consells reguladors que hi hagi a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, hauran d’adaptar el seu reglament al
que s’hi disposa, en el termini de dos anys. Mentre no
es produeixi aquesta adaptació, mantindran la seva vi-
gència els actuals.

SEGONA

Mentre els consells reguladors no estableixin les quo-
tes definitives internes, s’estableixen com a quotes pro-
visionals a cada consell regulador els fets i els imports
vigents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

TERCERA

Als procediments sancionadors iniciats a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei no els hi serà d’aplicació, sinó que
es regiran per la normativa anterior.

QUARTA

Mentre no es desenvolupin els articles 35, 36, 37, 38,
39 i 40 els operadors han d’establir els sistemes neces-
saris per assegurar el compliment de les obligacions
establertes en aquests articles.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les nor-
mes que calguin per al desenvolupament reglamentari
d’aquesta Llei.

SEGONA

Es faculta el Govern per actualitzar mitjançant Decret,
l’import de les sancions que preveu aquesta Llei.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Primera proposta de text de l’avantprojecte de llei de
data 12 de febrer de 2002

2. Marc normatiu

3. Text de l’avantprojecte de llei de data 5 d’abril de
2002

4. Text de l’avantprojecte de llei de data 9 de maig de
2002

5. Text de l’avantprojecte de llei de data 5 de juny de
2002, amb les aportacions realitzades per les organitza-
cions agràries i del sector.

6. Memòria justificativa de la llei

7. Llista d’entitats consultades

8. Estudi econòmic

9. Taula de vigències

10. Consultes, informes i aportacions de departaments
en l’elaboració de la llei:

10.1. Tràmit d’audiència als altres departaments

10.2. Respostes dels departaments

10.3. Al·legacions presentades per diverses organitzaci-
ons del sector

10.4. Acta de la reunió de la Taula de Concertació Agrà-
ria

11. Informe de l’Assessoria Jurídica

12. Informe de l’Institut Català de la Dona

13. Text sotmès al Consell Tècnic

14. Text sotmès al Govern

15. Vist-i-plau del Secretari General

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 26.11.2002 al 13.12.2002).

Finiment del termini: 16.12.2002, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei relativa als alts càr-
recs nomenats pel Parlament de Cata-
lunya i als criteris i els procediments
per a avaluar-ne la idoneïtat
Tram. 202-00115/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en con-
sideració, en la sessió núm. 69, tinguda el dia
13.11.2002 (DSPC-P 103).
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Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Proposició de llei sobre la intervenció
del Parlament de Catalunya en la de-
signació d’autoritats i càrrecs
Tram. 202-00120/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en con-
sideració, en la sessió núm. 69, tinguda el dia
13.11.2002 (DSPC-P 103).

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC
352)

Al BOPC 352.

A la pàg. 8.

On diu:

«PROPOSICIÓ DE LLEI DE MESURES DE SUPORT AL RETORN

DELS CATALANS EMIGRATS I LLURS DESCENDENTS, I DE

MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/1996»

Ha de dir:

«PROPOSICIÓ DE LLEI DE MESURES DE SUPORT AL RETORN

DELS CATALANS EMIGRATS I LLURS DESCENDENTS, I DE

SEGONA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/1996»

A la pàg. 10.

On diu:

«ARTICLE 9. PRESTACIONS ECONÒMIQUES

1. Les prestacions econòmiques del Pla d’ajuda al re-
torn, establertes per l’article 8.b i c, tenen un caràcter
puntual i llur import està en funció de la situació de
desprotecció, de les despeses originades pel viatge de
retorn, de les necessitats de les persones destinatàries
per a establir-se a Catalunya, i de les despeses especí-
fiques del permís de conducció necessari per a dur a
terme llur activitat laboral.»

Ha de dir:

«ARTICLE 9. PRESTACIONS ECONÒMIQUES

Les prestacions econòmiques del Pla d’ajuda al retorn,
establertes per l’article 8.b i c, tenen un caràcter puntual
i llur import està en funció de la situació de
desprotecció, de les despeses originades pel viatge de
retorn, de les necessitats de les persones destinatàries
per a establir-se a Catalunya, i també de les despeses
específiques derivades del permís de conduir, necessari
per a dur a terme llur activitat laboral.»

On diu:

«ARTICLE 10. OFICINA DE GESTIÓ UNIFICADA DEL PLA

D’AJUDA AL RETORN

d) Coordinar les diferents institucions públiques cata-
lanes situades a l’estranger per tal de donar a conèixer
aquesta Llei al nombre més gran possible de catalans
emigrats i utilitzar aquesta xarxa institucional per faci-
litar l’execució de tràmits des de l’estranger.»
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Ha de dir:

«ARTICLE 10. OFICINA DE GESTIÓ UNIFICADA DEL PLA

D’AJUDA AL RETORN

d) Coordinar les diferents oficines d’organismes pú-
blics catalans situades a l’estranger per tal de donar a
conèixer aquesta Llei al nombre més gran possible de
catalans emigrats i utilitzar aquesta xarxa per facilitar
l’execució de tràmits des de l’estranger.»

On diu:

«ARTICLE 14. COORDINACIÓ AMB LES INSTITUCIONS CA-
TALANES DE L’EXTERIOR

Les diferents institucions públiques catalanes amb re-
presentació a l’exterior i els casals catalans reconeguts
i inscrits al Registre de Casals –creat per l’article 8 de
la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb
les comunitats catalanes de l’exterior– s’han de coordi-
nar amb l’Oficina de Gestió Unificada del Pla d’Ajuda
al Retorn, han de complir les funcions de punt d’infor-
mació per a donar a conèixer aquesta Llei i han de ser-
vir per a fer els primers tràmits des de l’estranger.»

Ha de dir:

«ARTICLE 14. COORDINACIÓ AMB LES OFICINES D’ORGA-
NISMES PÚBLICS CATALANS A L’EXTERIOR I ELS CASALS CATA-
LANS

Les diferents oficines d’organismes públics catalans a
l’exterior i els casals catalans reconeguts i inscrits al
Registre de Casals –creat per l’article 8 de la Llei 18/
1996, del 27 de desembre, de relacions amb les comu-
nitats catalanes de l’exterior– s’han de coordinar amb
l’Oficina de Gestió Unificada del Pla d’Ajuda al Re-
torn, han de complir les funcions de punt d’informació
per a donar a conèixer aquesta Llei i han de servir per
a fer els primers tràmits des de l’estranger.»

Proposició de llei sobre l’educació
dels infants de zero a tres anys
Tram. 202-00138/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en con-
sideració, en la sessió núm. 69, tinguda el dia
13.11.2002 (DSPC-P 103).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 26.11.2002 al 13.12.2002).

Finiment del termini: 16.12.2002, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició de llei d’impacte ambiental
Tram. 202-00173/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 50074 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
d’acord amb allò que preveu l’article 106 del Regla-
ment de la Cambra presenta la següent proposició de
llei d’impacte ambiental.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La necessitat de preservar i restaurar el medi ambient,
com a condició indispensable per a la millora de la
qualitat de vida, basada en un desenvolupament soste-
nible, justifica l’adopció de mesures normatives que
possibilitin una protecció integral del medi ambient en
el seu concepte més ampli, que inclogui la prevenció
del seu deteriorament.

Per a l’adopció de mesures preventives és imprescindi-
ble que l’Administració, responsable de vetllar per la
qualitat ambiental, conegui anticipadament els impac-
tes negatius que pot produir l’execució de projectes
susceptibles d’afectar el medi ambient.

El V Programa comunitari d’acció en matèria de medi
ambient: programa comunitari de política i actuació en
matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible,
completat per la seva revisió mitjançant la decisió núm.
2179/98/CE del Consell, considera com una mesura
preventiva prioritària per a millorar la situació mediam-
biental l’establiment de sistemes de prevenció i control
integrats de la contaminació que permetin el tractament
conjunt de totes les incidències mediambientals d’un
projecte, activitat, plans i programes, amb l’objectiu de
protegir l’entorn globalment, per tal d’evitar la transfe-
rència de pol·lució d’una part del medi a l’altra.

Aquest principi és recollit per la directiva 96/61/CE, del
Consell, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i al
control integrats de la contaminació i, posteriorment, és
transposat per mitjà llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració Ambiental i la
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recent Llei estatal de prevenció i control integrats de la
contaminació.

Les actuals mesures de protecció mediambiental esta-
blertes a la legislació de l’Estat s’articulen entorn a les
avaluacions d’impacte ambiental, introduïdes en el
dret intern en aplicació de la directiva 85/337/CEE,
pel reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, i
el seu desenvolupament reglamentari per reial decret
1131/1988, de 30 de setembre. Posteriorment, arran la
directiva 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997,
per la qual es modifica la directiva 85/337/CEE, l’Es-
tat va aprovar, amb retard en la seva transposició, la
llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del reial de-
cret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny.

Pel que fa a Catalunya, es va realitzar la transposició a
la directiva 85/337/CEE mitjançant el Decret 114/1988,
de 7 d’abril, però resta pendent la transposició de la
Directiva 97/11/CE.

D’altra banda, la directiva 2001/42/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa
a l’avaluació dels efectes de determinats plans i progra-
mes en el medi ambient, introdueix novetats importants
i estableix un període de transposició fins al 21 de ju-
liol de 2004.

Aquesta directiva considera que l’avaluació d’impacte
ambiental constitueix un instrument important per a la
integració de consideracions mediambientals en la pre-
paració i adopció d’alguns plans i programes que po-
den tenir repercussions significatives sobre el medi
ambient dels estats membres, ja que d’aquesta forma es
garanteix que aquestes repercussions es tindran en
compte al llarg de la tramitació i abans de l’aprovació
definitiva dels plans i programes, i per tant, que puguin
ser evitades.

Per aquests motius, resulta de bona pràctica legislativa
refondre en un mateix text la transposició a Catalunya
de la directiva 97/11/CE amb la directiva 2001/42/CEE,
i en conseqüència disposar d’una norma que reculli de
forma completa la regulació de les avaluacions d’im-
pacte ambiental.

Arran de la transposició de les dues directives, aquesta
Llei aplica mesures per millorar la tramitació de les ava-
luacions d’impacte ambiental, com és la solució de: les
dilacions excessives en els procediments, de la imperfec-
ció dels estudis d’impacte ambiental, de la inseguretat
jurídica de molts dels afectats, de les inconcretes obliga-
cions futures de restitució de les alteracions físiques pro-
duïdes per les obres executades, de l’incompliment con-
tinu de les condicions necessàries per la protecció del
medi ambient i dels recursos naturals establerts a les
declaracions d’impacte ambiental per manca de segui-
ment i vigilància de l’administració competent.

En definitiva, preveu un rigorós i eficaç règim sancio-
nador que per via coercitiva faci acomplir de manera
estricta el contingut de la legislació vigent.

La Llei estableix un procediment d’avaluació que per-
met una adequada valoració anticipada dels efectes
ambientals d’un conjunt de projectes, així com d’a-
quells plans i programes que fixen un marc per a futu-

res actuacions amb repercussions sobre el medi ambi-
ent, mitjançant l’establiment d’un sistema de normes de
prevenció, de millora de qualitat i de disciplina ambi-
ental.

La Llei preveu uns mecanismes d’objectivitat i impar-
cialitat en la tramitació del procediment mitjançant la
creació del Consell assessor d’avaluació d’impacte
ambiental que emetrà un informe preceptiu abans de la
resolució de la ponència ambiental d’aquelles actuaci-
ons considerades amb major transcendència en l’en-
torn.

La Llei estableix un marc de garanties que va més en-
llà de la tramitació de l’avaluació, i abasta la posada en
funcionament de les actuacions, per tal d’assegurar el
compliment de les mesures ordenades en la resolució
del procediment.

La informació i la participació en el procediment cons-
titueix un element clau per arribar a un procediment de
transparència i de qualitat.

Es regula la vigilància i disciplina ambiental com a
garantia ineludible d’eficàcia pràctica de la norma, san-
cionant tant el seu incompliment com qualsevol agres-
sió que pugui afectar la qualitat del medi ambient; a
més, s’estableixen mesures correctores complementà-
ries per a les repercussions no previstes en el moment
de la resolució. Aquest segon aspecte constitueix un
mecanisme de tancament del sistema protector, que ha
de contemplar una regulació detallada de la potestat
sancionadora de les corporacions locals en matèria de
medi ambient, amb l’oportuna reserva de llei per exer-
cir aquesta potestat.

Finalment el Govern de la Generalitat resta obligat a
reforçar els mecanismes inspectors que assegurin el
compliment de la Llei.

TÍTOL PRIMER

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

Aquesta Llei té per objecte prevenir, corregir i minimit-
zar els efectes significatius que determinades actuaci-
ons poden tenir, per raó de les seves característiques, la
seva naturalesa, ubicació o dimensions, sobre el medi
ambient a Catalunya, mitjançant l’establiment d’un sis-
tema de normes de protecció que garanteixin el control
de la repercussió ambiental de determinats projectes,
tant pel que fa a la fase d’execució com a la posta en
marxa o funcionament i, en el seu cas, el cessament i
abandonament de l’activitat, així com també d’aquells
plans i programes que fixen un marc per a futures ac-
tuacions amb repercussions sobre el medi.

ARTICLE 2. DEFINICIONS

Als efectes del que disposa aquesta Llei, s’entendrà per:

a) Autoritat competent originària o administració ori-
ginària: aquella que, segons regula la legislació aplica-
ble al projecte, pla o programa de què es tracti, ha de
concedir l’aprovació, autorització, llicència, permís,
informe o algun altre acord que resulti exigible.
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b) Autoritat competent de medi ambient o administra-
ció ambiental: aquella que, segons aquesta Llei, ha de
formular la Declaració d’Impacte Ambiental.

c) Avaluació ambiental: l’anàlisi dels efectes i els resul-
tats mediambientals d’un projecte en concret, que com-
prengui la descripció i, específicament, les instal·-
lacions, les matèries primeres i auxiliars, els processos,
els productes i el consum de recursos naturals i energia,
i les emissions de tota mena i llurs repercussions en el
medi considerat en conjunt.

Inclou també les repercussions que puguin resultar de
condicions de funcionament anormals, incidents i acci-
dents.

Pel que fa als plans i programes, seran les possibles
repercussions sobre el medi ambient i el territori.

d) Declaració d’impacte ambiental: és el pronuncia-
ment de l’administració ambiental en el qual es deter-
mina la viabilitat ambiental del projecte, pla o progra-
ma i, en cas afirmatiu, les condicions que han
d’establir-se per a l’adequada protecció del medi ambi-
ent.

e) Estudi d’impacte ambiental: és el document tècnic
que ha de presentar el titular del projecte o actuació i
sobre la base del qual ha de produir-se la declaració
d’impacte ambiental. Aquest estudi haurà d’identificar,
descriure i avaluar de manera adient, i en funció de les
particularitats de cada cas concret, els efectes destacats
previsibles que la realització del projecte, pla i progra-
ma produirà sobre els diferents aspectes ambientals
(efectes directes o indirectes, simples, acumulatius o
sinèrgics; a curt, mig o llarg termini; positius o nega-
tius; permanents o temporals; reversibles o irreversi-
bles; recuperables o irrecuperables; periòdics o d’apa-
rició irregular; continus o discontinus).

f) Informe mediambiental: la part de la documentació
del pla o programa que conté la informació requerida
per aquesta Llei, que se sotmetrà a declaració d’impacte
ambiental.

g) Memòria ambiental: resum del projecte que recull la
informació suficient per a conèixer la seva ubicació,
característiques, accions principals i repercussions
ambientals previsibles. És el document sobre el qual
l’òrgan ambiental es pronunciarà respecte a l’obligato-
rietat o no de l’avaluació ambiental del projecte.

h) Millors tècniques disponibles: la fase més eficaç i
avançada de desenvolupament de les activitats i de llurs
modalitats d’explotació, que demostri la capacitat pràc-
tica de determinades tècniques per a constituir, en prin-
cipi, la base dels valors límit d’emissions destinats a
evitar o, si això no fos possible, reduir en general les
emissions i llur impacte en el conjunt del medi ambient.

i) Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): òr-
gan administratiu depenent del Departament de Medi
Ambient que tramita els estudis ambientals i els infor-
mes mediambientals dels projectes, plans i programes
inclosos en els annexos d’aquesta Llei.

j) Plans o programes: aquells elaborats per les Admi-
nistracions públiques que estableixen el marc per a
posteriors decisions d’autorització, fixant objectius i

finalitats, i determinant les prioritats de les accions
públiques dirigides al reequilibri interregional o regio-
nal, de manera que es possibiliti l’harmonització de les
decisions referides a l’espai econòmic i la protecció del
medi ambient.

k) Ponència Ambiental: òrgan administratiu depenent
del Departament de Medi Ambient que formula les
declaracions d’impacte ambiental dels projectes, plans
i programes inclosos en els annexos d’aquesta Llei,
d’acord amb els procediments que en ella es preveuen.

l) Projecte: document tècnic que defineix o condiciona
necessàriament, en especial pel que fa a la localització,
la realització de construccions, obres i instal·lacions,
així com qualsevol altra intervenció en el medi natural
o el paisatge, compreses també les destinades a l’explo-
tació dels recursos naturals renovables i no renovables.

m) Titular del projecte, pla, programa o promotor: es
considera com a tal tant la persona física o jurídica que
sol·licita una autorització relativa a un projecte privat
com l’autoritat pública que adopta la iniciativa respecte
al desplegament d’un projecte, pla o programa.

ARTICLE 3. OBLIGACIONS

1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada,
que prevegi realitzar o realitzi algun projecte, pla o pro-
grama susceptible de produir un deteriorament en l’en-
torn, està obligada a eliminar o reduir aquest efecte, i a
orientar les seves activitats segons criteris de respecte
al medi, a la salut de les persones, als elements naturals
i al paisatge.

2. El sistema de mesures de protecció del medi s’inspira
en la prevenció ambiental, la millora de la qualitat
ambiental i la disciplina ambiental. Aquest sistema s’ar-
ticula a través de les avaluacions ambientals, segons els
procediments establerts per aquesta Llei i aplicables a
les actuacions previstes en els Annexos.

ARTICLE 4. CONCURRÈNCIA

El compliment de les mesures de prevenció ambiental
que s’estableixen en aquesta Llei no eximeix de l’ob-
tenció de les autoritzacions, llicències, permisos, con-
cessions, informes o altres acords que resultin exigibles
per la legislació sectorial i de règim local.

ARTICLE 5. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1. L’Administració ha de garantir la participació en el
procediment de qualsevol persona física o jurídica que
ho sol·liciti, per mitjà de l’articulació de nous sistemes
de participació pública que permetin la incorporació
dels ciutadans en els procediments amb incidències
mediambientals, i que seran desenvolupats mitjançant
un reglament de desplegament d’aquesta Llei.

2. Qualsevol persona física o jurídica, sense necessitat
de provar un interès determinat, té garantida la lliber-
tat d’accés a la informació disponible en forma escrita
o en qualsevol mitjà informàtic o audiovisual que esti-
guin en poder de l’Administració i que es refereixin a
la situació del medi ambient, les activitats o mesures
que l’afectin o puguin afectar-lo, així com les destina-
des a protegir-lo.
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3. S’exceptua de la llibertat d’accés aquella informació
que sigui confidencial, segons disposa la normativa
vigent.

ARTICLE 6. CONSELL ASSESSOR D’AVALUACIONS AMBIEN-
TALS REGIONAL

1. Es creen els consells assessors d’avaluacions ambi-
entals regionals com a òrgans independents i imparci-
als que informaran de forma preceptiva i prèvia sobre
les propostes de resolucions de les declaracions d’im-
pacte ambiental dels Annexos I i IV i d’aquells altres
procediments contemplats per aquesta Llei.

2. Aquest consell tindrà seu en cada regió en què es
divideix Catalunya i acompanyarà al seu nom el de la
regió corresponent.

3. Aquest consell assessor és format per tres persones
de reconegut prestigi científic, tres representants d’as-
sociacions empresarials, dos representants d’universi-
tats, dos representants de fundacions de protecció de la
natura i/o centres de recerca, dos representants d’asso-
ciacions de defensa i estudi de la natura, dos represen-
tants dels sindicats, dos representants de col·legis pro-
fessionals i un representant del Consell de Protecció de
la Natura.

4. Els membres de cada consell assessor hauran de te-
nir la residència o feina habitual preferiblement a la
demarcació respectiva.

5. Els membres de cada consell s’hauran de substituir
cada dos anys, a comptar des del nomenament. No po-
drà tornar a ser nomenada la mateixa persona física fins
a després de sis anys de la caducitat del mandat.

6. Els informes seran emesos per majoria simple dels
membres, i en cas d’empat, el president d’aquest con-
sell exercirà el seu vot de qualitat.

7. El president serà escollit en la primera sessió del
consell entre els seus membres, i el secretari, amb veu
però sense vot, serà el del Departament de Medi Ambi-
ent, o lletrat del departament en qui delegui.

8. Els membres del consell seran nomenats pel presi-
dent de la Generalitat de Catalunya a proposta del con-
seller de Medi Ambient.

ARTICLE 7. CONSELL ASSESSOR D’AVALUACIONS AMBIEN-
TALS DE CATALUNYA

1. Es crea el Consell assessor d’avaluacions ambientals
de Catalunya, com a òrgan independent i imparcial que
informarà de forma preceptiva d’aquelles actuacions
excloses excepcionalment d’avaluació ambiental, de les
que tinguin una incidència en més d’una regió de Ca-
talunya dels Annexos I i IV o d’aquells altres procedi-
ments contemplats en aquesta llei.

2. El nombre i la composició d’aquest consell serà el
mateix que el de l’article 6.3 d’aquesta llei, i els seus
membres provindran dels consells regionals.

3. Resulta d’aplicació el règim de renovació i nomena-
ment de càrrecs, votacions i elecció del president esta-
blert per als consells regionals.

TÍTOL SEGON

L’AVALUACIÓ AMBIENTAL

CAPÍTOL PRIMER

NORMES GENERALS

ARTICLE 8. ÀMBIT D’APLICACIÓ

1. Als efectes d’aquesta llei, s’hauran de sotmetre a
avaluació ambiental o a consideració prèvia per part de
la ponència ambiental, les actuacions públiques o pri-
vades consistents en la realització de projectes, plans i
programes o qualsevol altra activitat inclosa en els an-
nexos d’aquesta llei, que es pretengui realitzar dins el
territori de Catalunya.

2. El Govern de la Generalitat podrà actualitzar mitjan-
çant decret els annexos esmentats, i haurà de donar
compte al Parlament de Catalunya, d’acord amb
l’avenç tecnològic i les millors tecnologies disponibles.

3. Els procediments d’avaluació ambiental regulats en
aquesta llei es tramitaran, sempre que així ho prevegi la
Llei d’intervenció integral de l’administració ambien-
tal o una altra llei, de forma conjunta amb els procedi-
ments d’aprovació o autorització dels projectes, plans
o programes.

ARTICLE 9. ABAST

L’avaluació ambiental ha de comprendre la identifica-
ció, descripció i avaluació dels efectes directes i indi-
rectes de l’execució d’un determinat projecte, pla o
programa, sobre la població humana, la fauna, la vege-
tació, la gea, el sòl, l’aigua, l’aire, el clima, el paisatge,
l’estructura i funció dels ecosistemes presents en l’àrea
previsiblement afectada i la interacció entre aquests
factors.

Així mateix, s’ha de considerar la incidència del pro-
jecte, pla, o programa sobre els elements que compo-
nen el patrimoni històric, artístic i arqueològic, sobre
les relacions socials i les condicions de benestar públic,
com ara el soroll, vibracions, olors, emissions llumino-
ses i qualsevol altra emissió derivada de la seva execu-
ció.

ARTICLE 10. TIPOLOGIA

1. Tots els projectes consistents en la realització d’obres
i activitats inclosos en l’Annex I d’aquesta llei s’hauran
de sotmetre amb caràcter previ a la seva aprovació o
autorització a un procediment d’avaluació ambiental,
que conclou amb la resolució de la ponència ambien-
tal en forma de declaració d’impacte ambiental.

2. Tots els plans i programes inclosos en l’Annex IV
d’aquesta llei, s’hauran de sotmetre amb caràcter pre-
vi a la seva aprovació o autorització a un procediment
d’avaluació ambiental, que conclou amb la resolució de
la ponència ambiental en forma de declaració d’impac-
te ambiental.

3. Tots els projectes consistents en la realització d’obres
i activitats inclosos en l’Annex II d’aquesta llei s’hau-
ran de sotmetre a la consideració de la ponència ambi-
ental perquè aquesta decideixi, cas per cas, i mitjançant
decisió motivada i pública, que s’ajustarà als criteris
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establerts a l’Annex III, si l’actuació s’ha de sotmetre
al procediment d’avaluació ambiental, i, per tant, si ha
d’obtenir la corresponent declaració.

4. Tots els plans i programes inclosos en l’Annex V
d’aquesta llei s’hauran de sotmetre a la consideració de
la ponència ambiental perquè aquesta decideixi, cas per
cas, i mitjançant decisió motivada i pública que s’ajus-
tarà als criteris establerts a l’Annex VI, si l’actuació
s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació ambiental,
i, per tant, si ha d’obtenir la corresponent declaració.

ARTICLE 11. EXCLUSIONS

1. En casos excepcionals, en els supòsits de la seva
competència, i d’acord amb la legislació bàsica de l’Es-
tat, el Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l’au-
torització prèvia del Parlament de Catalunya i l’infor-
me preceptiu del Consell assessor d’avaluacions
ambientals de Catalunya, podrà exceptuar l’aplicació
del procediment d’avaluació ambiental a tot o part d’un
projecte, pla o programa determinat.

2. Aquest acord del Govern es farà públic i ha de con-
tenir com a mínim les previsions que en cada cas siguin
necessàries per a minimitzar l’impacte ambiental del
projecte, pla o programa.

3. El Govern informarà de l’acord adoptat al Parlament
de Catalunya i a la Unió Europea, a través de l’adminis-
tració de l’Estat, raonant els motius de l’excepció acor-
dada, i posarà a disposició del públic interessat les in-
formacions relatives a aquesta excepció i les raons per
les quals ha estat concedida.

ARTICLE 12. REGISTRE

1. El Govern de la Generalitat crearà un Registre d’ac-
tuacions sotmeses a avaluació ambiental, en totes les
seves modalitats, en el qual es farà constar els expedi-
ents instruïts en aquesta matèria així com la resolució
adoptada i el seguiment realitzat en cada cas.

2. Reglamentàriament es determinaran els termes i con-
dicions en què els òrgans amb competències mediam-
bientals facilitaran la informació necessària per al man-
teniment d’aquest registre.

CAPÍTOL SEGON

ÒRGANS AMBIENTALS

ARTICLE 13. ÒRGANS AMBIENTALS

Correspon a la ponència ambiental, depenent del De-
partament de Medi Ambient de la Generalitat de Cata-
lunya, formular la declaració d’impacte ambiental dels
projectes, plans i programes inclosos en els annexos
d’aquesta Llei, d’acord amb els procediments que en
ella es preveuen.

ARTICLE 14. CONCURRÈNCIA D’ÒRGANS

El Departament de Medi Ambient haurà d’assegurar la
participació en el procediment per a l’avaluació ambi-
ental d’aquells òrgans o institucions als quals la legis-
lació sectorial atribueix competències en matèries ob-
jecte de l’avaluació (aigües, residus, aire, etc.). En tot

cas, els procediments d’avaluació ambiental hauran de
garantir la participació dels ens locals amb competèn-
cies al municipi, o municipis, on es preveu el desenvo-
lupament de l’actuació sotmesa a avaluació.

ARTICLE 15. ADMINISTRACIÓ ORIGINÀRIA

L’Administració a la qual correspongui per raó de la
matèria la realització o l’autorització del projecte, pla
o programa, exercirà, per mitjà de la unitat orgànica
competent en matèria de medi ambient, les funcions
següents:

a) Trametre a l’Oficina de Gestió Unificada correspo-
nent (OGAU) els estudis d’impacte ambiental d’actu-
acions que aquesta Administració impulsi o que hagi
rebut de tercers.

b) Realitzar les comprovacions necessàries i demanar la
informació i documentació que calgui per al seguiment
i la vigilància del compliment de la declaració d’impac-
te ambiental i de les condicions imposades.

c) Requerir la suspensió de l’execució dels projectes,
plans o programes en els casos següents:

1. Inici de l’execució del projecte, pla o programa sense
haver donat compliment al tràmit d’avaluació ambien-
tal.

2. Ocultació de dades, la seva falsedat o manipulació
dolosa, en el procediment d’avaluació.

3. Incompliment o transgressió de les condicions am-
bientals imposades per a l’execució del projecte, pla o
programa.

d) Garantir l’execució de les accions encaminades a la
restitució de la realitat física alterada per l’execució de
projectes, plans i programes en els casos previstos en
l’apartat anterior.

e) Valorar els danys i els perjudicis ocasionats, amb la
taxació prèvia contradictòria, quan el titular del projec-
te, pla o programa no hi doni la conformitat.

f) Dictar ordenances i reglaments en desenvolupament
de les previsions d’aquesta llei.

g) Exercir la potestat sancionadora en els termes previs-
tos en aquesta llei.

h) Donar compte periòdicament a la Ponència Ambien-
tal de les mesures adoptades en aplicació d’aquesta llei.

CAPÍTOL TERCER

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’INFORME MEDIAM-
BIENTAL I DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL

ARTICLE 16. ÍNDEXS DE CONTINGUT

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat
podrà aprovar índexs de contingut dels estudis d’im-
pacte ambiental i dels informes mediambientals per
aquells casos en els quals concorrin circumstàncies
comunes de caràcter territorial o tipològic, que serviran
de guia per a la seva elaboració, i que en tot cas han de
respectar el contingut mínim establert pels articles 19
i 20 d’aquesta Llei.
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ARTICLE 17. INDIVIDUALITAT DE L’INFORME MEDIAMBIEN-
TAL I DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL

L’informe mediambiental i l’estudi d’impacte ambien-
tal es consideren documents tècnics independents dels
altres documents que integrin el desenvolupament de
l’actuació a què es refereix el projecte, pla o programa.
Es presentaran de forma individualitzada en el tràmit
d’informació pública conjuntament amb la resta de
documentació de l’actuació.

ARTICLE 18. AUTORIA

1. L’informe mediambiental i l’estudi d’impacte ambi-
ental hauran de ser subscrits per persona/es experta/es
i amb titulació suficient acreditada en alguna de les di-
ferents matèries objecte de l’avaluació.

2. Les persones autores són responsables del contingut
i de la fiabilitat de les dades que apareguin en aquests
documents.

3. Entre les persones autores han d’escollir un tècnic/a
director/a del projecte, pla o programa.

CAPÍTOL QUART

PROCEDIMENT

ARTICLE 19. CONSULTA

Després de la sol·licitud del promotor del projecte, pla
o programa, l’Administració originària i/o OGAU po-
saran a la seva disposició els informes i qualsevol altra
documentació que tingui en el seu poder quan estimi
que pot resultar d’utilitat per a la realització de l’infor-
me mediambiental o l’estudi d’impacte ambiental.

ARTICLE 20. AVALUACIONS POTESTATIVES

1. En les actuacions dels Annexos II i V, el promotor
lliurarà una memòria ambiental a la ponència ambien-
tal perquè resolgui si és obligatòria l’avaluació ambien-
tal en funció dels criteris de l’Annex III i VI

2. La memòria ambiental és un document que ha de
contenir informació sobre les característiques generals,
ubicació i potencial impacte de l’actuació i recollir els
criteris dels Annexos III o VI d’aquesta Llei per tal que
es pugui deliberar correctament la obligatorietat o no de
sotmetre’s al procediment d’avaluació ambiental.

3. Si la ponència ambiental considera que es complei-
xen els criteris, el projecte, pla o programa es sotmetrà
a avaluació ambiental, tal i com contempla aquesta
Llei.

4. La ponència ambiental disposa de 2 mesos des que
el promotor lliuri la memòria ambiental per registre de
l’administració perquè resolgui sobre l’obligatorietat de
l’avaluació ambiental.

5. Transcorregut el termini establert, si no ha recaigut
cap resolució sobre la memòria ambiental presentada,
el promotor comunicarà aquest fet al Consell assessor
d’avaluacions ambientals competent, que disposa d’un
termini de dos mesos per emetre el seu informe.

6. Els terminis resten interromputs en el cas que la po-
nència ambiental o el Consell assessor respectiu instin

el promotor que esmeni o millori la memòria ambien-
tal; la memòria es reprèn un cop subsanada.

7. El silenci administratiu només serà positiu per al
promotor de l’estudi d’impacte ambiental en cas que hi
hagi informe favorable del Consell assessor.

ARTICLE 21. INFORME MEDIAMBIENTAL DE PLANS I PRO-
GRAMES I LA SEVA TRAMITACIÓ

1. Els plans i programes d’aquesta llei, que figuren a
l’Annex IV i Annex V, de forma potestativa, s’hauran
de sotmetre, amb caràcter previ a la seva aprovació
definitiva, a la consideració de la ponència ambiental
per tal que procedeixi a formular la corresponent decla-
ració d’impacte ambiental.

2. El Consell assessor d’avaluació ambiental respectiu
emetrà un informe preceptiu abans de la resolució de la
ponència ambiental en cas de plans i programes de
l’Annex IV.

3. Els plans i programes han de contenir un informe
mediambiental amb el següent contingut mínim:

a) Objectius principals del pla o programa i la seva re-
lació amb altres plans i programes.

b) Característiques ambientals general de les zones que
es puguin veure afectades de manera significativa.

c) Repercussions ambientals significatives que poden
derivar-se.

d) Qualsevol problema mediambiental existent que si-
gui important per al pla o programa, incloent-hi en par-
ticular aquells relacionats amb qualsevol zona d’espe-
cial importància mediambiental, designada per les
Directives 79/409/CEE i 92/43/CE i el Pla d’Espais
d’Interès Natural.

e) Possibles impactes acumulatius o sinèrgics amb al-
tres projectes, plans o programes executats o per exe-
cutar.

f) Repercussions socials significatives que poden deri-
var-se’n.

g) Objectius de protecció ambiental que estiguin esta-
blerts tant a nivell internacional, comunitari, estatal o
autonòmic i que resultin aplicables.

h) Examen de les alternatives tècnicament viables i jus-
tificació de la solució adoptada. En el cas dels projec-
tes públics s’haurà d’incloure l’alternativa zero que es
plantegi la necessitat de l’actuació.

i) Establiment i definició de les mesures correctores
adoptades per a reduir, eliminar o compensar els efec-
tes ambientals adversos.

j) Un resum dels motius que han seleccionat l’alterna-
tiva triada i una descripció de la forma en què es va
realitzar l’avaluació, incloses les dificultats de la seva
elaboració.

k) Programa de vigilància ambiental.

l) Document de síntesi que inclou un resum de l’infor-
me mediambiental i conclusions en termes fàcilment
comprensibles.
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4. L’informe mediambiental serà sotmès a exposició
pública juntament amb el pla o programa i a les consul-
tes de les administracions competents en la matèria
perquè emetin el que considerin pertinent al respecte.

5. La declaració d’impacte ambiental dels plans i pro-
grames de l’Annex IV, i del V, quan així es resolgui, és
un requisit indispensable previ a l’aprovació definitiva
del pla o programa per part de l’Administració originà-
ria, l’omissió del qual o l’absència del contingut rela-
cionat a l’apartat 3 d’aquest article, determinarà la nul·-
litat de ple dret de tota la tramitació.

6. S’aplicaran els terminis establerts en l’article 31
d’aquesta llei.

7. En cas de discrepància entre l’administració originà-
ria i la ponència ambiental s’aplicarà el mecanisme de
resolució de discrepàncies previst en l’article 33
d’aquesta Llei.

ARTICLE 22. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DELS PROJEC-
TES

Els projectes que d’acord amb aquesta llei s’han de
sotmetre a avaluació ambiental hauran d’incloure un
estudi d’impacte ambiental amb el següent contingut
mínim:

a) Descripció de les característiques generals del pro-
jecte, de les seves accions i de les exigències previsibles
en el temps en relació a la utilització del sòl i d’altres
recursos naturals.

b) Examen de les alternatives tècnicament viables i jus-
tificació de la solució adoptada. En el cas dels projec-
tes públics s’haurà d’incloure l’alternativa zero que es
plantegi la necessitat de l’actuació.

c) Anàlisi de les qüestions ambientals indicades en les
consultes realitzades prèviament amb l’Administració,
en cas que aquestes s’hagin practicat.

d) Inventari ambiental i descripció de les interaccions
ecològiques o ambientals més significatives.

e) Identificació i valoració d’impactes, directes i indi-
rectes, tant de la solució proposada com de les alterna-
tives, sobre la població humana, la fauna, la vegetació,
la gea, el sòl, l’aigua, l’aire, el clima, el paisatge, l’es-
tructura i funció dels ecosistemes presents en l’àrea
previsiblement afectada i la interacció entre aquests
factors. Així mateix s’ha de considerar la incidència de
l’actuació sobre el patrimoni històric, artístic i arqueo-
lògic i sobre les relacions socials i les condicions de
benestar públic com el soroll, vibracions, olors, emis-
sions lluminoses i qualsevol altra derivada de la seva
execució.

f) Possibles impactes acumulatius o sinèrgics amb al-
tres projectes, plans o programes executats o per exe-
cutar.

g) Establiment i definició de les mesures correctores
adoptades per a reduir, eliminar o compensar els efec-
tes ambientals adversos.

h) Programa de vigilància ambiental.

i) Document de síntesi que inclou un resum de l’estu-
di i conclusions en termes fàcilment comprensibles.

ARTICLE 23. INICI DE LA TRAMITACIÓ DE L’ESTUDI D’IM-
PACTE AMBIENTAL

1. Els promotors de les actuacions compreses a l’Annex
I i a l’Annex II quan resulti exigible, hauran de presen-
tar a l’OGAU corresponent, i davant l’administració
originària quan el projecte sigui privat, l’estudi d’im-
pacte ambiental amb el contingut que determina aques-
ta Llei.

2. L’administració originària disposa d’un termini mà-
xim de cinc dies per trametre l’estudi d’impacte ambi-
ental presentat pel privat a l’OGAU.

ARTICLE 24. TRÀMITS POSTERIORS

1. L’OGAU verificarà la documentació de l’estudi
d’impacte ambiental, i en cas de què la documentació
sigui insuficient, notificarà immediatament al peticio-
nari les mancances observades i li donarà un termini de
trenta dies perquè les esmeni, amb l’advertiment que si
no ho fa se’l tindrà per desistit.

2. Quan la documentació presentada és correcta,
l’OGAU ho comunica a l’administració originària, al
peticionari, a l’Ajuntament o ajuntaments on s’empla-
ci el projecte i tramet la documentació a la ponència
ambiental.

3. La ponència ambiental sotmetrà l’estudi d’impacte
ambiental als següents tràmits:

a) La informació pública i la sol·licitud d’informes.

b) La proposta de declaració d’impacte ambiental.

c) L’audiència a les persones interessades.

d) L’informe del Consell assessor d’avaluacions ambi-
entals quan escaigui.

e) La declaració d’impacte ambiental.

f) La remissió de la resolució a l’Administració origi-
nària.

ARTICLE 25. INFORMACIÓ PÚBLICA

1. L’estudi d’impacte ambiental serà sotmès, dins del
procediment aplicable per a l’autorització o realització
del projecte que correspongui, i conjuntament amb
aquest, al tràmit d’informació pública durant un perío-
de de trenta dies.

2. Quan el tràmit d’informació pública no es prevegi en
el procediment d’autorització o de realització del pro-
jecte, la ponència ambiental, una vegada rebut l’expe-
dient, sotmetrà l’estudi d’impacte ambiental a informa-
ció pública durant el termini de trenta dies.

3. Es vetllarà pel compliment de la participació ciuta-
dana, segons disposa l’article 5 d’aquesta Llei i es des-
envolupi reglamentàriament.

4. L’anunci d’informació pública s’inserirà en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, mitjançant
edicte, al tauler d’anuncis de les entitats locals afecta-
des.

ARTICLE 26. CONSULTES INSTITUCIONALS

La ponència ambiental realitzarà les següents tasques
de consulta:
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1. Sol·licitarà a les administracions competents els in-
formes que per la naturalesa del projecte siguin precep-
tius. Aquests informes hauran d’ésser emesos en un
termini màxim de trenta dies, passats els quals, si no
han estat comunicats, poden prosseguir les actuacions.

2. Sol·licitarà en tot cas informe dels òrgans competents
en matèria de prevenció d’incendis, d’accidents greus
i de protecció de la salut.

3. Adoptarà les mesures necessàries perquè les institu-
cions que puguin estar interessades en el projecte, se-
gons la seva responsabilitat específica en matèria de
medi ambient, tinguin possibilitat d’emetre el seu dic-
tamen sobre l’estudi d’impacte ambiental.

ARTICLE 27. PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBI-
ENTAL

A la vista de les al·legacions efectuades en el tràmit
d’informació pública, dels mecanismes de participació
ciutadana, dels informes emesos en les consultes, de
l’avaluació de l’estudi d’impacte ambiental, la ponèn-
cia ambiental elabora la proposta de declaració d’im-
pacte ambiental.

ARTICLE 28. AUDIÈNCIA A LES PERSONES INTERESSADES

Es donarà trasllat de la proposta de declaració d’impac-
te ambiental a les persones interessades, a l’administra-
ció originària i als ajuntaments on s’emplaci el projecte,
per tal que, en el termini màxim de deu dies, hi facin les
observacions que considerin oportunes.

ARTICLE 29. INFORME DEL CONSELL ASSESSOR D’AVALU-
ACIONS AMBIENTALS

El Consell assessor d’avaluació ambiental respectiu
emetrà un informe preceptiu abans de la resolució de la
ponència ambiental en cas de projectes de l’Annex I.

ARTICLE 30. DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

1. A la vista de l’audiència i de l’informe del consell
assessor, si s’escau, la ponència ambiental resoldrà la
declaració d’impacte ambiental.

2. La declaració d’impacte ambiental determinarà la
conveniència o no de realitzar l’actuació sotmesa a ava-
luació i, en cas afirmatiu, fixarà les condicions en què
ha de realitzar-se l’execució i explotació del projecte i
les mesures per evitar, reduir i compensar els efectes
perjudicials.

En cas contrari pot desestimar el projecte si les altera-
cions previstes no són admissibles o exigir la modifica-
ció del projecte per introduir tecnologies alternatives o
altres localitzacions.

3. La resolució inclourà les prescripcions pertinents
sobre la forma de realitzar el seguiment de les actuaci-
ons, de conformitat amb el programa de vigilància
ambiental.

4. El seguiment de les actuacions garantirà que l’acti-
vitat autoritzada s’adapti a les innovacions aportades
pel progrés científic i tècnic i determinarà si és neces-
sària una nova avaluació ambiental en relació a la seva
incidència en el medi.

ARTICLE 31. TERMINI

1. La resolució de la declaració d’impacte ambiental es
dictarà en un termini màxim de sis mesos a comptar des
de la data de presentació de l’estudi d’impacte ambien-
tal. Excepcionalment, segons la complexitat de l’expe-
dient, la ponència ambiental pot prorrogar aquest termi-
ni mitjançant una resolució motivada.

2. El termini resta interromput en el cas que es dema-
ni esmena o millora de la documentació i es reprèn un
cop s’hagi subsanat.

3. Transcorregut el termini establert, si no ha recaigut cap
resolució sobre l’estudi d’impacte ambiental presentat, el
promotor comunicarà aquest fet al Consell assessor
d’avaluacions ambientals de Catalunya, que disposa
d’un termini de dos mesos per emetre el seu informe.

4. El silenci administratiu només serà positiu per al
promotor de l’estudi d’impacte ambiental en cas que hi
hagi informe favorable del consell assessor.

ARTICLE 32. NOTIFICACIÓ

Les declaracions d’impacte ambiental es comunicaran
a les administracions originàries, als ajuntaments on
s’emplacin les actuacions i es notificaran al promotor
del projecte.

ARTICLE 33. DISCREPÀNCIES

Si l’administració originària discrepa de les determina-
cions i les condicions de la declaració d’impacte ambi-
ental, podrà presentar un escrit d’al·legacions que mo-
tivi la seva postura davant la ponència ambiental, en el
termini de quinze dies comptats a partir de la recepció
de l’esmentada resolució. Si la ponència ambiental es-
tima les al·legacions, emetrà una nova resolució que
modifica la declaració d’impacte ambiental, amb infor-
me preceptiu previ del Consell assessor d’avaluacions
ambientals de Catalunya.

ARTICLE 34. PUBLICACIÓ

Les resolucions de les declaracions d’impacte ambien-
tal es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i són susceptibles de recurs potestatiu de
reposició i/o recurs contenciós administratiu.

ARTICLE 35. EFECTES

1. La declaració d’impacte ambiental és un acte precep-
tiu i essencial, i constitueix la resolució d’un procedi-
ment incidental previ a l’autorització administrativa
dels projectes subjectes a avaluació. L’absència de de-
claració d’impacte ambiental quan aquesta és precep-
tiva serà causa determinant de la nul·litat de ple dret de
l’autorització administrativa.

2. La declaració d’impacte ambiental, un cop resoltes
les discrepàncies entre administracions, si n’hi ha, tin-
dran caràcter vinculant per a l’administració originària
si l’esmentada declaració és negativa o imposa mesu-
res correctores.

ARTICLE 36. COMPROVACIÓ

1. L’efectiva posada en funcionament dels projectes
sotmesos a avaluació ambiental no podrà realitzar-se
fins que:
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a) El tècnic/a director/a del projecte no certifiqui que
s’ha donat compliment exacte de les mesures ordena-
des en la declaració d’impacte ambiental, i que aques-
tes funcionen amb un grau acceptable d’eficiència.

b) Els serveis d’inspecció del departament de Medi
Ambient hagin emès l’acta de comprovació favorable
sobre aquests extrems.

TÍTOL TERCER

DISCIPLINA AMBIENTAL

CAPÍTOL PRIMER

VIGILÀNCIA AMBIENTAL

ARTICLE 37. VALOR DELS CONDICIONAMENTS AMBIEN-
TALS

A tots els efectes, i en especial als de la vigilància i
seguiment del compliment de les disposicions d’aques-
ta Llei, les condicions que resultin dels procediments
d’avaluació ambiental tindran el mateix valor i eficàcia
que la resta de condicions de l’autorització del projec-
te, pla o programa.

ARTICLE 38. FIANCES

En els casos en què la declaració ambiental prevegi
mesures correctores, es podran exigir fiances que ga-
ranteixin la seva execució. Les fiances seran constituï-
des per qualsevol de les modalitats previstes en la nor-
mativa sobre contractació administrativa, i en quantia
suficient per a cobrir l’import de la implantació
d’aquestes mesures o el compliment del programa de
vigilància ambiental.

ARTICLE 39. SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I MESURES CORREC-
TORES COMPLEMENTÀRIES

1. El seguiment i vigilància correspon als serveis d’ins-
pecció del Departament de Medi Ambient, sota la di-
recció de la ponència ambiental.

2. Els serveis d’inspecció del Departament de Medi
Ambient comunicaran a la ponència ambiental la ine-
ficàcia o insuficiència de les mesures correctores i les
repercussions ambientals adverses no previstes.

3. La ponència ambiental, en coordinació amb l’admi-
nistració originària, requeriran al titular del projecte
l’adopció de les mesures correctores complementàries
que estimin adients, sens perjudici de les adaptacions al
progrés científic i tècnic i en casos d’incidència nega-
tiva en el medi, la realització d’una nova avaluació
ambiental.

ARTICLE 40. INSPECCIÓ

1. El personal de l’Administració designat per a la re-
alització de les inspeccions i comprovacions previstes
en aquesta Llei, i en la resta de normativa ambiental
aplicable, tindrà la consideració d’agent de l’autoritat.

2. Els obligats al compliment de la present llei hauran
de prestar la seva col·laboració als agents esmentats, per
tal de donar la màxima facilitat per al desenvolupament
de llur tasca inspectora. A aquest efecte, les persones o

entitats inspeccionades, tal i com ho requereixen els
inspectors, han de:

a) Subministrar tota classe d’informacions sobre instal·-
lacions, productes o serveis.

b) Permetre que es practiqui l’oportuna presa de mos-
tres, així com la comprovació directa de qualsevol ac-
ció susceptible de produir repercussions significatives
sobre el medi ambient.

3. El personal en funcions d’inspecció tindrà, entre al-
tres, les facultats següents:

a) Accedir, amb una identificació prèvia i sense neces-
sitat de notificació prèvia, a les instal·lacions o àmbits
subjectes a inspecció.

b) Requerir informació i procedir als exàmens i con-
trols necessaris per a comprovar el compliment de les
disposicions vigents i de les condicions de l’autoritza-
ció, llicència, permís, concessió o altre acord adminis-
tratiu que resulti exigible.

c) Comprovar l’existència i vigència de la documenta-
ció exigible.

d) Requerir, en l’exercici de les seves funcions, l’auxili
dels cossos i forces de seguretat.

4. Els inspectors tenen lliure accés al domicili social,
als establiments, les instal·lacions, els locals i les ofici-
nes en què es desenvolupen les activitats inspecciona-
des, quan sigui necessari per a l’exercici de llur funció
inspectora.

ARTICLE 41. RESPONSABILITAT

1. Als efectes d’aquesta Llei, tindran la consideració de
responsables de les infraccions ambientals que hi seran
previstes:

a) Les persones que directament, per compte propi o
aliè, executin l’activitat infractora o aquelles que orde-
nin l’esmentada activitat, quan l’executor es vegi obli-
gat a acomplir l’ordre.

b) Les persones o entitats titulars o promotores de l’ac-
tivitat o projecte que constitueixi o origini la infracció.

2. Quan concorrin diferents persones en l’autoria de la
mateixa infracció sense que sigui possible determinar
la participació efectiva de cada una d’elles, s’exigirà la
responsabilitat de forma solidària.

ARTICLE 42. RESTAURACIÓ DEL MEDI

1. Quan l’execució dels projectes, plans o programes a
què es refereix aquesta Llei produeixin desviaments
negatius respecte a la incidència ambiental prevista, o
una alteració de la realitat física o biològica, el seu ti-
tular estarà obligat a la seva restauració, sense perjudici
de la sanció que en el seu cas procedeixi.

2. Per a l’execució de les obligacions derivades d’allò
que estableix l’apartat anterior, es poden imposar mul-
tes coercitives de fins a 600 euros cadascuna, que són
reiterables si transcorren els terminis assenyalats a
aquest efecte en els requeriments corresponents, fins
que s’acompleixi el que hi ha disposat, tot això, sense
perjudici de la possible execució subsidiària de la ma-
teixa administració.
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ARTICLE 43. SUSPENSIÓ D’ACTIVITATS

1. L’administració originària suspendrà l’execució del
projecte, pla o programa, com estableix l’article 15
d’aquesta Llei, quan concorri alguna de les circumstàn-
cies següents:

a) Que comenci a executar-se sense el compliment del
tràmit d’avaluació ambiental que correspongui en apli-
cació d’aquesta Llei, o sense autorització, llicència,
permís, concessió o cap altre acord administratiu.

b) Que existeixi ocultació, falsedat de dades o manipu-
lació dolosa del procediment d’avaluació.

c) Que es produeixi incompliment o transgressió de les
condicions ambientals imposades per a l’execució del
projecte, pla o programa.

2. La ponència ambiental podrà requerir a l’administra-
ció originària que procedeixi a la suspensió en els su-
pòsits dels apartats anteriors, amb l’advertiment que si
no ho fa en el termini que s’estableixi, se subrogarà en
la seva posició a l’efecte d’ordenar les mesures oportu-
nes per a la preservació dels valors ambientals i, fins i
tot, la paralització de les activitats.

CAPÍTOL SEGON

INFRACCIONS I SANCIONS

ARTICLE 44. INFRACCIONS SANCIONABLES

1. Les accions o omissions que infringeixin les dispo-
sicions d’aquesta Llei generaran responsabilitat de na-
turalesa administrativa, sense perjudici de la que sigui
exigible en via penal, civil o d’altre ordre.

2. No poden ser objecte de procediment sancionador
altres infraccions que les especificades per aquesta llei,
sense perjudici d’aquelles altres que resultin de la legis-
lació sectorial i no puguin ésser subsumides en les que
determina aquesta llei.

ARTICLE 45. INFRACCIONS ADMINISTRATIVES

Constituiran infracció ambiental, als efectes d’aquesta
Llei:

a) L’inici o l’execució de projecte, pla i programa inclo-
sos als annexos de la Llei, sense haver-se sotmès als
procediments d’avaluació ambiental previstos quan si-
guin obligatoris, o no posar-lo en coneixement de l’ad-
ministració originària o la ponència ambiental quan
sigui un supòsit d’avaluació ambiental potestativa.

b) L’incompliment del condicionament ambiental reco-
llit en la declaració d’impacte ambiental.

c) L’ocultació de dades, falsedat o manipulació dolosa
en el procediment d’avaluació.

d) L’incompliment de les ordres de suspensió o clausu-
ra o d’aplicació de les mesures restitutòries i correcto-
res.

e) La negativa a facilitar les dades que siguin requeri-
des i/o la obstrucció a la funció inspectora de l’Admi-
nistració.

f) La descàrrega al medi, ja sigui a les aigües, l’atmos-
fera o el sòl, de productes o substàncies, en estat sòlid,
líquid o gasós, o de formes d’energia, àdhuc sonora,
que posin en perill la salut humana i els recursos natu-
rals, suposin un deteriorament de les condicions ambi-
entals o afectin a l’equilibri ecològic en general. No
tindran la consideració d’infracció els abocaments o
emissions realitzats/es en les quantitats o condicions
expressament autoritzades, de conformitat a la norma-
tiva aplicable en cada matèria.

g) La realització d’activitats que tinguin com a resultat
la destrucció de recursos naturals, amb excepció d’aque-
lles actuacions expressament autoritzades d’acord amb
la legislació aplicable per raó de la matèria.

ARTICLE 46. CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

1. Les infraccions ambientals previstes en l’article an-
terior es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

2. Són infraccions molt greus:

a) Les tipificades en els apartats a), c) i d) de l’article
anterior.

b) Totes les previstes en l’article anterior quan d’elles
es derivin danys reals o potencials molt greus per a la
salut humana i el medi ambient.

c) La reincidència en faltes greus.

3. Són infraccions greus:

a) Les tipificades en els apartats b), e), f) i g) de l’arti-
cle anterior.

b) La reincidència en infraccions lleus.

c) No posar en coneixement de l’administració originà-
ria o de la ponència ambiental la realització d’un pro-
jecte, pla o programa d’avaluació potestativa.

4. Són infraccions lleus:

a) Qualsevol acció o omissió que infringeixi les dispo-
sicions d’aquesta Llei o d’altres normes sectorials de
rang legal i no resultin tipificades d’infraccions molt
greus o greus en aquesta Llei o en les de caràcter sec-
torial.

b) La demora no justificada en l’aportació d’informes
o documents, en general, sol·licitats per l’Administració
en la comesa de control d’activitats.

ARTICLE 47. CLASSES DE SANCIONS

Les infraccions administratives en matèria ambiental
podran ser sancionades amb:

c) Multa.

d) Suspensió temporal d’activitat, total o parcial, i de
l’autorització o títol administratiu que l’empara.

e) Suspensió definitiva de l’activitat, total o parcial, i
revocació en els mateixos termes de l’autorització o tí-
tol administratiu que l’empara, i inhabilitació professi-
onal temporal.

f) Clausura temporal o definitiva, total o parcial, del
local, establiment o indústria en què s’exerceix l’acti-
vitat.
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g) Precintatge, temporal o definitiu, d’aparells, vehicles
o altres mitjans mecànics.

ARTICLE 48. LES MULTES I LA SEVA QUANTIA

1. Les multes, que s’han d’imposar en qualsevol cas,
poden portar associada qualsevol de les altres sancions
que s’apliquen, en la mesura en què condicionen l’exer-
cici de l’activitat, sempre que es tracti d’infraccions
molt greus.

2. La quantia de les multes té tres graus, que es corres-
ponen respectivament, amb les infraccions lleus, greus
i molt greus, segons els límits següents i d’acord amb
el que estableix l’article 50.2 d’aquesta Llei:

a) Infraccions lleus, fins a 6.000 euros.

b) Infraccions greus, de 6.001 euros a 60.000 euros.

c) Infraccions molt greus, de 60.001 euros a 1.200.000
euros.

ARTICLE 49. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es
graduen tenint en compte criteris objectius i subjectius,
que poden ésser apreciats separadament:

1. Són criteris objectius:

a) L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.

b) L’alteració social a causa del fet infractor.

c) La gravetat del dany causat al sector o l’àrea ambi-
ental protegida.

d) La superfície afectada i el seu deteriorament.

e) La possibilitat de restauració o restabliment de la
realitat fàctica.

f) El benefici derivat de l’activitat infractora.

2. Són criteris subjectius:

a) El grau de malícia del causant de la infracció.

b) El grau de participació en el fet per títol diferent a
l’anterior.

c) La capacitat econòmica de l’infractor.

d) La incidència.

ARTICLE 50. AGREUJANTS

1. L’afectació manifesta de la salut i la seguretat de les
persones, degudament constatada en el procediment,
comporta la imposició de la sanció màxima que hi ha
assenyalada per la infracció.

2. En tot cas, la sanció pecuniària pot arribar fins al total
del benefici produït per l’activitat infractora, sigui quin
sigui el límit objectiu de la multa.

3. Quan la mateixa conducta resulti sancionable
d’acord amb aquesta Llei i altres normes de protecció
ambiental, es resoldran els expedients sancionadors
corresponents imposant únicament la sanció més greu
de les que resultin.

CAPÍTOL TERCER

RÈGIM JURÍDIC

ARTICLE 51. EXPEDIENT SANCIONADOR

La imposició de sancions i l’exigència de responsabi-
litats en aplicació d’aquesta llei es realitzarà mitjançant
la instrucció del corresponent expedient sancionador, el
qual s’ha d’ajustar a les normes sobre procediment vi-
gents a Catalunya.

ARTICLE 52. INCOACIÓ I INSTRUCCIÓ

La incoació i instrucció de l’expedient sancionador
correspon a l’administració originària i, en el seu defec-
te, a la ponència ambiental.

ARTICLE 53. RESOLUCIÓ

1. La competència per a resoldre els expedients san-
cionadors instruïts en aplicació d’aquesta Llei, corres-
pon a l’òrgan competent per a la imposició de la sanció
que correspongui, d’acord amb els següents criteris:

a) Els Alcaldes, els Presidents d’altres ens locals, i els
Directors Generals del Departament de Medi Ambient,
fins a 6.000 euros.

b) El Conseller de Medi Ambient, fins a 60.000 euros.

c) El Govern de la Generalitat, fins a 1.200.000 euros.

2. La imposició de les restants sancions es determina
segons la competència per raó de la matèria; si bé les
que siguin de suspensió o de clausura solament poden
ésser acordades pel Govern de la Generalitat, amb ex-
cepció de les atribuïdes als Alcaldes, que les poden
imposar en els procediments en què són competents.

ARTICLE 54. ACCIÓ PÚBLICA

És pública l’acció per a exigir davant els òrgans adminis-
tratius i els tribunals de l’ordre jurisdiccional correspo-
nent l’observança de tot allò que disposa aquesta Llei.

ARTICLE 55. PRESCRIPCIÓ

1. Les infraccions molt greus prescriuen als quatre
anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos, a
comptar sempre des de l’acabament de la conducta in-
fractora.

2. Les sancions prescriuen en els mateixos terminis
assenyalats en el paràgraf anterior, segons les respecti-
ves classes d’infracció, comptats des que la resolució
sancionadora assoleix fermesa.

ARTICLE 56. VIA DE CONSTRENYIMENT

L’import de les multes i de les despeses ocasionades per
l’execució subsidiària de les activitats de restauració
dels béns danyats com a conseqüència de les infracci-
ons d’aquesta Llei pot ésser exigit per via administra-
tiva de constrenyiment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

Es faculta al Govern de la Generalitat per a dictar les
disposicions necessàries per al desenvolupament regla-
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mentari d’aquesta Llei, en especial pel que fa als se-
güents aspectes: accés públic a la informació en matè-
ria de medi ambient i implementació de nous sistemes
de participació pública en els procediments d’avaluació
i autorització ambientals.

SEGONA

En el termini de sis mesos comptats a partir de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, el Govern de la Generalitat ha
de presentar al Parlament de Catalunya un projecte de
Llei de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental
per adaptar-la al que disposa aquesta Llei.

TERCERA

En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, el Govern de la Generalitat ha de pre-
sentar al Parlament de Catalunya un projecte de Llei de
modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urba-
nisme per adaptar-la al que disposa aquesta Llei.

QUARTA

1. El Departament de Medi Ambient aprovarà un progra-
ma d’actuacions per sotmetre a avaluació d’impacte
ambiental, de forma gradual en el temps, els projectes
executats abans que entrés en vigor el decret 114/1988,
de 7 d’abril, per tal d’aplicar les mesures correctores
adients per moderar les repercussions ambientals que
hagin ocasionat.

2. Aquestes avaluacions ambientals posteriors posaran
un èmfasi especial en la restauració dels corredors eco-
lògics fracturats pels projectes executats.

3. Se signaran Convenis amb l’Administració de l’Es-
tat per sotmetre a avaluacions ambientals posteriors les
infraestructures que siguin de la seva competència.

4. Es crearà un Fons en el Departament de Medi Am-
bient per fer possibles l’aplicació d’aquestes mesures
correctores i els programes de vigilància ambientals
que se’n derivin.

CINQUENA

El Govern de la Generalitat dotarà de recursos humans
i econòmics adients els Consells assessors d’avaluaci-
ons ambientals i la ponència ambiental perquè puguin
complir eficaçment amb les competències encomana-
des.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mentre no s’atorguin competències administratives a
les regions, el Govern de la Generalitat pot optar perquè
es constitueixi el Consells assessor d’avaluacions am-
bientals regionals en cada província o en les demarca-
cions territorials del Govern.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei queda de-
rogat el Decret 114/1988, de 7 de gener, regulador de
l’impacte ambiental a Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

PRIMERA

Els preceptes d’aquesta Llei, el compliment dels quals
exigeixi realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos
de la Generalitat, entraran en vigor a l’inici del proper
exercici pressupostari.

SEGONA

Aquesta llei entrarà en vigor a partir dels 20 dies de la
seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

ANNEX I

PROJECTES CONTEMPLATS EN L’ARTICLE 10.1

GRUP 1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, AQÜICULTURA I
RAMADERIA

a) Les primeres repoblacions forestals de més de 50
hectàrees, quan suposin riscos de greus transformaci-
ons ecològiques negatives.

b) Tala d’arbrat amb el propòsit de canviar a un altre
tipus d’ús de sòl, quan no estigui sotmesa a plans d’or-
denació i afecti a una superfície major de 20 hectàrees.
No s’inclou en aquest apartat la tala de conreus arboris
explotats a torn inferior a 50 anys.

c) Projectes per a destinar terrenys incults o àrees
seminaturals a l’explotació agrícola intensiva, que im-
pliquin l’ocupació d’una superfície major de 100 hec-
tàrees o major de 50 hectàrees en el cas de terrenys en
els quals el pendent mitjà sigui igual o superior al 20
per 100.

d) Projectes de gestió de recursos hídrics per a l’agri-
cultura, amb inclusió de projectes de rec o d’«avena-
mientos» de terrenys, quan afectin a una superfície
major de 100 hectàrees. No s’hi inclouen els projectes
de consolidació i millora de regadius.

e) Instal·lacions de ramaderia intensiva d’aviram o de
porcs que disposin de més de:

1. 40.000 places d’aviram de posta (gallines ponedores,
comercial o selecta i galls d’indi).

2. 15.000 per estruços.

3. 90.000 places per a pollastres d’engreix, ànecs i
oques.

4. 250.000 places per a pollastres de recria i perdius.

5. 665.000 places per a guatlles.

6. 2.000 places per a porcs d’engreix (de més de 30 kg).

7. 750 places per a truges.

GRUP 2. INDÚSTRIA EXTRACTIVA

a) Explotacions i fronts d’una mateixa autorització o
concessió a cel obert de jaciments minerals i altres re-
cursos geològics de les seccions A, B, C i D, l’aprofi-
tament dels quals es regulat per la Llei de Mines i nor-
mativa complementària, quan es doni alguna de les
circumstàncies següents:
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1. Explotacions en les quals la superfície de terreny
afectat superi les 25 hectàrees.

2. Explotacions que continguin un moviment total de
terres superiors a 200.000 metres cúbics/any.

3. Explotacions que es realitzin per sota del nivell fre-
àtic, prenent com a nivell de referència el més elevat
entre les oscil·lacions anuals, o que puguin suposar una
disminució de la recàrrega d’aqüífers superficials o
profunds.

4. Explotacions de dipòsits lligats a la dinàmica actual:
fluvial, fluvioglacial, litoral o eòlica. Aquells altres di-
pòsits i torberes que pel seu contingut en flora fòssil
puguin tenir interès científic per a la reconstrucció
planològica i paleoclimàtica. Explotació de dipòsits
marins.

5. Explotacions visibles des d’autopistes, autovies, car-
reteres nacionals, provincials i comarcals o nuclis ur-
bans superiors a 1.000 habitants o situades a distànci-
es inferiors a 2 quilòmetres d’aquests nuclis.

6. Explotacions situades en espais naturals protegits o
sòls no urbanitzables protegits o en una àrea que pugui
visualitzar-se des de qualsevol dels seus límits esta-
blerts, o que suposin un dany als seus valors naturals.

7. Explotacions de substàncies que puguin sofrir alte-
racions per oxidació, hidratació, etc., i que indueixin,
en límits superiors als inclosos en les legislacions vi-
gents, a acidesa, toxicitat o altres paràmetres en con-
centracions que suposin risc per a la salut humana o el
medi ambient, com les vetes amb sulfurs, explotacions
de combustibles sòlids, explotacions que requereixin
tractament per lixiviació «in situ» i minerals radioac-
tius.

8. Explotacions que es trobin ubicades en terreny de
domini públic hidràulic o en zona de policia d’una llera
quan es desenvolupin en zones especialment sensibles,
designades en aplicació de les directives 79/409/CEE i
92/43/CE, en aiguamolls inclosos en la llista del Con-
veni Ramsar o en terrenys inclosos en el Pla d’Espais
d’Interès Natural.

9. Extraccions que, encara no acomplint cap de les con-
dicions anteriors, se situïn a menys de 5 quilòmetres
dels límits de l’àrea que es prevegi afectar per conreu
i les instal·lacions annexes de qualsevol explotació o
concessió minera a cel obert existent.

b) Mineria subterrània en les explotacions en les quals
es doni alguna de les circumstàncies següents:

1. Que la seva paragènesi pugui, per oxidació, hidrata-
ció o dissolució, produir aigües àcides o alcalines que
donin lloc a canvis en el pH o alliberin ions metàl·lics
que suposin una alteració del medi natural.

2. Que explotin minerals radioactius.

3. Aquelles els minats de les quals es trobin a menys
d’1 km de distància de nuclis urbans, que puguin induir
riscos per subsidència.

En tots els casos s’inclouen totes les instal·lacions i es-
tructures necessàries per al tractament del mineral, pro-
visions temporals o residuals d’estèrils de mina o de
l’aprofitament mineral·lúrgic (escombreres, preses i

basses d’aigua o d’estèrils, plantes de «machaqueo» o
mineral·lúrgiques, etc.).

d) Dragatges:

1. Dragatges fluvials quan es realitzin en trams de lle-
res o zones humides protegides designades en aplicació
de les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE, en aigua-
molls inclosos en la llista del Conveni Ramsar o en ter-
renys inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural, i
quan el volum extret sigui superior a 20.000 metres
cúbics/any.

2. Dragatges marins per a l’obtenció de sorra quan el
volum per extreure sigui superior a 3.000.000 de metres
cúbics/any.

d) Extracció de petroli i gas natural amb finalitats co-
mercials, quan la quantitat extreta sigui superior a 500
tones per dia en el cas del petroli i de 500.000 metres
cúbics per dia en el cas del gas, per concessió.

GRUP 3. INDÚSTRIA ENERGÈTICA

a) Refineries de petroli brut (amb l’exclusió de les
empreses que produeixin únicament lubricants a partir
de petroli brut), així com les instal·lacions de gasifica-
ció i de liqüefacció d’almenys 500 tones de carbó
d’«esquistos» bituminosos (o de pissarra bituminosa) al
dia.

b) Centrals tèrmiques i nuclears:

1. Centrals tèrmiques i altres instal·lacions de combus-
tió amb potència tèrmica d’almenys, 300 MW.

2. Centrals nuclears i altres reactors nuclears, inclosos
el desmantellament o clausura definitiva d’aquestes
centrals i reactors (amb exclusió de les instal·lacions
d’investigació per a la producció i transformació de
materials fisonables i fèrtils, la potència màxima dels
quals no superi 1 kW de càrrega tèrmica contínua).

Les centrals nuclears i altres reactors nuclears deixen de
considerar-se com aquestes instal·lacions quan la tota-
litat del combustible nuclear i d’altres elements
radioactivament contaminats hagin estat retirats de for-
ma definitiva del lloc de la instal·lació.

c) Instal·lacions de reprocessat de combustibles nucle-
ars irradiats.

d) Instal·lacions dissenyades per a qualsevol de les se-
güents finalitats:

1. La producció o enriguiment de combustible nuclear.

2. El tractament de combustible nuclear irradiat o de
residus d’alta activitat.

3. El dipòsit final del combustible nuclear irradiat

4. Exclusivament el dipòsit final de residus radioactius.

5. Exclusivament l’emmagatzematge (projectat per a
un període superior a 10 anys) de combustibles nucle-
ars irradiats o de residus radioactius en un lloc diferent
del de producció.

e) Instal·lacions industrials per a la producció d’electri-
citat, vapor i aigua calenta amb potència tèrmica supe-
rior a 300 MW.
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f) Canonades per al transport de gas i petroli amb un
diàmetre de més de 800 mil·límetres i una longitud su-
perior a 40 km.

g) Construccions de línies aèries per al transport
d’energia elèctrica amb un voltatge igual o superior a
22 kW i una longitud superior a 15 km.

h) Instal·lacions per a l’emmagatzematge de productes
petrolífers majors de 100.000 tones.

i) Instal·lacions per a la utilització de la força del vent
per a la producció d’energia (parcs eòlics) que tinguin
50 o més aerogeneradors o que es trobin a menys de 2
quilòmetres d’un altre parc eòlic o que l’avaluació de
l’impacte sigui prevista per part del Pla Territorial Sec-
torial de parcs eòlics.

GRUP 4. INDÚSTRIA SIDERÚRGICA I DEL MINERAL. PRO-
DUCCIÓ I ELABORACIÓ DE METALLS

a) Plantes siderúrgiques integrals. Instal·lacions per a la
producció de metalls en brut no ferrosos a partir de
minerals, de concentrats o de matèries primeres secun-
dàries mitjançant processos metal·lúrgics, químics o
elecrolítics.

b) Instal·lacions per a la producció de lingots de ferro o
d’acer (fusió primària o secundària), incloses les ins-
tal·lacions de fundició contínua d’una capacitat de més
de 2’5 tones per hora.

c) Instal·lacions per a l’elaboració de metalls ferrosos en
els quals es realitzi alguna de les següents activitats:

1. Laminat en calent amb una capacitat superior a 20
tones d’acer en brut per hora.

2. Forjat amb martells l’energia d’impacte del qual si-
gui superior a 50 kilojulis per martell i quan la potèn-
cia tèrmica superior utilitzada sigui superior a 20 MW.

3. Aplicació de capes protectores de metall fos amb una
capacitat de tractament de més de 2 tones d’acer brut
per hora.

d) Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de
producció de més de 20 tones per dia.

e) Instal·lacions per a la fundició (inclòs l’aleatge) de
metalls no ferrosos, amb excepció de metalls preciosos,
inclosos els productes de recuperació (refinat, restes de
fundició, etc.), amb una capacitat de fusió de més de 4
tones amb el plom i el cadmi o 20 tones per a tota la
resta de metalls, per dia.

f) Instal·lacions per al tractament de la superfície de
metalls i materials plàstics per procés electrolític o quí-
mic, quan el volum de les cubetes empleades per al
tractament sigui superior a 30 metres cúbics.

g) Instal·lacions de calcinació i de sinteritzat de mine-
rals metàl·lics, amb capacitat superior a 5000 tones per
any de mineral processat.

h) Instal·lacions per a la fabricació de ciment o de
clinker en forns rotatoris, amb una capacitat de produc-
ció superior a 500 tones diàries o de clinker en forns
d’altres tipus, amb una capacitat de producció superi-
or a 50 tones al dia. Instal·lacions dedicades a la fabri-
cació de calç en forns rotatoris, amb una capacitat de
producció superior a 50 tones per dia.

i) Instal·lacions per a la fabricació de vidre, inclosa la
fibra de vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20
tones per dia.

j) Instal·lacions per a la fosa de substàncies minerals,
inclosa la producció de fibres minerals, amb una capa-
citat de fosa superior a 20 tones per dia.

k) Instal·lacions per a la fabricació de productes cerà-
mics mitjançant fornejat, en particular, teulades, totxos,
totxos refractaris, rajoles, gres o porcellana, amb una
capacitat de producció superior a 75 tones per dia i/o
una capacitat de fornejat de més de 4 metres cúbics i
més de 300 quilograms per metre cúbic de densitat de
càrrega de forn.

GRUP 5. INDÚSTRIA QUÍMICA, PETROQUÍMICA, TÈXTIL I

PAPERERA

a) Instal·lacions químiques integrades, és a dir, instal·-
lacions per a la fabricació a escala industrial de substàn-
cies mitjançant transformació química, en les quals es
trobin juxtaposades diverses unitats vinculades funcio-
nalment entre si, i que s’utilitzin per a:

1. La producció de productes químics orgànics bàsics.

2. La producció de productes químics inorgànics.

3. La producció de fertilitzants a base de fòsfor, nitro-
gen o potassi (fertilitzants simples o compostos).

4. La producció de productes fitosanitaris bàsics i de
biocides.

5. La producció de productes farmacèutics bàsics mit-
jançant un procés químic o biològic.

6. La producció d’explosius.

b) Tuberies per al transport de productes químics amb
un diàmetre de més de 800 mil·límetres i una longitud
superior a 40 km.

c) Instal·lacions per a l’emmagatzematge de productes
petroquímics o químics, amb una capacitat d’almenys
200.000 tones.

d) Plantes per al tractament previ (operacions com el
rentat, blanqueig, mercerització) o per al tintat de fibres
o productes tèxtils quan la capacitat de tractament su-
peri les 10 tones diàries.

e) Les plantes per a l’adobament de pells i cuir quan la
capacitat de tractament superi les 12 tones de produc-
tes acabats per dia.

f) Plantes industrials per a:

1. La producció de pasta de paper a partir de la fusta o
d’altres matèries fibroses semblants.

2. La producció de paper i cartró, amb una capacitat de
producció superior a 200 tones diàries.

g) Instal·lacions de producció i tractament de cel·lulosa
amb una capacitat de producció superior a 20 tones
diàries.

GRUP 6. PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES

a) Carreteres:

1. Construcció d’autopistes i autovies, vies ràpides i
carreteres convencionals de nou traçat.
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2. Actuacions que modifiquin el traçat d’autopistes,
autovies, vies ràpides i carreteres convencionals pree-
xistents en una longitud continuada de més de 10 km.

3. Ampliació de carreteres convencionals que impliquin
la seva transformació en autopista, autovia o carretera
de doble via en una longitud continuada de més de 10
km.

b) Construcció de línies de ferrocarril per al trànsit in-
terregional de Catalunya.

c) Construcció d’aeroports amb pistes d’enlairament i
aterratge d’una longitud d’almenys 2100 metres.

d) Ports comercials, pesquers i esportius.

e) Espigons i pantalans per a càrrega i descàrrega con-
nectats a terra que admetin vaixells d’arqueig superior
a 1.350 tones.

f) Obres costaneres destinades a combatre l’erosió i
obres marítimes que puguin alterar la costa, per exem-
ple, per la construcció de dics, murs de contenció, es-
pigons i altres obres de defensa contra el mar, exclosos
el manteniment i la reconstrucció d’aquestes obres,
quan aquestes estructures arribin a una fondària d’al-
menys 12 metres en relació a la baixamar màxima viva
equinoccial.

GRUP 7. PROJECTES D’ENGINYERIA HIDRÀULICA I DE GES-
TIÓ DE L’AIGUA

a) Embassaments i altres instal·lacions destinades a re-
tenir l’aigua o emmagatzemar-la permanentment quan
el volum nou o addicional d’aigua emmagatzemada
sigui superior a 10.000.000 de metres cúbics.

b) Projectes per a l’extracció d’aigües subterrànies o la
recàrrega artificial d’aqüífers, si el volum anual d’aigua
extreta o aportada és igual o superior a 10.000.000 de
metres cúbics.

c) Projectes per al transvasament de recursos hídrics
entre conques fluvials internes.

d) Plantes de tractament d’aigua residual la capacitat de
la qual sigui superior a 100.000 habitants-equivalents.

e) Perforacions profundes per a l’abastament d’aigua
quan el volum d’aigua extreta sigui superior a
10.000.000 de metres cúbics.

GRUP 8. PROJECTES DE TRACTAMENT I GESTIÓ DE RESIDUS

a) Instal·lacions d’incineració de residus perillosos, així
com les d’eliminació d’aquests residus mitjançant dipò-
sit en abocador, dipòsit de seguretat o tractament quí-
mic, tal i com defineixen les Directives de la Unió Eu-
ropea.

b) Instal·lacions d’incineració de residus no perillosos
o d’eliminació d’aquests residus mitjançant tracta-
ment químic, tal i com defineixen les Directives de la
Unió Europea, amb una capacitat superior a 100 tones
diàries.

c) Abocadors de residus no perillosos que rebin més de
10 tones per dia o que continguin una capacitat total de
més de 25.000 tones, exclosos els abocadors de residus
inerts.

GRUP 9. ALTRES PROJECTES

a) Transformacions de l’ús del sòl que impliquin elimi-
nació de la coberta vegetal arbustiva, quan les esmen-
tades transformacions afectin a superfícies superiors a
100 hectàrees.

b) Els camps de golf de 9 o més forats.

c) Els següents projectes corresponents a activitats llis-
tades en l’Annex I que no arribin als valors dels llindars
que hi són establerts, que es desenvolupin en zones
especialment sensibles, designades en aplicació de la
directiva 79/409/CEE, del Consell, de 2 d’abril, relati-
va a la conservació de les aus silvestres, de la directiva
92/43/CEE, del Consell, de 21 de maig, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestres, o en aiguamolls inclosos en la llista del Con-
veni de Ramsar o en terrenys inclosos en el Pla d’Es-
pais d’Interès Natural:

1. Primeres repoblacions forestals quan suposin riscos
de greus transformacions ecològiques negatives.

2. Projectes per a destinar terrenys incultes o àrees
seminaturals a l’explotació agrícola intensiva que im-
pliquin l’ocupació d’una superfície major de 10 hectà-
rees.

3. Projectes de gestió de recursos hídrics per a l’agricul-
tura, amb inclusió de projectes de reg o d’adob de ter-
renys, quan afectin a una superfície major de 10 hectà-
rees.

4. Transformacions d’ús del sòl que impliquin elimina-
ció de la coberta vegetal quan les esmentades transfor-
macions afectin a superfícies superiors a 10 hectàrees.

5. Concentracions parcel·làries.

6. Explotacions i fronts d’una mateixa autorització o
concessió a cel obert de jaciments minerals i altres re-
cursos geològics de les seccions A, B, C i D, l’aprofi-
tament del qual estigui regulat per la Llei de Mines i
normativa complementària, quan la superfície de ter-
reny afectat per l’explotació superi les 2’5 hectàrees o
l’explotació es trobi ubicada en terreny de domini pú-
blic hidràulic, o en la zona de policia de la llera.

7. Canonades per al transport de productes químics i
per al transport de gas i petroli amb un diàmetre de més
de 800 mil·límetres i una longitud superior a 10 km.

8. Línies aèries per al transport d’energia elèctrica amb
una longitud superior a 3 km.

9. Parc eòlics que tinguin més de 10 aerogeneradors.

10. Plantes de tractament d’aigües residuals.

d) Els projectes que s’esmenten a continuació, quan es
desenvolupin en zones especialment sensibles, desig-
nades en aplicació de les directives 79/409/CEE,
92/43/CEE o en aiguamolls inclosos en la llista del
Conveni de Ramsar o en terrenys inclosos en el Pla
d’Espais d’Interès Natural:

1. Instal·lacions per a la producció d’energia hidroelèc-
trica.

2. Construcció d’aeròdroms.
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3. Projectes d’urbanitzacions i complexes hotelers fora
de les zones urbanes i construccions associades, inclosa
la construcció de centres comercials i d’aparcaments.

4. Pistes d’esquí, remolcs i telefèrics i construccions
associades.

5. Parcs temàtics.

6. Abocadors de residus no perillosos no inclosos en el
Grup 8 d’aquest Annex I, així com de residus inerts que
ocupin més d’1 hectàrea de superfície mesurada en
veritable magnitud.

7. Obres d’endegament i projectes de defensa de cursos
naturals.

8. Instal·lacions de conducció d’aigua a llarga distàn-
cia quan la longitud sigui major de 10 km i la capaci-
tat màxima de conducció sigui superior a 5 metres cú-
bics/segon.

9. Concentracions parcel·làries.

e) En els espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès
Natural, les obres, instal·lacions o activitats contempla-
des en l’apartat II de l’Annex 2 del decret 328/1992, de
14 desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Inte-
rès Natural.

NOTA: El fraccionament de projectes d’igual naturale-
sa i realitzats en el mateix espai físic no impedirà l’apli-
cació dels llindars establerts en aquest annex, a efectes
dels quals s’acumularan les magnituds o dimensions de
cadascun dels projectes considerats.

ANNEX II

PROJECTES CONTEMPLATS EN L’ARTICLE 10.3.

GRUP 1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, AQÜICULTURA I
RAMADERIA

a) Projectes de concentració parcel·lària (excepte els
inclosos en l’Annex I).

b) Primeres repoblacions forestals quan suposin riscos
greus de transformacions ecològiques negatives (pro-
jectes no inclosos en l’Annex I).

c) Projectes de gestió de recursos hídrics per a l’agri-
cultura, amb inclusió de projectes de reg o d’abona-
ment de terrenys quan afectin a una superfície major de
10 hectàrees (projectes no inclosos en el Annex I), o bé
projectes de consolidació i millora de regadius de més
de 100 hectàrees.

d) Projectes per a destinar àrees seminaturals a l’explo-
tació agrícola intensiva no inclosos en l’Annex I.

e) Instal·lacions per a l’aqüicultura intensiva que tingui
una capacitat de producció superior a 500 tones a l’any.

GRUP 2. INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS

a) Instal·lacions industrials per a l’elaboració de greixos
i olis vegetals i animals, sempre que en la instal·lació es
donin de forma simultània les circumstàncies següents:

1. Que es trobin fora de polígons industrials.

2. Que es trobin a menys de 500 metres d’una zona
residencial.

3. Que ocupin una superfície d’almenys 1 hectàrea.

b) Instal·lacions industrials per a l’envasat i enllaunat de
productes animals i vegetals. Instal·lacions la matèria
primera de les quals sigui animal, exceptuant la llet,
amb una capacitat de producció superior a 75 tones per
dia de productes acabats, i instal·lacions la matèria de
les quals sigui vegetal amb una capacitat de producció
superior a 300 tones per dia de productes acabats (va-
lors mitjans trimestrals).

c) Instal·lacions industrials per a la fabricació de pro-
ductes lactis, sempre que la instal·lació rebi una quan-
titat de llet superior a 200 tones per dia (valors mitjans
anuals).

d) Instal·lacions industrials per a la fabricació de cerve-
sa i malt, sempre que en la instal·lació es donin de for-
ma simultània les circumstàncies següents:

1. Que es trobi fora de polígons industrials.

2. Que es trobi a menys de 500 metres d’una zona re-
sidencial.

3. Que ocupi una superfície d’almenys 1 hectàrea.

e) Instal·lacions industrials per a l’elaboració de confi-
tures I almívars, sempre que en la instal·lació es donin
de forma simultània les circumstàncies següents:

1. Que es trobi fora de polígons industrials.

2. Que es trobi a menys de 500 metres d’una zona re-
sidencial.

3. Que ocupi una superfície de, almenys, 1 hectàrea.

f) Instal·lacions per al sacrifici i/o trossejament d’ani-
mals amb una capacitat de producció de canals superior
a 50 tones per dia.

g) Instal·lacions industrials per a la fabricació de fècu-
les, sempre que es donin de forma simultània les cir-
cumstàncies següents:

1. Que es trobi fora de polígons industrials.

2. Que es trobi a menys de 500 metres d’una zona re-
sidencial.

3. Que ocupi una superfície d’almenys 1 hectàrea.

h) Instal·lacions industrials per a la fabricació de farina
de peix i oli de peix, sempre que en la instal·lació es
donin de forma simultània les circumstàncies següents:

1. Que es trobi fora de polígons industrials.

2. Que es trobi a menys de 500 metres d’una zona re-
sidencial.

3. Que ocupi una superfície de, almenys, 1 hectàrea.

i) Sucreries amb una capacitat de tractament de matè-
ria primera superior a les 300 tones diàries.

GRUP 3. INDÚSTRIA EXTRACTIVA

a) Perforacions profundes, amb excepció de les perfo-
racions per a investigar l’estabilitat dels sòls, en parti-
cular:
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1. Perforacions geotèrmiques.

2. Perforacions per a l’emmagatzematge de residus
nuclears.

3. Perforacions per a l’abastament d’aigua.

b) Instal·lacions industrials en l’exterior per a l’extrac-
ció de carbó, petroli, gas natural, minerals i pissarres
bituminoses.

c) Instal·lacions industrials en l’exterior i en l’interior
per a la gasificació del carbó i pissarres bituminoses.

d) Dragatges marins per a l’obtenció de sorra (projec-
tes no I inclosos en l’Annex I).

e) Explotacions (no incloses en l’Annex I) que es tro-
bin ubicades en terreny de domini públic hidràulic per
a extraccions superiors a 20.000 metres cúbics/any o en
zona de policia de cabals i la seva superfície sigui ma-
jor de 5 hectàrees.

f) Dragatges fluvials (no inclosos en l’Annex I) quan el
volum del producte extret sigui superior a 100.000
metres cúbics.

GRUP 4. INDÚSTRIA ENERGÈTICA

a) Instal·lacions industrials per al transport de gas, va-
por i aigua calenta; transport d’energia elèctrica mitjan-
çant línies aèries (projectes no inclosos en l’Annex I),
que tinguin una longitud superior a 3 km.

b) Fabricació industrial de briquetes d’hulla i de lignit.

c) Instal·lacions per a la producció d’energia hidroelèc-
trica (quan, segons allò establert en l’Annex I, no ho
exigeixi qualsevol de les obres que constitueixen la
instal·lació).

d) Instal·lacions d’oleoductes i gasoductes (projectes no
inclosos en l’Annex I), excepte en sòl urbà, que tinguin
una longitud superior a 10 km.

e) Emmagatzematge de gas natural sobre el terreny.
Tancs amb capacitat unitària superior a 200 tones.

f) Emmagatzematge soterrani de gasos combustibles.
Instal·lacions amb capacitat superior a 100 metres cú-
bics.

g) Instal·lacions per al processament i emmagatzemat-
ge de residus radioactius (que no estiguin inclosos en
l’Annex I).

h) Parcs eòlics no inclosos en l’Annex I.

i) Instal·lacions industrials per a la producció d’electri-
citat, vapor i aigua calenta amb potència tèrmica supe-
rior a 100 MW.

GRUP 5. INDÚSTRIA SIDERÚRGICA I DEL MINERAL. PRO-
DUCCIÓ I ELABORACIÓ DE METALLS

a) Forns de coc, (destil·lació seca del carbó).

b) Instal·lacions per a la fabricació de fibres minerals
artificials.

c) Drassanes.

d) Instal·lacions per a la construcció i reparació d’aero-
naus.

e) Instal·lacions per a la fabricació de material ferrovi-
ari.

f) Instal·lacions per a la fabricació i muntatge de vehi-
cles de motor i fabricació de motors per a vehicles.

g) Embotit de fons mitjançant explosius o expansors
del terreny.

GRUP 6. INDÚSTRIA QUÍMICA, PETROQUÍMICA, TÈXTIL I
PAPERERA

a) Tractament de productes intermedis i producció de
productes químics.

b) Producció de pesticides i productes farmacèutics,
pintures, vernissos, elastòmers i peròxids.

c) Instal·lacions d’emmagatzematge de productes
petroquímics i químics (projectes no inclosos en l’An-
nex I)

d) Fabricació i tractament de productes a base d’elas-
tòmers.

GRUP 7. PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES

a) Projectes de zones industrials.

b) Projectes d’urbanitzacions i complexes hotelers fora
de les zones urbanes i construccions associades, inclosa
la construcció de centres comercials i d’aparcaments
(projectes no inclosos en l’Annex I).

c) Construcció de línies de ferrocarril, d’instal·lacions
de transbordament intermodal i de terminals intermo-
dals (projectes no inclosos en l’Annex I).

d) Construcció d’aeròdroms (projectes no inclosos en
l’Annex I).

e) Obres de nodriment artificial de platges el volum
d’aportació de sorra del qual superi els 500.000 metres
cúbics o bé que requereixin la construcció de dics o
espigons (projectes no inclosos en l’Annex I).

f) Tramvies, metros aeris i soterranis, línies suspeses o
línies similars d’un determinat tipus, que serveixin ex-
clusivament o principalment per al transport de passat-
gers.

GRUP 8. PROJECTES D’ENGINYERIA HIDRÀULICA I DE GES-
TIÓ DE L’AIGUA

a) Extracció d’aigües subterrànies o recàrrega d’aqüí-
fers quan el volum anual d’aigua extreta o aportada si-
gui superior a 1.000.000 de metres cúbics.

b) Construcció de vies navegables, ports de navegació
interior, obres d’endegament i projectes de defensa de
lleres i marges quan la longitud total del tram afectat si-
gui superior a 2 km i no es trobin entre els supòsits con-
templats en l’Annex I. S’exceptuen aquelles actuacions
que s’executen per a evitar el risc en zona urbana.

c) Plantes de tractament d’aigües residuals superiors a
10.000 habitants-equivalents.

d) Instal·lacions de dessalació o desalobració d’aigua
amb un volum nou o addicional superior a 3.000 me-
tres cúbics/dia.

e) Instal·lacions de conducció d’aigua a llarga distàn-
cia quan la longitud sigui major de 40 km i la capaci-
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tat màxima de conducció sigui superior a 5 metres cú-
bics/segon (projectes no inclosos en l’Annex I).

f) Embassaments i altres instal·lacions destinades a re-
tenir l’aigua o emmagatzemar-la, sempre que es doni
algun dels següents supòsits:

1. Grans embassaments, segons es defineixen en el
Reglament tècnic de seguretat d’embassaments, quan
no es trobin incloses en l’Annex I.

2. Altres instal·lacions destinades a retenir l’aigua no
incloses en l’apartat anterior, amb capacitat d’emma-
gatzematge nou o addicional superior a 200.000 metres
cúbics.

GRUP 9. ALTRES PROJECTES

a) Pistes permanents de carreteres i de proves per a
vehicles motoritzats.

b) Instal·lacions d’eliminació de residus no incloses en
l’Annex I.

c) Dipòsits de fang.

d) Instal·lacions d’emmagatzematge de ferralla, inclo-
sos vehicles rebutjats i instal·lacions de desballestament.

e) Instal·lacions o bancs de prova de motors, turbines o
reactors.

f) Instal·lacions per a la recuperació o destrucció de
substàncies explosives.

g) Pistes d’esquí, remolcs i telefèrics i construccions
associades (projectes no inclosos en l’Annex I).

h) Campaments permanents per a tendes de campanya
o caravanes.

i) Parcs temàtics (projectes no inclosos en l’Annex I)

j) Recuperació de terres al mar.

k) Qualsevol canvi o ampliació dels projectes que figu-
ren en els Annexos I i II, ja autoritzats, executats o en
procés d’execució que puguin tenir efectes adversos
significatius sobre el medi ambient, és a dir, quan es
produeixi alguna de les incidències següents:

1. Increment significatiu de les emissions a l’atmosfera.

2. Increment significatiu dels vessaments a lleres públi-
ques o al litoral.

3. Increment significatiu de la generació de residus.

4. Increment significatiu en la utilització de recursos
naturals.

5. Afecció a àrees d’especial protecció designades en
aplicació de les Directives 79/409/CEE i 92/43/CEE,
aiguamolls inclosos en la llista del Conveni Ramsar o
espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural.

L) Els projectes de l’Annex I que serveixin exclusiva-
ment o principalment per a desenvolupar o assajar nous
mètodes o productes i que no s’utilitzin durant més de
2 anys.

NOTA: El fraccionament de projectes d’igual naturale-
sa i realitzats en el mateix espai físic no impedirà l’apli-
cació dels llindars establerts en aquest annex, a efectes
dels quals s’acumularan les magnituds o dimensions de
cadascun dels projectes considerats.

ANNEX III

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES AVALUACIONS AMBIENTALS

POTESTATIVES DELS PROJECTES

1. CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES

Les característiques dels projectes hauran de conside-
rar-se, en particular, des del punt de vista de:

a) El tamany del projecte.

b) L’acumulació amb altres projectes.

c) La utilització de recursos naturals.

d) La generació de residus.

e) Contaminació i altres inconvenients.

El risc d’accidents, considerant en particular les subs-
tàncies i les tecnologies utilitzades.

2. UBICACIÓ DELS PROJECTES

La sensibilitat mediambiental de les àrees geogràfiques
que puguin veure’s afectades pels projectes hauran de
considerar-se tenint en compte, en particular:

a) L’ús existent del sòl.

b) La relativa abundància, qualitat i capacitat regenera-
tiva dels recursos naturals de l’àrea.

c) La capacitat de càrrega del medi natural, amb espe-
cial atenció a les àrees següents:

1. Aiguamolls.

2. Zones costaneres.

3. Espais naturals de protecció especial de l’article 21
de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

4. Àrees classificades o protegides per les directives
79/409/CEE i 92/43/CEE i pel Pla d’Espais d’Interès
Natural.

5. Àrees en les quals s’han ultrapassat els objectius de
qualitat mediambiental establerts en la legislació comu-
nitària.

6. Àrees de gran densitat demogràfica.

7. Paisatges amb significació històrica, cultural i/o ar-
queològica.

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’IMPACTE POTENCIAL

Els efectes potencials significatius dels projectes hau-
ran de considerar-se en relació amb els criteris esta-
blerts en els anteriors Annexos I i II, prenent en consi-
deració en particular:

a) L’extensió de l’impacte (àrea geogràfica i tamany de
la població afectada).

b) El caràcter transfronterer de l’impacte.

c) La magnitud i complexitat de l’impacte.

d) La probabilitat de l’impacte.

e) La durada, freqüència i reversibilitat de l’impacte.

3.01.02.

3. TRAMITACIONS EN CURS



25 de novembre de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 361

60

ANNEX IV

PLANS I PROGRAMES INCLOSOS EN L’ARTICLE 10.2

a) Els plans i programes que s’elaborin respecte a
l’agricultura, la silvicultura, la pesca, l’energia, la in-
dústria, el transport, la gestió dels residus, la gestió dels
recursos hídrics, les telecomunicacions, el turisme, i
que estableixin el marc per a l’autorització en el futur
de projectes enumerats en els Annexos I i II de la pre-
sent Llei.

b) Els plans i programes que requereixin avaluació
ambiental segons el que disposen els articles 6 i 7 de la
Directiva 92/43/CEE.

c) El Pla Territorial General de Catalunya, els Plans
Territorials Parcials i els Plans Territorials Sectorials, i
les seves modificacions o revisions.

d) Els plans directors urbanístics i les seves revisions.

e) Els plans d’ordenació urbanística municipal i les
seves revisions.

f) Els plans urbanístics derivats d’un àmbit superior a
les 100 hectàrees.

g) Els plans especials urbanístics per: a la protecció
dels espais fluvials, per a la protecció addicional del
paisatge i de les vies de comunicació, per a la millora
d’àmbits rurals i en general, qualsevol altre amb inci-
dència en els espais naturals.

NOTA: El pla d’ordenació urbanística municipal s’hau-
rà d’adaptar en la seva revisió a allò que disposi l’infor-
me mediambiental i a allò que disposi l’Agenda Local
21 si aquesta s’ha elaborat i aprovat en aquell àmbit.

ANNEX V

PLANS I PROGRAMES INCLOSOS EN L’ARTICLE 10.4

Els plans i programes esmentats en els apartats a) i b)
de l’Annex IV quan estableixin l’ús de zones petites en
l’àmbit local i/o modificacions menors.

ANNEX VI

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES AVALUACIONS AMBIENTALS

POTESTATIVES DELS PLANS I PROGRAMES

1. Les característiques dels plans i programes, conside-
rant en particular:

– El grau en què el pla o programa influeix en altres
plans i programes, inclosos els que estiguin jerarquit-
zats.

– La pertinença del pla o programa per a la integració
d’aspectes mediambientals, amb l’objectiu en particu-
lar de promoure el desenvolupament sostenible.

– Problemes mediambientals significatius per al pla o
programa.

– La pertinença del pla o programa per a l’aplicació de
la legislació comunitària en matèria de medi ambient.
Per exemple, els plans i programes relacionats amb la
gestió de residus o la protecció dels recursos hídrics.

2. Les característiques dels efectes i de la zona d’influ-
ència probable, considerant en particular:

– La probabilitat, durada, freqüència i reversibilitat dels
efectes.

– El caràcter acumulatiu dels efectes.

– La naturalesa transfronterera dels efectes.

– Els riscos per a la salut humana o el medi ambient (en
relació, per exemple, als accidents).

– La magnitud i l’abast espacial dels efectes (zona ge-
ogràfica i tamany de la població que es pugui veure
afectada).

– El valor i la vulnerabilitat de la zona probablement
afectada a causa de:

– Les característiques naturals especials o el patrimo-
ni cultural.

– La superació de nivells o valors/ límit de qualitat del
medi ambient.

– L’explotació intensiva de la terra.

– Els efectes en zones o paratges amb status de protec-
ció reconegut en els àmbits nacional, estatal, comuni-
tari o internacional.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2002

Bet Font i Montanyà  Joan Boada i Masoliver
Diputada  Portaveu

Proposició de llei de modificació de la
Llei 15/1985, d’1 de juliol, de caixes
d’estalvis de Catalunya
Tram. 202-00175/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 50308 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 106 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent proposició de
llei de modificació de la Llei 15/1985, d’1 de juliol, de
caixes d’estalvis de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A principis del segle XX van iniciar la seva activitat les
caixes de pensions i d’estalvi, amb uns objectius clars
de ser eines d’harmonització social mitjançant l’hàbit
de la previsió social. Varen tenir una introducció ràpi-
da entre la societat catalana gràcies a una política d’ex-
pansió en ciutats i pobles, i a una dinàmica obra benè-
fica, social i cultural. Al llarg de la seva història les
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caixes han reforçat el seu caràcter d’entitats de dret pri-
vat d’interès social, un bé comú a preservar, i han man-
tingut en els seus òrgans de decisió, l’equilibri entre la
representació pública i la societat civil. A més han man-
tingut i mantenen una estreta relació financera amb les
administracions catalanes.

Les caixes d’estalvi catalanes, solvents i eficients, han
de ser considerades institucions financeres de caràcter
social, la funció de les qual –segons el seu marc legal–
és contribuir a desenvolupar el territori, des d’un punt
de vista econòmic, social i cultural. Es a dir, les caixes
han de realitzar l’activitat principal canalitzant l’estal-
vi cap a la inversió per a impulsar el desenvolupament
de l’economia i les obres socials.

Les caixes són a Catalunya els principals instruments
d’estalvi dels sectors socials mitjos i populars, als que
han incorporat activament als nous instruments de ges-
tió financera. La confiança entre les caixes i els seus
partícips es basa precisament en l’íntima relació entre
caixa i estalvi popular i en que la propietat de les cai-
xes és, en el fons, col·lectiva.

La importància de les caixes a Catalunya és de lluny
molt superior a les de la resta d’Espanya, tant en arre-
lament social, com en percentatge de participació dins
del sector financer. Així mateix, la dinàmica de creixe-
ment, d’oferta de productes financers i d’accessibilitat
a les famílies en aspectes tant rellevants com és l’accés
hipotecari a l’habitatge i el crèdit al consum, està incre-
mentant la ja gran importància com a instrument d’in-
termediació financera.

La gran activitat, com a eixos financers de l’activitat
empresarial, està en la participació creixent en grans
conglomerats d’empreses, principalment en el sector
serveis, a través dels quals l’economia catalana pren
unes característiques de capacitat internacional i de
dimensió empresarial no habitual entre la seva base
empresarial familiar tradicional.

El Govern de l’Estat està en procés d’aprovar una llei
financera en la qual el paper tradicional i exitós de les
caixes pot variar sensiblement. En introduir l’emissió
de les anomenades «quotes participatives» obre la por-
ta a una possible «privatització» o a una entrada en els
òrgans de decisió de les caixes per una porta falsa dels
interessos dels grups econòmics i financers de l’econo-
mia espanyola. Aquesta pretensió es pot veure materi-
alitzada en qualsevol modificació legislativa, incorpo-
rant-ho com a esmena al projecte de llei de mesures de
reforma del sistema financer. Al mateix temps, vol
introduir normatives que afecten l’organització interna
de les caixes.

Segons sembla les quotes s’assimilarien a les accions
sense dret a vot, sense superar la meitat dels recursos
propis de les caixes, sense que cap inversor sobrepassi
el 5% de les quotes emeses, es negociarien en el mer-
cat i la seva rendibilitat aniria en funció de la marxa de
cada caixa.

A mig termini, això podria suposar una alteració, amb
l’entrada d’un nou subjecte, del règim de composició
dels òrgans de representació de les caixes, que ara està
format per entitats públiques i privades, com ajunta-

ments, comunitats autònomes, fundadors, associacions,
impositors i treballadors.

A més, podria ser el primer pas per a convertir les cai-
xes en societats anònimes. Es trencaria, doncs, l’essèn-
cia constitutiva de les caixes d’estalvi, i transformar-se
en societats anònimes amb participació i control de
grups d’interès privat.

ARTICLE PRIMER

L’article 1 bis queda redactat en els termes següents:

Els Consells d’Administració aprovaran un codi ètic de
comportament que haurà de garantir la independència
del Consell, dels consellers i les incompatibilitats, la
transparència i la informació, els tipus d’inversió pri-
vilegiant el medi ambient, el desenvolupament econò-
mic, l’obra social en la que s’inclou: l’ajut als països
subdesenvolupats i les activitats de suport que des de
Catalunya es porten a terme, l’ajut als sectors més
desvalguts de la societat catalana i als joves, les rela-
cions amb els treballadors i els impositors, primant les
consideracions socials i humanes.

ARTICLE SEGON

L’apartat 3 de l’article 14.3 queda redactat de la següent
manera:

a) Els estatuts de cada caixa establiran obligatòria-
ment el límit d’edat per a exercici dels càrrecs de con-
seller, director general i president.

b) Els estatuts de cada caixa establiran obligatòria-
ment el nombre màxim de mandats continuats o alterns
dels consellers, el director general i el president. Man-
dats que en cap cas superaran els quatre.

c) En els cas del director general i el president i quan
correspongui, se sumaran els mandats, de manera que
la limitació de quatre s’estableix sobre la suma d’amb-
dós càrrecs.

d) Els presidents i directors generals, un cop esgotats
els seus mandats podran formar part d’un consell as-
sessor amb les competències no executives que definei-
xin els estatuts de cada entitat.

ARTICLE TERCER

L’article 46 bis queda redactat de la següent manera:

a) La posada en el mercat financer de quotes partici-
patives i en el cas que alguna caixa catalana decidei-
xi utilitzar aquest medi de captació de recursos, haurà
d’estar degudament justificada i documentades les in-
versions previstes davant els òrgans de control de la
Generalitat de Catalunya, els quals emetran prèvia-
ment un informe d’idoneïtat. Cadascuna de les emissi-
ons serà per temps limitat a concretar entre cinc i vint
anys. La totalitat de les emissions no superarà en cap
cas el 25% dels actius de les caixes que utilitzin les
emissions.

b) La possessió de les quotes participatives estarà des-
tinada prioritàriament als impositors siguin persona
física o jurídica, amb caràcter limitatiu fins al 1% del
total acumulat de les emeses. En el cas que els posseï-
dors no siguin impositors la limitació acumulada s’es-
tablirà en el 0,5%.
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En el cas de les administracions públiques catalanes la
limitació acumulada serà del 5%.

c) En cap cas estarà autoritzada qualsevol tipus d’as-
sociació o d’acció coordinada de posseïdors de quotes
participatives, sigui quina sigui la finalitat d’aquesta.

ARTICLE QUART

D’addició d’una Transitòria sisena

Fins a l’aprovació i plena eficàcia d’aquesta llei i les
seves disposicions, els consellers i directors generals
no es veuran afectats més que per les normes de la llei
15/85.

ARTICLE CINQUÈ

D’addició d’una disposició final segona

– En relació a l’article 1 bis, el termini d’aprovació del
codi ètic serà de sis mesos a partir de publicada aques-
ta llei.

– En relació a l’article 14.3 a, l’establiment del límit
d’edat dels càrrecs serà de tres mesos a partir de la
publicació d’aquesta llei.

– En relació a l’article 14.3 b, l’establiment del límit de
mandats serà de tres mesos a partir de la publicació
d’aquesta llei.

ARTICLE SISÈ

D’addició d’una disposició final tercera

Els preceptes d’aquesta Llei, el compliment dels quals
exigeixi realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper
exercici pressupostari.

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de dia per a la gent gran, a
Santa Coloma de Gramenet (Barcelo-
nès)
Tram. 250-02815/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

 I UNIÓ (REG. 46917)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar la creació de places de centre de dia per a

persones grans al municipi de Santa Coloma de
Gramanet en les instal·lacions de la residència d’avis
Santa Coloma.»

Proposició no de llei sobre l’emissió
de certificats de virginitat
Tram. 250-02822/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 44682)

APARTAT 1

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

«[…] amb finalitats curatives, preventives, a demanda
de la mateixa interessada o per requeriment judicial.»

APARTAT 2

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

«[…] que els certificats de virginitat, si no és a deman-
da de la mateixa interessada, atempten contra la intimi-
tat de les persones […]»

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el pressupost del 2003 d’una parti-
da diferenciada per a la rehabilitació i
el millorament dels habitatges de la
gent gran
Tram. 250-02841/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

 I UNIÓ (REG. 46813)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

– Que se segueixin aplicant ajudes específiques desti-
nades a l’arranjament, rehabilitació i adequació dels
habitatges de les persones grans.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la planifica-
ció dels serveis d’acollida de dones i
d’infants maltractats i la possibilitat de
canviar de residència per a garantir-ne
la seguretat
Tram. 250-02844/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

 I UNIÓ (REG. 46994)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a

– Continuar implantant el sistema d’atenció a les per-
sones que pateixen violència domèstica i els dispositius
i recursos necessaris per garantir la continuïtat assis-
tencial i les atencions adients a cada moment.

– El sistema d’atenció a les persones que pateixen vi-
olència domèstica tindrà com a eix vertebrador els
plans d’atenció individuals que garantiran l’assistèn-
cia des de l’inici o moment d’aparició de la urgència
fins el retorn a la vida normalitzada una vegada supri-
mit l’entorn de violència.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 45660)

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

«L’elaboració d’un mapa d’implantació a tot el terri-
tori català de centres d’acollida i serveis de seguiment,
suport i recuperació per a les dones i els infants […]»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«[…] seguretat possible. En aquest sentit, garantirà
d’acord amb les recomanacions de la Unió Europea
l’existència d’una plaça per cada 10.000 habitants.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48570)

APARTATS 2, 3 I 4

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

«2. Impulsar la col·laboració amb el Centro de
Investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico y
Enfermedades Raras, depenent del Instituto de Salud
Carlos III, tot seguint una línia de col·laboració i inter-
canvi d’informació a fi d’avançar en el coneixement de
les unitats de referència per a l’estudi, diagnòstic i
tractament de les malalties rares.

3. Dur a terme les actuacions necessàries per tal de
millorar el coneixement de les malalties rares i fomen-
tar la recerca al voltant d’aquestes malalties.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 47955)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«[…] Consell Executiu a què, en col·laboració amb els
professionals sanitaris, associacions de malalts i d’al-
tres organitzacions que participen en el procés de do-
nació-transplantament, adopti les mesures […]»

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

«[…] campanyes d’informació adreçades a la ciutada-
nia on es donin […]»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la regulació
dels contractes d’assegurança de ma-
laltia i d’assistència sanitària
Tram. 250-02906/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48562)

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

De tot el text de la Proposició no de llei.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48559)

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

De tot el text de la Proposició no de llei.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

 I UNIÓ (REG. 48555)

APARTAT 1

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

De tot el text de l’apartat.

APARTAT 5

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

«[…] públics de la CCRTV i televisions i ràdios locals,
inserint-ho en la programació i en forma d’espots de
forma regular.»

APARTAT 6

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

De tot el text de l’apartat.

APARTAT 7

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

De tot el text de l’apartat.

APARTAT 8

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

De tot el text de l’apartat.

APARTAT 11

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De tot el text de l’apartat.

APARTAT 12

7
ESMENA NÚM. 7
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De tot el text de l’apartat.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: G. P. de Convergència i Unió.

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.
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3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 361 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 25 de novembre de 2002

65

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47878)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a continuar la signatura de convenis de col·laboració
amb els diferents centres hospitalaris integrats en la
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, amb l’objec-
tiu que els metges forenses al servei de l’Administració
de justícia de Catalunya puguin usar les seves instal·-
lacions i serveis i realitzar la tasca que tenen encoma-
nada de manera adient, en la mateixa línia que s’està
fent fins ara.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48552)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a continuar amb el procés de negociació col·lectiva dut
a terme per la Comissió Permanent de la Mesa Secto-
rial de Sanitat per tal de donar compliment, d’una ban-
da, a l’Acord General sobre condicions de treball del
personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de
Negociació de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, conforme a l’acord adoptat per la Mesa en
reunió de 3 de maig de 2002, i de l’altra, a la Dispo-
sició addicional 51a de la Llei 20/2001, de 28 de de-
sembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2002.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 47954)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«[…] insta al Consell Executiu a, en un termini de dos
mesos, prendre les mesures necessàries […]»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48551)

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

«[…] del Pont de Suert (Alta Ribagorça) tot incremen-
tant el nombre de dies de consulta del pediatre.»
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3. TRAMITACIONS EN CURS



25 de novembre de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 361

66

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48550)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dotar a la zona de referència del Sant Hospital de la
Seu d’Urgell dels mitjans necessaris per atendre les
emergències mèdiques.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 47866)

APARTAT 1

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

«1. Donar suport a la creació d’un grup de recerca
interuniversitari que elabori un informe sobre la pro-
blemàtica social que afecta els i les adolescents i joves
homosexuals, per tal que, a partir de les seves conclu-
sions, es puguin desprendre les grans línies d’interven-
ció.»

APARTAT 4

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

«4. Vetllar perquè els materials didàctics d’educació
primària i secundària, en què s’escaigui, contemplin la
diversitat sexual com un fet existent, normal i sense cap
connotació negativa ni discriminatòria.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48549)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment a l’acord assolit el 28 de
juny de 2002 entre el Servei Català de la Salut, l’Ins-
titut Català de la Salut i els veïns del barri de Sant
Salvador de Tarragona en relació a la cobertura horà-
ria del centre d’atenció primària d’aquesta zona.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48543)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a implantar a les ABS de La Torrassa i Collblanc de
l’Hospitalet de Llobregat una fórmula de gestió que
garanteixi un servei públic de qualitat i eficient, amb
una dotació de recursos humans i materials suficients
per atendre adequadament l’activitat assistencial.»
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Proposició no de llei sobre els riscos
en la població infantil i juvenil de l’ús
inadequat d’Internet
Tram. 250-03014/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 47903)

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

«[…] de forma especial als infants i adolescents de
Catalunya així com als seus pares i tutors, sobre els
riscos […]»

Proposició no de llei sobre el riscos en
la població infantil i juvenil de l’ús ina-
dequat de la telefonia mòbil
Tram. 250-03015/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 47904)

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

«[…] de forma especial als infants i adolescents de
Catalunya així com als seus pares i tutors, sobre els
riscos […]»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un casal per a la gent gran al
barri de la Morera, a Badalona (Barce-
lonès)
Tram. 250-03021/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Políti-
ca Social, 12.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 48140)

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

«El Parlament de Catalunya constata la conveniència
que l’elecció dels terrenys cedits pels ajuntaments per
a la ubicació de comissaries de Mossos d’Esquadra
compti amb el suport dels veïns afectats.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 49973)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a dur a terme un projecte per arranjar o bé canviar el
col·lector en alta ubicat a la riera d’Aubí per tal de
solucionar els problemes de cota.»
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Proposició no de llei sobre el rebuig del
projecte d’urbanització de la Pineda
d’en Gori, de Palamós (Baix Empordà)
Tram. 250-03026/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 50168)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir la cessió com a parc públic del
front costaner de 21.512 m2 de la Pineda d’en Gori, a
Palamós, i estudiar-ne la seva inclusió en el PEIN del
paratge del Castell.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 49972)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a endegar,
des de l’Agència Catalana de l’Aigua, totes les gestions
necessàries davant del Govern de l’Estat, responsable
de l’execució i finançament de les obres, perquè al més
aviat possible s’iniciïn les actuacions previstes en el
projecte de soterrament de les rieres de Tiana i Miquel
Mates, en el municipis de Montgat i Tiana (Maresme).»

Proposició no de llei sobre l’allibera-
ment del peatge de l’autopista A-2 per
als usuaris afectats per les restricci-
ons de circulació derivades de les
obres dels túnels del Bruc (Anoia) de
la carretera N-II
Tram. 250-03029/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 48388)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Adoptar de forma immediata les gestions necessàri-
es, d’acord amb les empreses concessionàries i, si cal,
la col·laboració del Govern central, per facilitar la gra-
tuïtat del peatge de l’autopista C-16 Manresa - Barce-
lona mentre durin les obres del túnel del Bruc i facili-
tar una ruta alternativa als milers de conductors
afectats pels greus problemes de circulació que pateix
la carretera N-II.

2. Fer les gestions necessàries davant el Ministeri de
Fomento per tal que s’estableixi la circulació lliure de
peatge a l’autopista A-2 de Lleida a Barcelona mentre
durin les retencions i els greus problemes de trànsit a
la carretera N-II.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 50221)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar les gestions oportunes davant el
Ministeri de Foment per tal d’alliberar el peatge de
l’autopista A-2 per als usuaris de l’esmentada autopis-
ta afectats per les restriccions de circulació derivades
de les obres del Túnel del Bruc (Anoia) de la carrete-
ra N-II, mentre durin aquestes obres.»
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Proposició no de llei sobre els habitat-
ges afectats per patologies al barri de
Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Tram. 250-03030/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 50223)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar i atorgar, si s’escau, la declaració com a àrea de
rehabilitació, del Districte de Collblanc - la Torrasa, de
l’Hospitalet de Llobregat.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’homogeneïtzació de la gam-
ma de títols, de les prestacions i dels
preus de transport col·lectiu a Catalu-
nya
Tram. 250-03043/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 50224)

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

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a promoure, d’acord amb les previsions del
Pla de Transport de Viatgers de Catalunya, la integra-
ció tarifària, l’ampliació de la gamma de títols
multiviatge, i la introducció de nous sistemes de valida-
ció i venda a zones del territori com ara el Camp de
Tarragona, les àrees de Girona i de Lleida i les Terres
de l’ Ebre.

2. Presentar una projecte de Llei de la Mobilitat al
Parlament en què s’articulin instruments per fer efec-
tiva aquesta extensió.»

Proposició no de llei sobre la preser-
vació i conservació de la finca de Vila-
nera, de l’Escala (Alt Empordà) i la de-
negació del permís de construcció
d’un camp de golf
Tram. 250-03044/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 49967)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir que totes les actuacions que es
duguin a terme a la finca la Vilanera de l’Escala (Alt
Empordà), tinguin en compte els seus valors mediam-
bientals i arqueològics.»

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del servei d’autobusos entre
Santa Perpètua de Mogoda i Sabadell
(Vallès Occidental)
Tram. 250-03047/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 49965)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a efectuar un seguiment del nivell d’oferta i de
les condicions del servei d’autobusos entre Santa Per-
pètua de Mogoda i Sabadell (Vallès Oriental).»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 49670)

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

«[…] prestació de servei, tant pel que fa als horaris
com pel que fa als autobusos que presten el servei.»
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Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de les carreteres C-66 i C-31
en el tram Girona - La Bisbal - Palafru-
gell - Palamós (Baix Empordà) i la
construcció de la variant sud de la Bis-
bal de l’Empordà
Tram. 250-03051/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 50166)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar:

1. Les actuacions de millora d’accessos a la Costa
Brava, entre les quals s’inclou el desdoblament dels
trams prioritaris de la C-31 i la GI-623.

2. La construcció de la variant de la Bisbal, optant pel
traçat que es consideri més adient.»

Proposició no de llei sobre la subvenció
dels llibres de text i dels menjadors es-
colars a les famílies amb rendes baixes
Tram. 250-03055/06

Rectificació del text presentat
Reg. 50142 / Coneixement: Mesa del Parlament,
19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, comunica que ha
advertit un error en el text de la proposició o de llei amb
núm. de tramitació 250-03055/06.

Al punt número 1 de la Proposició no de llei.

On diu:

«…amb rendes inferiors a 5.000 euros per càpita anu-
als.»

Ha de dir:

«…amb rendes inferiors a 3.000 euros per càpita anu-
als.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

Proposició no de llei sobre el finança-
ment de la carretera de Campdevànol
(Ripollès) a la Pobla de Lillet i Guardi-
ola de Berguedà (Berguedà)
Tram. 250-03057/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 49964)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar reclamant al Govern de l’Estat el
finançament amb fons miner de la millora de la carre-
tera Campdevànol-la Pobla de Lillet-Guardiola de
Berguedà.»

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració de les actuacions previstes en el
Pla director d’endegament de les rie-
res de les Arenes, Palau i Rubí (Vallès
Occidental)
Tram. 250-03061/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 50164)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat revisar les actuacions plantejades al
«Pla Director d’Endegament de les Rieres de les Are-
nes, Palau i Rubí» redactat el maig de 1991, en funció
dels resultats de la Planificació de l’Espai Fluvial
(PEF) del Baix Llobregat, que actualment desenvolu-
pa l’Agència Catalana de l’Aigua i, si escau, a
introduir-hi millores.»
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Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a reduir els problemes de tràn-
sit de la carretera N-II al pas pel Bruc
(Anoia)
Tram. 250-03062/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 50222)

APARTAT 1

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

«Fer les gestions necessàries davant el Ministeri de
Foment perquè assumeixi el cost de l’aixecament de
barreres de l’autopista C-16 Manresa - Barcelona
mentre durin les obres del túnel del Bruc, per facilitar
una ruta alternativa als milers de conductors afectats
pels greus problemes de circulació que pateix la carre-
tera N-II.»

Proposició no de llei sobre la revisió
de les concessions de captació d’ai-
gua directa de cabals fluvials
Tram. 250-03077/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 49505)

APARTAT 1 BIS

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
(1)

«1 bis. Reclamar a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre la revisió amb caràcter urgent de totes les con-
cessions de captació d’aigua directe de cabals fluvials,
tant pel que fa a la coincidència de l’ús pel qual va ser
atorgada, com dels processos de tractament amb pos-
terioritat a la seva captació.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 50162)

APARTAT 1

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

De tot el text de l’apartat

Proposició no de llei sobre la canalit-
zació urgent de les aigües residuals
que s’aboquen a la riera del Fou, a
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor
(Vallès Oriental)
Tram. 250-03078/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 50161)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a informar-lo de les actuacions dutes a terme per a la
connexió a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals
de la Roca del Vallès dels nuclis ubicats en el Pla (ur-
banitzacions les Pungoles i Can Miret) i a Sant Julià
del Fou (urbanització del Fou), dels termes municipals
de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, per sanejar la
riera del Fou, afluent del riu Mogent.»

Proposició no de llei sobre la creació
del Parc Agrari Discontinu del Maresme
Tram. 250-03080/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, 14.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 49342)

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

«[…] del Maresme.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
incorporar en l’elaboració del Pla Director del Mares-
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me les mesures necessàries per tal de garantir l’activi-
tat agrícola a la comarca.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la carretera i l’electrificació
de Torà de Tost (Alt Urgell)
Tram. 250-03082/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 49769)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a iniciar durant l’any 2003, les obres d’asfaltatge i
millora del camí de Torà de Tost al terme municipal de
Ribera d’Urgellet.»

Proposició no de llei sobre la compra,
per mitjà de l’Incasol i l’Institut Català
de Finances, dels actius immobiliaris
de les Filatures Burés, d’Anglès, i d’In-
dustrial Aragonés, d’Amer (Selva)
Tram. 250-03084/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 49343)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

a) Vetllar, des de les seves competències urbanístiques,
per tal d’evitar l’especulació immobiliària amb els ter-
renys i edificis ocupats per els empreses Filatures Burés
d’Anglès i Industrial Aragonès d’Amer, tot mantenint la
seva qualificació actual.

b) Establir, conjuntament amb l’Ajuntament d’Anglès,
un programa d’actuació amb l’objectiu de que les
instal·lacions ocupades fins ara per l’empresa Filatures
Burés, serveixin a la diversificació dels teixit econòmic
i productiu, incrementant la resistència del mateix a les
oscil·lacions d’un determinat sector.

c) Desenvolupar un pla d’actuació a les poblacions
d’Anglès i d’Amer, afectades pels impactes laborals
dels tancament d’empreses del sector de la filatura del
tèxtil (Filatures Burés Industrial Aragonés), conjunta-
ment amb els ajuntament respectius i els agents econò-
mics i socials de ambdues localitats, amb l’objectiu
d’afavorir un desenvolupament local sostenible i diver-
sificat, així com la formació professional necessària
per incrementar el potencial d’ocupar-se de les respec-
tives poblacions actives.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 49959)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar amb el seguiment de la situació de
les empreses Filatures Burés i Industrial Aragonès per
conèixer-ne la situació financera i patrimonial.»

Proposició no de llei sobre la descon-
taminació dels sediments acumulats al
fons de riu Ebre
Tram. 250-03089/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 49504)

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

«2. Fer recaure el cost de les actuacions de desconta-
minació dels sediments acumulats en el fons del riu
Ebre, en especial a l’embassament de Flix sobre els
responsables directes de la contaminació.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 49674)

APARTAT 1

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

«1. Elaborar un Pla Integral de recuperació del riu
Ebre conjuntament amb la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre i les diferents Comunitats Autònomes relaci-
onades amb la Conca que prioritzi:
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a) La descontaminació dels sediments dels diferents
pantans.

b) La determinació dels cabals ecològics que possibi-
litin l’aportació de sediments i regeneració natural del
Delta de l’Ebre.

c) La redefinició els criteris i estàndards per atorgar les
autoritzacions d’abocaments industrials.»

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (2)

«2. Establir acords amb les indústries potencialment
contaminants, així com amb les empreses hidroelèctri-
ques per tal que cooperin en el finançament d’aquest
pla.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 49955)

APARTATS 1 I 2

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

«Continuar amb els treballs de caracterització quími-
ca i radiològica, distribució i de quantificació dels se-
diments a l’embassament de Flix, per tal de trobar-los
la solució més adequada, tot això amb la col·laboració
de l’Administració de l’Estat i d’altres agents atesa la
seva implicació en la problemàtica.»

APARTAT 3

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

De tot el text de l’apartat

APARTATS 4 I 5

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

«Que el Pla Integral del Delta de l’Ebre (PIDE) i la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre valorin les mesu-
res més adients per a la regeneració natural del Delta,
fent especial èmfasi en el desembassament de les pre-
ses aigües amunt del riu.»

Proposició no de llei sobre el col·lapse
aeri provocat per la inundació del cen-
tre de control de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-03106/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polí-
tica Territorial, 19.11.2002

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 50158)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme les actuacions de seguiment que
s’estimin oportunes sobre les mesures que a partir
d’ara dugui a terme AENA en l’actual Centre de con-
trol a fi d’evitar la repetició del col·lapse aeri provocat
per la seva inundació.»

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament total de l’Eix Transversal
abans de l’any 2008
Tram. 250-03110/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 50348) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre l’execució
dels equipaments previstos al solar
existent entre els carrers Prat d’en
Rull, Berguedà, Taquígraf Garriga i
Travessera de les Corts, a Barcelona
Tram. 250-03111/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la difusió
dels continguts del Pla nacional de jo-
ventut
Tram. 250-03112/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre els ajuts
per a finançar el cost de les gestions
per a tramitar i inscriure patents i mar-
ques
Tram. 250-03113/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 50348) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat urgent de fer obres de drenatge a
l’autopista C-32, al pas per Castellde-
fels (Baix Llobregat)
Tram. 250-03115/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre el soterra-
ment de la Ronda Nord de Granollers
(Vallès Oriental)
Tram. 250-03116/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre la protec-
ció de la finca la Muntanyeta, a Olèr-
dola (Alt Penedès)
Tram. 250-03117/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre el centre de
cria i subministrament de primats per
a experimentació de Camarles (Baix
Ebre)
Tram. 250-03118/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre l’aprovació,
durant l’any 2003, del projecte de so-
terrament de la Ronda Nord de Grano-
llers (Vallès Oriental)
Tram. 250-03121/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre les obres
de reforçament dels marges del torrent
del Massent, a Sant Pere de Riudebit-
lles (Alt Penedès)
Tram. 250-03122/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
353)

Al BOPC núm. 353, a la pàg. 19.

On diu:

«Comissió competent: Comissió de Política Cultural.»

Ha de dir:

«Comissió competent: Comissió de Política Territori-
al.»

Proposició no de llei sobre l’informe
emès per la Subdirecció General de la
Inspecció d’Ensenyament relatiu a la
supervisió del compliment de determi-
nades obligacions derivades del règim
de concert educatiu pels titulars dels
centres amb ensenyament concertat
Tram. 250-03123/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de la carretera C-16 (Eix del
Llobregat) entre Puig-reig i Berga (Ber-
guedà)
Tram. 250-03125/06

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari Popular (reg. 50217).

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou centre d’ensenya-
ment infantil i primari a Polinyà (Vallès
Occidental)
Tram. 250-03127/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció de les obres del port de Blanes
(Selva)
Tram. 250-03128/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de places de residència geriàtrica a
Solsona (Solsonès)
Tram. 250-03129/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la canalit-
zació parcial del torrent de Santa Colo-
ma, a Collsuspina (Osona), segona
fase
Tram. 250-03131/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació urgent del projecte de llei d’igual-
tat de tracte i no-discriminació per raó
de gènere
Tram. 250-03132/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 50338).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre la presen-
tació urgent del projecte de llei de mú-
tues
Tram. 250-03133/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació urgent del projecte de llei de fa-
mília de Catalunya
Tram. 250-03134/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació urgent del projecte de llei tributà-
ria de Catalunya
Tram. 250-03135/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació urgent del projecte de llei de for-
mació professional
Tram. 250-03136/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la no-exe-
cució del projecte de construcció del
Centre de cria i subministrament d’ani-
mals d’experimentació, de Camarles
(Baix Ebre)
Tram. 250-03137/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la protec-
ció de la finca la Muntanyeta, a Olèrdo-
la (Alt Penedès) i la definició dels usos
futurs d’aquesta propietat
Tram. 250-03138/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 50348) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre l’aixeca-
ment de la reserva de traçat per al per-
llongament de la línia ferroviària entre
Blanes i Lloret de Mar (Selva) i l’empla-
çament de l’estació de tren de Lloret
als terrenys del sector de Sant Quirze
Tram. 250-03143/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 50348) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 50338) i Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 50348) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la declara-
ció de la serra de Collserola com a
parc natural
Tram. 250-03159/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 50413).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 19.11.2002 al 23.11.2002).

Finiment del termini: 25.11.2002, 9:30.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de viabilitat per a la cons-
trucció d’una llar d’infants pública a
Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
Tram. 250-03160/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre la represa
de les negociacions entre Ferrocarrils
de la Generalitat i l’Ajuntament de
Bagà (Berguedà) per a l’execució del
projecte de connexió de coll de Pal
amb la Molina
Tram. 250-03161/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la declara-
ció d’interès general de les obres de
desdoblament de l’Eix Transversal
Tram. 250-03162/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la protec-
ció dels drets dels usuaris dels cen-
tres d’ensenyament no reglats especi-
alitzats en llengües
Tram. 250-03163/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la promo-
ció del sector tèxtil i la confecció, es-
pecialment pel que fa a les comarques
nord-orientals
Tram. 250-03164/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre la reobertu-
ra i la gestió de l’estació d’esquí de la
Tuca (Vall d’Aran)
Tram. 250-03165/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres de la variant de Vielha
(Val d’Aran) durant el 2003
Tram. 250-03166/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la partici-
pació econòmica de la Generalitat en
la rehabilitació del castell de Les (Val
d’Aran)
Tram. 250-03167/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre el registre
sense restriccions d’ús del vaccí de la
varicel·la
Tram. 250-03168/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre el procedi-
ment d’elecció dels representants del
Consell Comarcal de la Terra Alta a
l’Institut de Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre
Tram. 250-03169/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la promo-
ció i l’estabilitat dels mestres d’educa-
ció secundària obligatòria (ESO)
Tram. 250-03170/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la destina-
ció de l’1% cultural a la rehabilitació de
l’església vella de Sant Mateu de Vall-
llobrega (Baix Empordà)
Tram. 250-03171/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la preserva-
ció dels valors ambientals de la zona
del cap Ras, a Llançà (Alt Empordà)
Tram. 250-03172/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre el compli-
ment dels acords adoptats a la Cimera
Mundial sobre Desenvolupament Sos-
tenible tinguda a Johannesburg el se-
tembre de 2002
Tram. 250-03173/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre el perill per
a la flora i fauna autòctones de la pro-
liferació d’espècies forànies
Tram. 250-03174/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la inclusió
d’un representant de cada grup parla-
mentari del Parlament de Catalunya en
el Consell d’Administració de l’Autori-
tat del Transport Metropolità (ATM)
Tram. 250-03175/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre el Pla d’ac-
tuació de la fruita dolça
Tram. 250-03176/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre les obres
correctores de les rieres i els torrents
que passen per Bordils, Juià, Celrà i
Sant Martí Vell (Gironès)
Tram. 250-03177/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la regulació
del contingut nutricional dels menús
escolars
Tram. 250-03178/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la continu-
ïtat de la gestió de les àrees bàsiques
de salut 1 i 3 de Manresa (Bages) per
l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-03179/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de les funcions d’inspecció i de con-
trol reglamentari en l’àmbit de la segu-
retat, la qualitat i la normativa industri-
al a Catalunya
Tram. 250-03180/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre el millora-
ment del servei de transport a Cervelló
(Baix Llobregat)
Tram. 250-03183/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la medicina
natural
Tram. 250-03184/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre l’acaba-
ment de les obres de la riera de Sant
Bartomeu, a Molins de Rei (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-03185/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre l’eliminació
del recàrrec sobre l’impost de béns
immobles (IBI) per als municipis mem-
bres de l’Entitat Metropolitana del
Transport
Tram. 250-03186/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre la implanta-
ció de la tecnologia Global Positioning
System (GPS) en el sistema de trans-
port sanitari
Tram. 250-03187/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la situació
de les repercussions econòmiques del
tancament dels centres d’ensenya-
ment d’idiomes Brighton
Tram. 250-03188/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre les reper-
cussions econòmiques del tancament
dels centres d’ensenyament d’idiomes
Opening
Tram. 250-03189/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la promo-
ció turística de Pontons (Alt Penedès)
Tram. 250-03190/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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Proposició no de llei sobre la repara-
ció, el millorament i la conservació ur-
gent dels camins del municipi de Pon-
tons (Alt Penedès)
Tram. 250-03191/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre les empre-
ses de seguretat privades
Tram. 250-03192/06

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la connexió
ferroviària d’alta velocitat entre Valèn-
cia i Barcelona
Tram. 250-03193/06

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.

Proposició no de llei sobre la investi-
gació cel·lular
Tram. 250-03194/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i Siñol,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 50000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol, Caterina Mieras i Barceló, Pi-
lar Díaz Romero, Marina Geli i Fàbrega i Josep M.
Rañé Blasco, diputades i diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten per a la seva tramitació, la següent Pro-
posició no de Llei.

Els avenços científics i tècnics estan produint grans
canvis en la societat actual. Entre aquests avenços
s’haurien de destacar els relacionats amb les «Ciènci-
es de la Vida», que estan produint noves estratègies
mèdiques a nivell molecular i cel·lular.

Una línia de treball iniciada amb èxit és la investigació
amb cèl·lules mare d’animals i, en els darrers temps
també d’humans. En aquest cas la investigació pot fer-
se amb cèl·lules mare procedents de diferents fonts: tei-
xits d’adults, sang de cordó umbilical o teixits fetals i
d’embrions. Aquestes últimes, anomenades cèl·lules
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mare embrionàries humanes, presenten un excel·lent
perfil biomèdic perquè es puguin obtenir en gran nom-
bre, es conserven bé, són indiferenciades i pluripotents,
és a dir, tenen la possibilitat de diferenciar-se posteri-
orment en diversos tipus de cèl·lules per mitjà de modi-
ficacions en els cultius, són intemporals, la qual cosa
significa que poden reproduir-se indefinidament i exis-
teixen diferents estratègies perquè disminueixi o no
existeixi el rebuig immunològic.

Aquests avenços científics poden traduir-se en possi-
bles beneficis socials per al tractament de nombroses
malalties greus i cròniques com la diabetis, la malaltia
del parkinson, la Corea de Huntington, les atàxies o
altres malalties de caràcter degeneratiu o que afectin a
òrgans sencers o teixits complexos i, fins i tot, a malal-
ties immunològiques.

Per tot això, les administracions públiques han d’impul-
sar i finançar aquestes investigacions –a les quals donen
suport destacats membres de la comunitat científica
(entre els quals hi ha més de 50 Premis Nobel), així
com diferents associacions de malalts o la Comissió
Nacional de Reproducció Humana Assistida –tant amb
cèl·lules mare adultes com embrionàries.

Les cèl·lules mare embrionàries, la utilització de les
quals planteja objeccions en alguns sectors per motius
religiosos i ètics, poden aconseguir-se de tres maneres:
per importació de les ja existents en diversos països i
que estan conservades en bancs o aïllades en cultius
(línies cel·lulars), per utilització dels embrions sobrants
de la fecundació in vitro (aproximadament 40.000 a
Espanya) o mitjançant la creació d’embrions específi-
cament per a investigació (clonació terapèutica).

Aquesta última possibilitat, aprovada ja a la Gran Bre-
tanya, requereix un ampli debat a la societat, que encara
no s’ha produït en el nostre país per la inoperància del
Govern central, així com una legislació específica. No
obstant això, considerem que les altres dues vies d’ob-
tenció de cèl·lules mare ja s’haurien de poder utilitzar.

La Junta de Andalucía ha sigut sensible a aquests plan-
tejaments i recentment ha anunciat el seu suport, impuls
i finançament d’aquestes investigacions. Catalunya té
un potencial destacable en Biomedicina, per la qual
cosa seria aconsellable, des del punt de vista científic i
des del punt de vista social, establir una política ade-
quada a aquestes finalitats.

Per tot això, el Grup parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a promoure i finançar amb fons públics la in-
vestigació amb cèl·lules mare adultes, així com la inves-
tigació amb cèl·lules mare embrionàries d’origen humà
procedents de:

1. Els embrions sobrants dels processos de fecundació
in vitro, crioconservats un mínim de cinc anys, amb el
límit de catorze dies de desenvolupament, amb el con-
sentiment previ informat i amb control estricte de les
administracions públiques.

2. Línies cel·lulars ja establertes en altres països.»

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2002

Carme Figueras i Siñol, Caterina Mieras i Barceló, Pi-
lar Díaz Romero, Marina Geli i Fàbrega i Josep M.
Rañé Blasco

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la prestació dels serveis sani-
taris d’atenció primària i la no-aplica-
ció de les mesures restrictives de
l’Institut Català de la Salut a la regió
sanitària Costa de Ponent
Tram. 250-03195/06

Presentació: Sra. Carme Figueras i Siñol,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 50001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Figueras i Siñol, Josep M. Rañé i Blasco, Ber-
nardo Fernández i Martínez, Caterina Mieras i Barce-
ló i Assumpta Baig i Torras, diputades i diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva trami-
tació, la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La salut és un els béns personals i col·lectius que l’ac-
tuació pública va de tenir més present en les seves pri-
oritats.

En aquest sentit, la recent denúncia dels sindicats sobre
l’aplicació d’un pla de xoc de reducció de costos per
assolir el dèficit zero per part de l’Institut Català de la
Salut (ICS), consistent en no cobrir les baixes de per-
sonal, suposa una mesura difícilment justificable.

En concret, es va conèixer que en data 29 de juliol de
2002 el Gerent de Costa de Ponent de l’Institut Català
de la Salut va enviar una circular en la que feia referèn-
cia als problemes pel tancament del Capítol 1 i del
Capítol 2 del Pressupost a nivell de l’àmbit de primà-
ria i que degut a la presentació del Pla d’Empresa era
del tot imprescindible que es tanqués a dèficit 0. Es-
mentava les mesures dràstiques que caldria prendre per
tal d’assolir aquests objectius.

Aquestes ordres són textualment: «No posar cap reforç
dels previstos del Pla Integral d’Urgències de Catalu-
nya» (contractacions de personal per reforçar els ser-
veis de primària per fer front a les epidèmies de grip).
«No suplir les absències dels metges d’un dia, sigui pel
motiu que sigui». «No substituir els especialistes fins
després del primer mes d’absència, ni que sigui per una
baixa». «No substituir als odontòlegs ni a les auxiliars
d’infermeria, ni a les treballadores socials fins després
del primer més d’absència». «No es podrà crear cap

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



25 de novembre de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 361

90

plaça nova». «Queden aturades totes les places que es-
tiguin en curs». «No augmentar l’atenció continuada
(urgències).»

També s’ha conegut que no es tracten de mesures a
aplicar únicament a la regió sanitària de Costa de Po-
nent, sinó que varen ser donades per la Direcció de
l’ICS a totes les regions sanitàries.

D’altra banda, el fet que a l’actualitat hi hagi d’unes
ràtios de més de 1.800 persones per professional de
medicina general a la majoria dels Centres d’Atenció
Primària de Catalunya, arribant fins i tot a 3.000 perso-
nes i més, comporta que les mesures dràstiques de res-
tricció esmentades encara provocaran un major empit-
jorament del temps de dedicació a cada usuari i de la
qualitat en l’atenció oferta al pacient.

També els mesos en que es proposa la seva aplicació
són els de major risc pel que fa a l’increment de la de-
manda dels ciutadans com a conseqüència de les afec-
cions respiratòries i de les epidèmies gripals que solen
produir-se l’hivern.

És per aquests motius que els diputats i diputades sota-
signants formulen la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Garantir els serveis sanitaris de l’atenció primària
amb la cobertura de totes les possibles baixes (pel mo-
tiu que sigui) dels professionals sanitaris i d’altres per-
sones que conformen els equips d’atenció primària ar-
reu de Catalunya, així com dels especialistes.

2. Que es portin a terme en la seva totalitat els programes
de contractacions de reforç previstos en el Pla Integral
d’Urgències de Catalunya (PIUC) d’enguany arreu de
Catalunya, en previsió de les epidèmies gripals.

3. Que siguin cobertes, amb la major urgència possible,
totes les places vacants en Equips d’Atenció Primària.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2002

Carme Figueras i Siñol, Bernardo Fernández i Martí-
nez, Josep M. Rañé i Blasco, Caterina Mieras i Barce-
ló i Assumpta Baig i Torras

Proposició no de llei sobre les obres
de millorament de les carreteres N-230
i N-260
Tram. 250-03196/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 50051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, Agustí
López i Pla, del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió.

Document/proposta: Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La carretera N-230 és un dels principals eixos viaris de
la Catalunya occidental que vertebra les comunicacions
i les relacions socioeconòmiques de les planes de po-
nent amb el Pirineu i França.

Aquesta via suporta una important intensitat de trànsit
al llarg de tot l’any tant pels fluxos turístics, especial-
ment els caps de setmana, com comercials i sobretot
agroindustrials, amb un intens trànsit de vehicles pe-
sants que transporten cereals del sud de França fins les
planes lleidatanes (IMD de l’N-230: Aforament d’Al-
farràs: 6522 vehicles. 769 dels quals són pesants, Afo-
rament de Vielha: 2713 vehicles, 409 de pesants). La
carretera ha tingut algunes reformes sobretot de pavi-
ment, però gairebé cap quant al traçat, que ha quedat
obsolet, amb abundants punts negres, com el tram de
l’embasament d’Escales, les travessies del Pont de
Suert i Vilaller i les rampes d’accés a la boca sud del
túnel de Vielha. Les difícils condicions meteorològi-
ques de la zona, amb neu, gel i boira, i la insuficient
senyalització vertical i horitzontal són uns altres factors
que agreugen encara més la seva perillositat i han con-
tribuït a incrementar la sinistralitat.

El fet que l’N-230 discorre entre dues administracions
autònomes afegeix encara més complexitat a la situa-
ció, especialment quant a l’eficàcia i coordinació dels
operatius d’intervenció i salvament.

Finalment, la creació i/o millora de noves infrastructu-
res que tenen una incidència directa en aquesta via,
com la creació del nou túnel de Vielha i l’arribada de
l’AVE a Lleida i l’aparició de la modalitat de desplaça-
ment combinant tren-vehicle per arribar al Pirineu són
dos elements de futur immediat que fan més necessà-
ria una intervenció en aquesta via.

D’una l’altra banda, també cal parlar de les importants
deficiències que pateix l’altre gran eix viari de les co-
marques pirinenques, la N-260 o eix pirinenc, tant les
relatives al traçat, com sobretot a la brusca aturada del
procés de reforma, aturant des de l’any 1999 al peu del
Port de Perves, entre la Pobla de Segur i el Pont de
Suert. Un eix bàsic per a la vertebració transversal de
la regió pirinenca, que permetia reforçar uns fluxos i
unes relacions internes, trencant la inèrcia natural de les
comunicacions nord-sud o muntanya-plana, seguint els
cursos dels rius.

Per aquestes raons el grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preo-
cupació pel constant increment de sinistralitat de la
carretera nacional 230, pel seu deficient estat de conser-
vació i per la insuficient dotació pressupostaria que el
titular de la seva gestió, el Ministerio de Fomento, es-
merça en el seu manteniment i la seva reforma.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a fer les gestions oportunes davant el Go-
vern de l’Estat per tal que:
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• Amb caràcter urgent faci les reformes de senyalitza-
ció i les reparacions de paviment necessàries per reduir
la sinistralitat d’aquesta ruta.

• Acceleri l’elaboració de l’estudi de transformació de
la N-230 en autovia i en doni l’oportuna informació al
Govern de la Generalitat i als ens locals afectats.

• Indiqui quines mesures pensen emprendre a curt i mig
termini per garantir la seguretat d’aquesta ruta a ran de
l’important augment que rebrà per l’entrada en funci-
onament del nou túnel de Vielha.

• Quines actuacions i quins mecanismes de coordinació
en situacions d’emergència cal establir entre els orga-
nismes de gestió de les dues comunitats autònomes.

• Aclareixi quines actuacions i amb quin calendari es
pensen portar a terme les obres de reforma dels dife-
rents trams encara no modificats de la carretera N-260,
especialment el tram Xerallo - el Pont de Suert.

• Liciti i iniciï les obres de condicionament de la carre-
tera N-230 entre el límit de la província d’Osca i Bono,
amb un pressupost de 5 milions d’euros per a l’any
2003, i la resta, 27 milions d’euros, per a l’any 2004».

• Instar el Govern de l’Estat a dotar pressupostàriament
el projecte de millora de l’enllaç de la carretera N-230
amb la carretera L-500.»

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2002

Ramon Camp i Batalla Agustí López i Pla
Portaveu

Proposició no de llei sobre la creació
d’un equipament multiservei per a per-
sones grans al Maresme
Tram. 250-03197/06

Presentació: Sra. Maria Jesús Fanego
Lorigados, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 50070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Jesús Fanego i Lorigados, Marina Geli i Fàbre-
ga, Josep Clofent i Rosique, Flora Vilalta i Sospedra i
Josep Ma. Rañé i Blasco, diputades i diputats del Grup
parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació,
la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les poblacions de: Premià de Mar amb 27.509 habi-
tants, dels quals 3.642 són persones majors de 65 anys
(13.23%) i 728 tenen més de 80 anys (2.64%), Premià
de Dalt amb 9.617 habitants, dels quals 1.113 persones
són majors de 65 anys (11.57%) i 201 tenen més de 80

anys (2.09%), Teià amb 8644 habitants dels quals 658
són majors de 65 anys (7,61%) i 287 tenen més de 80
anys (3,32%), Masnou amb 21.596 habitants dels quals
3243 són majors de 65 anys (16,76%) i 1531 tenen més
de 80 anys (7,08%), Vilassar de Mar amb 18526 habi-
tants dels quals 2602 són majors de 65 anys (14,04%)
i 648 tenen més de 80 anys (3,50%), Vilassar de Dalt
amb 8117 habitants dels quals 1332 són majors de 65
anys (16,41%) i 387 tenen més de 80 anys (4,76%),
Alella amb 8882 habitants dels quals 705 són majors de
65 anys (7,93%) i 299 tenen més de 80 anys (3,37%).

No disposem de cap Residència assistencial, ni de cap
recurs residencial diürn, públics, en aquestes poblaci-
ons. Només podem disposar de dues institucions priva-
des amb capacitat molt limitada de places com és a la
població d’Alella amb l’Hospital de Dia, amb una ca-
pacitat de 32 places i la població de Masnou amb el
Centre de Dia Montseny, amb una capacitat de 28 pla-
ces. Com es pot comprovar el Baix Maresme pateix
d’una mancança de serveis públics per les persones
amb dependència que doni resposta a les necessitats
actuals i que en un futur no gaire llunyà hauran de
menester la resta de ciutadans majors de 80 anys que
són al voltant de 4.081 entre els set pobles que corres-
ponen al Baix Maresme.

Es per tots aquests motius que les diputades i diputats
sotasignats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Dotar el Baix Maresme d’un equipament multiservei
per a persones grans: habitatges amb suport, centre de
dia, residència i serveis d’ajut a la llar: atenció domici-
liaria, menjador, bugaderia, d’acord amb els governs
locals.

2. Incloure aquest equipament en el Pla d’Atenció So-
cial 2002-2005.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2002

Ma. Jesús Fanego i Lorigados, Marina Geli i Fàbrega,
Josep Clofent i Rosique, Flora Vilalta i Sospedra i Jo-
sep Ma. Rañé i Blasco

Proposició no de llei sobre el foment
de la viticultura ecològica
Tram. 250-03198/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 50078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President, Daniel Sirera i
Bellés, Portaveu adjunt, Dolors Montserrat i Culleré,
M. Àngels Esteller i Ruedas, Alícia Sánchez-Camacho
i Pérez, Josep Maria Fabregat i Vidal i Rafael Luna i
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Vivas, Diputades i Diputats del Grup Popular al Parla-
ment de Catalunya, d’acord amb allò que preveu els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Dins del moviment ecològic cada cop hi han més adep-
tes ja que respon al denominador comú de respecte al
medi ambient i a la seguretat alimentària. En definiti-
va, l’opció pel que significa «salut» s’està establint in-
tensament en tots nivells socials i econòmics.

En aquest sentit, l’augment de superfície cultivable ha
anat augmentant i es preveu que augmentarà un 20%
anual en els pròxims dos anys.

La tendència dins l’agricultura passa, en l’actualitat, per
la progressiva aplicació d’aquesta tècnica. Països com
Itàlia o Alemanya són els que més hectàrees dediquen
a l’agricultura ecològica. El mercat europeu, encapça-
lat pels països nòrdics i els esmenats, esta demandant
productes ecològics. En el darrer lloc del mercat euro-
peu ecològic pel que fa al consum trobem els espanyols
malgrat l’evolució produïda durant els darrers anys
passant de 4.235 hectàrees de cultiu ecològic durant
l’any 1991 a les 485.079 del 2001. Aquest èxit s’ha
d’atribuir a l’interès tant del consumidor com del pro-
ductor que s’estan sensibilitzant, cada cop més, amb el
medi ambient.

Aquest fenomen ecològic també ha arribat al món del
vi el que suposa utilitzar en el seu procés d’elabora-
ció tècniques ancestrals que respecten al màxim la
seva naturalesa. Concretament, el vi elaborat amb
raïm d’agricultura ecològica es aquell en el qual no
han intervingut elements químics no naturals i que, a
més a més, i sobre tot, els sòls, els ceps on hi creixen
i els raïms que produeixen no han tingut cap contac-
te amb pesticides, adobs inorgànics o tractaments ge-
nètics.

En aquests moments la vinya de cultiu ecològic ocupa
ja el 12,8% del total de la vinya malgrat que, inicial-
ment tenen una menor rendibilitat, un major cost eco-
nòmic i requereixen una major dedicació.

L’apogeu de la viticultura ecològica s’està expandint
entre els cellerers espanyols, entre altres raons perquè
les nostres condicions climàtiques són molt millors per
aquest tipus de cultiu que la que es dóna en altres parts
d’Europa.

Avui en dia, el vi denominat «vi elaborat amb raïm
d’agricultura ecològica» és una realitat indiscutible.

Aquestes circumstàncies aconsellen realitzar polítiques
que tinguin per objecte impulsar i fomentar el cultiu i
l’elaboració d’aquest vi elaborat amb el raïm d’agricul-
tura ecològica.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
dur a terme les mesures necessàries per tal de fomen-

tar el cultiu i l’elaboració del anomenat «vi elaborat
amb raïm d’agricultura ecològica».

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2002.

Alberto Fernández Díaz, Sirera i Bellés, Daniel, M.
Dolors Montserrat i Culleré, M. Ángeles Esteller Rue-
das, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Josep M. Fabre-
gat i Vidal i Rafel Luna i Vivas

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un enllaç a diferent nivell per
sobre de la carretera C-12 que perme-
ti l’accés al sòl urbanitzable industrial
del sector S-8, a Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-03199/06

Presentació: Sr. Rafel Luna i Vivas, junta-
ment amb cinc altres diputats del Grup
Parlamentari Popular
Reg. 50079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Rafael Luna i Vivas, Josep Curto i Casadó, Dolors
Montserrat i Culleré, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez,
Àngels Esteller i Ruedas, Josep Maria Fabregat i Vidal,
diputades i diputats del Grup Popular al Parlament de
Catalunya d’acord amb allò que preveu els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les diverses administracions conscients de l’especifi-
citat socioeconòmica de les comarques de l’Ebre han
considerat prioritari l’optimització de tots els recursos
d’aquestes per tal d’assolir un creixement territorial
equilibrat i harmònic en aspectes de tanta transcendèn-
cia com el desenvolupament industrial, de serveis, el
turisme, la xarxa viària, la protecció i la conservació del
medi, la navegabilitat del riu i l’aprofitament integral
del delta, la producció agroalimentària, la formació i
l’ocupació i la superació de les situacions menys dinà-
miques en què es troben determinats indrets d’aquestes
comarques.

Dins aquesta tasca d’impuls pel desenvolupament ter-
ritorial és significatiu la necessària col·laboració que les
diferents administracions implicades han d’assolir per
dur a terme les actuacions programades, col·laboració
que es planteja dins la creació d’organismes específics
pel desenvolupament territorial com és la creació per
aquest Parlament de l’Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l’Ebre, però que també ha de
manifestar-se dins l’àmbit de les actuacions concerta-
des entre l’Administració de la Generalitat i les Admi-
nistracions locals.

En aquest àmbit es fa precís destacar el necessari im-
puls que, respecte les actuacions locals programades en
matèria de creació i ampliació de sòl industrial, s’han
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dut a terme per les administracions locals, actuacions
que en molta mesura precisen de la necessària col·labo-
ració per part de l’Administració de la Generalitat.

De l’ampli ventall possible d’aquest conjunt d’actuaci-
ons es fa imprescindible per aquest Grup Parlamentari
que per part de la Generalitat es presti la corresponent
atenció a la planificació local industrial ja que aquesta
pot veure’s excessivament penalitzada en el seu cost
amb motiu de l’afectació de la xarxa viària bàsica.

En aquest sentit, s’entén imprescindible que la Genera-
litat de Catalunya concreti al cost i, d’acord amb
l’Ajuntament d’Ascó-Ribera d’Ebre, realitzi la inversió
relativa a la construcció d’un enllaç a diferent nivell per
sobre de la C-12 per tal de dur a terme l’accés al sòl
urbanitzable industrial planificat al Sector S-8 i que
inclou la construcció d’un pont i quatre vials d’incor-
poració, ja que aquesta actuació va ser imposada dins
la fase d’elaboració de les normes subsidiàries de Pla-
nejament aprovades per Comissió d’Urbanisme de Tar-
ragona en la sessió de data 10 de desembre de 1997.

Es tracta en definitiva de que una inversió en desenvo-
lupament industrial de promoció local en afectació
d’un espai de 17,68 ha, ampliable a 25 ha, que inicial-
ment no contemplava aquesta imposició i amb un cost
d’urbanització pressuposat en forma inicial en un im-
port de 1.100.000 euros en atenció a les característiques
de les indústries que s’haurien d’implantar, ha vist aug-
mentat l’expressat cost en 724.000 euros, més de la
meitat del pressupost inicial, com a conseqüència de la
quantificació del cost de l’obra d’infrastructura viària
resultant de la imposició del tipus d’accés, un incre-
ment de cost que no tan sols dificulta sinó que pot com-
portar la inviabilitat de la inversió projectada.

Per tot això, i considerant que precisament l’impuls del
desenvolupament territorial de les terres de l’Ebre es
fonamenta en el necessari equilibri de les càrregues que
han d’assumir les entitats locals en l’execució de pro-
grames de desenvolupament local i que aquestes càrre-
gues no es poden veure penalitzades per la pròpia de-
ficiència intrínseca d’infrastructures i l’especialitat
socioeconòmica del territori, el grup parlamentari po-
pular presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
dur a terme les mesures necessàries per tal de:

1. Concertar amb l’Ajuntament d’Ascó (Ribera d’Ebre)
la construcció a càrrec de la Generalitat de Catalunya
d’un enllaç a diferent nivell per sobre de la C-12 per tal
de dur a terme l’accés al sòl urbanitzable industrial pla-
nificat al Sector S-8 d’aquest municipi, prioritzant la
seva execució dins l’any 2003.

2. Incloure aquesta actuació dins les propostes d’Indús-
tria i Sòl Industrial del Pla Territorial de les Terres de
l’Ebre.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002.

Rafel Luna i Vivas, Josep Curto i Casadó, M. Dolors
Montserrat i Culleré, Alícia Sánchez-Camacho i Pérez,
M. Ángeles Esteller Ruedas i Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la presèn-
cia del català en els fulls informatius
dels drets dels consumidors a Catalu-
nya
Tram. 250-03200/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 50095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president, Daniel Sirera i
Bellés, Portaveu adjunt, M. Àngels Esteller i Ruedas,
Carina Mejías i Sánchez i Ricard Fernández Deu, dipu-
tades i diputats del Grup Popular al Parlament de Cata-
lunya, d’acord amb allò que preveu els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 12.5 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya té atribuïdes les competències en matèria de «de-
fensa del consumidor i de l’usuari, sens perjudici de la
política general de preus i de la legislació sobre la de-
fensa de la competència». Per tal d’executar les esmen-
tades competències disposa dels següents organismes:
la Direcció de Consum i Seguretat Industrial, l’Institut
Català del Consum i la Junta Arbitral de Consum de
Catalunya, entre d’altres.

Concretament, l’Institut Català del Consum té les fun-
cions d’investigar els hàbits de consum i orientar, for-
mar i informar sobre els drets i deures que els ciutadans
tenen com a consumidors de béns i usuaris de serveis.
En aquest sentit, l’esmentat departament ha elaborat un
full informatiu sobre «què hem de saber abans d’adqui-
rir un producte o contractar un servei a Catalunya» ja
que és necessària una actitud reflexiva per part de tots
abans de fer un acte de consum i, en definitiva, poder
estalviar futurs problemes.

L’article 3.3 de l’Estatut d’Autonomia estableix que:
«La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial d’amb-
dós idiomes (català i castellà), prendrà les mesures ne-
cessàries per tal d’assegurar llur coneixement i crearà
les condicions que permetin d’arribar a llur igualtat
plena quant als drets i deures dels ciutadans de Catalu-
nya». Per aquests motius amb la finalitat d’assegurar un
bon coneixement de la informació que contenen els
díptics i fulletons informatius editats pels serveis de
consum de la Generalitat de Catalunya, caldria que
s’imprimissin en les dues llengües oficials.

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 de garantir la
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utilització d’ambdues llengües oficials a Catalunya,
català i castellà, a l’hora d’elaborar fulls informatius
sobre els drets dels consumidors a Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002

Alberto Fernández Díaz, Sirera i Bellés, Daniel, M.
Ángeles Esteller Ruedas, M. Caridad Mejías Sánchez i
Ricard Fernández Deu

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei de mesurament dels camps
electromagnètics
Tram. 250-03201/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 50098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu, i Ricard
Fernández Deu, diputat del Grup Popular al Parlament
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten,
per a la seva tramitació, la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atesa la inquietud existent en un elevat nombre de per-
sones, i coneguts els estudis científics disponibles fins
al moment sobre els efectes de les radiacions electro-
magnètiques que puguin emetre, tant els equips emis-
sors com les línies de transport d’energia elèctrica, en
relació a la salut de les persones.

Es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
crear, a través de l’organisme competent, un servei en-
carregat de la medició de camps electromagnètics que,
a requeriment dels particulars interessats, subministri la
informació necessària per a establir els nivells de radi-
ació a que, en cada lloc concret, es veuen sotmeses les
persones.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002

M. Dolors Nadal i Aymerich

Proposició no de llei sobre l’especifi-
cació de les pràctiques correctes de
l’ús dels aparells de telefonia mòbil en
els manuals d’instruccions
Tram. 250-03202/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 50099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu, i Ricard
Fernández Deu, diputat del Grup Popular al Parlament
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els ar-
ticles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten, per a la seva tramitació, la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Coneguts els estudis científics disponibles fins al mo-
ment sobre els possibles efectes de les radiacions elec-
tromagnètiques que emeten els Terminals Mòbils Au-
tomàtics de telefonia,

Es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a prendre les mesures necessàries per tal que en els
manuals d’instruccions dels terminals de Telefonia
Mòbil que siguin posats a la venda, s’especifiqui, de
manera clara i entenedora, quines són les pràctiques
correctes per l’ús d’aquests aparells, i quines aquelles
altres que poden augmentar el risc de radiacions en els
usuaris.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002

M. Dolors Nadal i Aymerich

Proposició no de llei sobre el no-trac-
tament dels residus no recollits de for-
ma selectiva al Principat d’Andorra
Tram. 250-03203/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 50111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Jordi Ausàs i
Coll, Josep Huguet i Biosca, portaveu, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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Document/proposta: Proposició no de llei per a no trac-
tar els residus no recollits selectivament del principat
d’Andorra.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El principat d’Andorra després del tancament de la
incineradora de La Comella pels greus riscos que supo-
sava per a la salut pública l’emissió a l’atmosfera de
dioxines (1.000 cops per sobre del permès per la UE)
ha fet ús de l’acord signat amb el Ministeri de Medi
Ambient espanyol per derivar cap a Catalunya els resi-
dus que generen.

El conveni de col·laboració entre el principat d’Andorra
i l’estat espanyol especifica que no s’autoritzaran l’en-
trada de residus municipals que continguin materials
susceptibles de ser recuperats i reciclats. La Generali-
tat de Catalunya ha confirmat el conveni i la Junta de
Residus s’ha encarregat de gestionar els residus de la
millor manera possible segons la seva tipologia. Els
residus municipals del Principat (130 tones/dia aproxi-
madament) són derivats cap abocadors controlats de
Catalunya.

El principat d’Andorra gestiona els residus municipals
en massa, és a dir, no té desplegada la recollida selec-
tiva dels diferents materials presents a la brossa, i no
disposa de cap planta de triatge per triar la fracció in-
orgànica, ni tampoc de cap planta de compostatge o
metanització per a tractar la matèria orgànica.

Les administracions catalanes, els ajuntaments com la
Generalitat, estan dedicant molts recursos humans i
econòmics per conscienciar a la ciutadania de la neces-
sitat de fer les recollides selectives, i alhora, per loca-
litzar i construir les diferents instal·lacions que perme-
tin tractar els residus municipals d’una forma més
sostenible.

La societat andorrana ha arribat a l’anomenat infart dels
residus, és a dir, la seva mala gestió dels residus els ha
portat al col·lapse de les instal·lacions. Arribat a aquest
punt, l’administració andorrana en lloc de posar-se a
treballar per instaurar un model de gestió dels residus
basat en la minimització, en les recollides selectives, el
triatge, i el tractament de la matèria orgànica, ha optat
per exportar i externalitzar els problemes que generen
el seus residus cap al país veí, Catalunya, amb el con-
sentiment de la Generalitat de Catalunya.

La societat catalana i les administracions hem de ser
solidaris amb els problemes que puguin tenir els nostres
veïns andorrans, tant en aquests tema com en d’altres,
però precisament en un tema tant delicat com el dels
residus cal que la nostra solidaritat es vegi acompanya-
da de l’esforç dels andorrans per gestionar millor els
seus residus i reduir al mínim els impactes sobre el ter-
ritori que generen els residus.

És per tot això que el grup parlamentari d’ERC formula
la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern dela Gene-
ralitat a: tractar en els abocadors controlats de Catalu-
nya el rebuig dels residus municipals del principat

d’Andorra, i a no autoritzarar l’entrada de residus mu-
nicipals que no provinguin de les recollides selectives
i no hagin passat previament per un procés de triatge i
compostatge per reduir-ne la quantitat a tractar a Cata-
lunya i assegurar la seva inertització.»

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2002

Xavier Vendrell i Segura, Jordi Ausàs i Coll i Josep
Huguet i Biosca

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del protocol i de les estratègies de de-
rivació per a diagnosticar i tractar el
dolor crònic en la sanitat catalana
Tram. 250-03204/06

Presentació: Sra. Carme Valls i Llobet,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 50143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Valls i Llobet, Carme Figueras i Siñol, Marina
Geli i Fàbrega, Caterina Mieras i Barceló, Àngela Gas-
só i Closa i Manuela de Madre i Ortega, diputades del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva trami-
tació la següent Proposició no de Llei per a l’elabora-
ció de protocol i estratègies de derivació per diagnos-
ticar i tractar el dolor crònic dins la sanitat catalana.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dolor en totes les manifestacions corporals és la pri-
mera causa d’abandonament de l’activitat principal
entre les dones segons l’enquesta de salut de Barcelo-
na, Catalunya i Espanya.

Ja sigui el dolor de columna, en articulacions o en la
massa muscular, la prevalença del dolor en la població
en general és d’un 30% de la població femenina, i és
dues vegades més elevat entre dones que entre homes
i la seva prevalença augmenta amb l’edat (a partir de 45
anys).
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El dolor és la primera causa de consulta en atenció pri-
mària en la vida de les dones. A qualsevol edat el pri-
mer motiu de consulta en atenció primària és el dolor
en el sistema musculesquelètic (dolor en columna cer-
vical, dorsal i lumbar, en articulacions, en mans i peus).

Encara que es pugui pensar que les malalties reumàti-
ques com la osteoartritis o la artrosis es presenten en
persones majors de 50 anys, les malalties autoimmunes
i les malalties del teixit conjuntiu es presenten en per-
sones joves i predominantment del sexe femení.

El cost de l’atenció del dolor crònic està suposant més
del 15% de la despesa en atenció primària. El cost dels
psicofàrmacs amb què s’acostuma a tractar el dolor
crònic suposen 34.000 milions de pessetes a la sanitat
catalana.

Per aquestes raons es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. Crear una Comissió d’experts proposats per les So-
cietats catalanes de Medicina Interna, Medicina de fa-

mílies, Reumatologia, Traumatologia, Psicologia, Psi-
quiatria, i Ginecologia, per analitzar la problemàtica
assistencial de l’atenció al dolor crònic.

2. Elaborar un protocol d’atenció i diagnòstic amb la
màxima eficiència i identificar les causes més preva-
lents de dolor crònic.

3. Establir circuits de derivació per als pacients afectats
de dolor crònic perquè puguin ser atesos amb fàcil ac-
cés i amb tractaments integrals amb equitat.

4. Instar a les unitats de dolor crònic dels hospitals com
a centres de referència que permetin dissenyar un cir-
cuit regional d’atenció de qualitat a les persones afec-
tades de dolor crònic.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2002

Carme Valls i Llobet, Carme Figueras i Siñol, Marina
Geli i Fàbrega, Caterina Mieras i Barceló, Àngela Gas-
só i Closa i Manuela de Madre i Ortega

Font: Enquesta de Salut de Catalunya 1994 (ESCA - 94), elaboració Izabella Rohlfs
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Proposició no de llei sobre la suspen-
sió de l’aprovació definitiva de la Modi-
ficació del Pla general d’ordenació de
Martorell (Baix Llobregat) en l’àmbit
del Pla especial d’infraestructures i
sector P-6 Residencial La Vila
Tram. 250-03205/06

Presentació: Sr. Joan Galceran i Margarit,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 50144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Galceran i Margarit, Carme Figueras i Siñol, Jo-
sep Maria Rañé i Blasco, Montserrat Tura i Camafrei-
ta i Manel Nadal i Farreras, diputats i diputades del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de Llei, relativa a la suspensió de l’aprovació
definitiva de la Modificació del Pla General d’Ordena-
ció de Martorell a l’àmbit del Pla Especial d’Infraes-
tructures i Sector P6 Residencial La Vila.

L’Ajuntament de Martorell, mitjançant sessió plenària
de data 16 de setembre d’enguany, va aprovar inicial-
ment la modificació del Pla general d’ordenació urba-
na de Martorell a l’àmbit del Pla especial d’infraestruc-
tures i del sector P6 Residencial La Vila segons
proposta presentada per l’Institut Català del Sòl, per tal
d’ajustar el planejament vigent del municipi a tot l’en-
torn de la Vila, a la nova situació dels projectes d’infra-
estructures en redacció; vial de connexió entre l’auto-
via del Baix Llobregat i la N-IIa i nou endegament del
riu Anoia, supressió de la reserva f ferroviària del TAV
i ajustament del Pla Parcial la Vila sector P-6. Aquesta
modificació del Pla general es va aprovar únicament
amb les vots de l’equip de govern, mentre que tots els
regidors del diferents grups que composen l’oposició
s’hi van oposar perquè comporta l’edificació de 719
habitatges en una àrea amb alt risc d’inundació. Aquest
argument (inundabilitat del sector afectat) ha estat el
que ha motivat fonamentalment les 26 al·legacions de
particulars, Entitats i grups polítics de Martorell presen-
tades a aquesta modificació del Pla general.

La proposta de modificació presentada per l’Institut
Català del Sòl comporta un seguit d’anomalies i defici-
ències que fan del tot inviable l’aprovació definitiva de
l’esmentada modificació del Pla general, per les raons
que a continuació es detallen:

a) Pel que fa als accessos a Martorell, des de l’autovia
del Baix Llobregat, s’ha de dir que les dimensions del
vial projectat són desmesurades respecte a la necessi-
tat real de mobilitat de la zona. Això fa pensar que
aquesta proposta és el primer pas per la nova connexió

amb el projecte, en aquest moment aturat, de la carre-
tera C-243. Aquest vial d’accés a l’autovia no es justi-
fica, tota vegada que ja es té una connexió amb el nu-
cli antic de Martorell mitjançant el Pont del Príncep
d’Espanya i el carrer del Mur, i s’ha de desestimar per-
què, a més a més, comporta un impacte territorial ex-
cessiu i una barrera més en el curs del riu Llobregat
que, sens dubte, dificultaria el pas de l’aigua, fent pu-
jar el nivell d’aigües amunt i podent afectar unes instal·-
lacions d’alt risc químic com les indústries Solvay o
Viniclor.

b) Pel que fa a l’endegament del riu Anoia que es pro-
jecta, val a dir que els talussos que presenten els plànols
són d’unes dimensions que, lluny d’evitar el possible
desbordament en casos d’avinguda, comprimeixen la
llera augmentant la velocitat de les aigües i presentant
problemàtiques de desguàs al Llobregat, en cas de si-
multaneïtat d’avinguda pel riu Llobregat que, en tot
cas, no estan contemplades ni quantificades en la me-
mòria del projecte referit. Aquest projecte tampoc
acompanya cap informe d’impacte ambiental de la ca-
nalització projectada, pel que fa a l’equilibri hidràulic
de la zona, en particular als freàtics. Per tant, l’endega-
ment del riu Anoia i la seva canalització, tal i com es
presenta en els plànols, no acompleixen les mínimes
condicions vers la seguretat que es mereix la Vila de
Martorell, ni tampoc preserva la riquesa natural i fluvial
desitjable per aquest municipi.

c) Menció a part mereix al sector P6 residencial la Villa
qualificat com sòl urbanitzable programat. Aquesta
zona és inundable i valgui com exemple que als darrers
50 anys el cabal de 1.500 m3/s ha estat superat en tres
ocasions: any 1962 (2.100 m3/s), any 1971 (3.150 m3/s)
i any 1982 (1.600 m3/s); el juny de 2000 el cabal va
estar proper a 1.500 m3/s, (aquestes dades es troben a
l’informe realitzat pel departament d’Enginyeria Hi-
dràulica i Hidrològica de la UPC, inclòs com annex 1
del document presentat per l’Incasòl). Aquest mateix
informe fa referència de manera explícita a que «el dre-
natge del nucli urbà de Martorell es veurà afectat per la
construcció de la nova zona urbanitzable a l’entorn de
la desembocadura del riu Anoia al Llobregat que impe-
dirà el drenatge natural cap al riu a través del que actu-
alment són camps». El P6 es troba gairebé a la seva
totalitat dintre de l’àrea inundable zona qualificada com
de risc potencial alt (segons la delimitació de zones
inundables per a la redacció de l’Inuncat promogut per
l’ACA). Tampoc es justifica en el projecte, de cap ma-
nera, els càlculs hídrics per tal d’assegurar la zona com
no inundable.

Per tant, es desprèn de manera inequívoca que aques-
ta zona és inundable i la futura construcció d’habitatges
en nombre de 719, (204 més que els previstos inicial-
ment) representa un alt risc, inacceptable per a la ciu-
tadania, ja que no podem oblidar que els fenòmens
naturals apareixen de forma sobtada i el seu impacte
provoca una reflexió sobre els riscos que hom pot as-
sumir. Aquest fet, junt a la nova entrada en vigor de la
Llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme, on a l’article
9 de directrius pel plantejament urbanístic estableix, la
prohibició expressa d’urbanitzar i d’edificar en zones
inundables així com, l’obligació per part del planeja-
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ment urbanístic de preservar els valors paisatgístics, el
sòl de valor agrícola, fan del tot necessari, un replante-
jament respecte a l’aprovació definitiva del projecte de
modificació del Pla general d’ordenació urbana de
Martorell a l’àmbit del Pla especial d’infrastructures i
del sector P6 Residencial Vila.

En aquest mateix sentit, per si això encara fos poc, és
de destacar l’informe del tècnic de medi ambient de
l’Ajuntament de Martorell on, a part de qualificar com
injustificable la proposta del Incasòl de construir habi-
tatges en els terrenys d’al·luvions en l’embocadura del
riu Anoia amb el Llobregat, senyala la necessitat d’as-
solir un estudi en profunditat amb l’objectiu d’evitar
possibles catàstrofes.

d) Una total absència per part d’aquest projecte respec-
te a la consideració d’alt valor agrícola i elevat valor
biològic dels terrenys que conformen la zona del P6. El
riu Anoia actua com a corredor biològic permetent l’in-
tercanvi genètic entre poblacions silvestres. En aquest
sentit la Llei de protecció dels animals promulgada per
la Generalitat de Catalunya, estableix tot un seguit d’es-
pècies que han de ser tingudes en compte en el plante-
jament territorial i urbanístic essent una d’elles la tor-
tuga de rierol que viu a la zona de l’horta i ribera dels
rius Anoia i Llobregat. Igualment, la Comunitat Euro-
pea, conscient de la necessitat de conservar els hàbitats
naturals, contempla en la Directiva 92/43, de 21 de
maig de 1992, la creació de zones de protecció per a
algunes espècies i comunitats presents actualment al riu
Anoia, que són la tortuga de rierol, les jonqueres i el
bosc de ribera. Queda palesa la necessitat de preservar
el sector P6 anomenat Residencial la Vila, com reserva
hídrica amb ús agrícola i recreativa, mantenint el pul-
mó verd i natural del nucli urbà de Martorell.

Manca documentació del projecte de modificació del
Pla general d’ordenació urbana de Martorell a l’àmbit
del Pla especial d’infraestructures i del sector P6 Resi-
dencial Vila. En efecte, la documentació que aporta
l’Incasòl com annex 2 són informes de la Junta d’ai-
gües de data 7 d’octubre de 1997 i 5 de novembre del
mateix any. Aquests informes s’ha de refer, aplicant els
nous criteris de l’ACA i adaptant-se a les noves circum-
stàncies.

Per tot això, i donat que és la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona de la Generalitat de Catalunya, en la què ha
de recaure l’aprovació definitiva de la proposta de
Modificació del Pla general d’ordenació urbana de
Martorell a l’àmbit del Pla especial d’infrastructures i
del sector P6 Residencial Vila, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
suspendre l’aprovació definitiva a la Comissió d’Urba-
nisme de Barcelona que en el seu dia pogués fer, fins
que s’aportin nous informes actualitzats per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua, especialment pel que fa
referència a la inundabilitat de la zona, i s’aportin els
informes d’Impacte Ambiental obligatoris i correspo-
nents a tot aquest projecte de l’Incasòl de Modificació
del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell, en

l’àmbit del Pla Especial d’infraestructures i del sector
P6 Residencial Vila.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2002.

Joan Galceran i Margarit, Carme Figueras i Siñol, Jo-
sep Mª Rañé Blasco, Montserrat Tura i Camafreita i
Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre les assegu-
rances dels professionals del sector
del taxi
Tram. 250-03206/06

Presentació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 50150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Daniel Sirera i Bellés, Porta-
veu adjunt, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels
Esteller i Ruedas, Josep Maria Fabregat i Vidal i Ricard
Fernández Deu, 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

El sector del taxi és un dels motors de l’activitat del
transport de viatgers a Catalunya. La seva configuració
com una activitat de caràcter privat d’interès públic fa
que l’activitat professional de taxista estigui envoltada
d’una sèrie d’exigències de caire administratiu destina-
des a garantir un servei en condicions de qualitat, com-
petitivitat i seguretat als ciutadans i ciutadanes.

En aquest context, l’exigència d’una assegurança als
taxistes suposa un greuge important que minva l’expan-
sió de l’activitat del sector. Per una banda, atenent a
l’edat de l’assegurat, a les persones menors de vint-i-set
anys les companyies asseguradores no els hi donen
cobertura. Per una altra banda, atenent a la posició ju-
rídica del taxista, les companyies són més estrictes en
la concessió de pòlisses als conductors assalariats i més
laxes en canvi quan qui sol·licita l’assegurança és el ti-
tular de la llicència.

A més a més, el Consorcio de Compensación de Segu-
ros exigeix el pagament d’un mínim de 2.800 euros per
assegurar a un conductor –i això només pel que respec-
te a l’assegurança obligatòria–, sent necessari presen-
tar per efectuar aquesta contractació la negativa a asse-
gurar de dues companyies. I per si no fos suficient, el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
atorga els permisos de carretera –l’anomenat visat de
transport per carretera– a qui tingui cobertura de res-
ponsabilitat il·limitada, cobertura avui dia molt difícil
d’aconseguir, entre d’altres raons per què el propi Con-
sorci només dona cobertura a l’assegurança obligatòria.
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Per aquestes raons, atesa la importància del sector del
taxi a Catalunya en general i a Barcelona i la seva àrea
metropolitana en particular i atès que cal clarificar el
règim d’assegurances dels professionals del taxi per tal
de permetre el desenvolupament de l’activitat en les
suficients condicions de seguretat, el Govern ha d’im-
pulsar la constitució de manera urgent d’una Mesa de
treball o Comissió paritària, amb representació dels
diferents grups parlamentaris, els sindicats més repre-
sentatius del sector i els representants de les companyi-
es asseguradores radicades a Catalunya, per tal de cer-
car solucions eficaces en matèria d’assegurança dels
professionals del taxi, garantint una unificació de crite-
ris alhora de contractar les assegurances i reduir el cost
de les assegurances exigides a aquests professionals.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
impulsar, de manera urgent, la constitució d’una Mesa
de treball, amb representació dels diferents grups par-
lamentaris, els sindicats més representatius del sector
del taxi i representants de les companyies assegurado-
res radicades a Catalunya, per tal de cercar solucions
eficaces que permetin una reducció efectiva del cost de
les assegurances que han de contractar els professionals
del sector del taxi.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002

Alberto Fernández Díaz, Sirera i Bellés, Daniel, M.
Dolors Montserrat i Culleré, M. Ángeles Esteller Rue-
das, Josep M. Fabregat i Vidal i Ricard Fernández Deu

Proposició no de llei sobre la promo-
ció del sector del taxi
Tram. 250-03207/06

Presentació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 50151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Daniel Sirera i Bellés, Porta-
veu adjunt, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels
Esteller i Ruedas, Josep Maria Fabregat i Vidal i Ricard
Fernández Deu, 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

El sector del taxi és, sense cap mena de dubte, un dels
motors de l’activitat del transport de viatgers a Catalu-
nya. Ens trobem davant un sector dinàmic, obert, em-
blemàtic, amb una gran capacitat d’adaptació als can-

vis que es produeixen en el nostre entorn i amb una llar-
ga tradició a Catalunya en general i a la ciutat de Bar-
celona en particular. Però allò que identifica realment
al sector del taxi és el paper que juga a la nostra socie-
tat, en configurar-se com una activitat de caràcter pri-
vat però d’interès públic, configuració aquesta que fa
que l’activitat professional de taxista estigui envoltada
d’una sèrie d’exigències de caire administratiu destina-
des a garantir un servei en condicions de qualitat, com-
petitivitat i seguretat als ciutadans i ciutadanes.

Per aquestes raons, el Govern de la Generalitat, que té
atribuïda la competència sobre transport terrestre sem-
pre que aquest no afecti a més d’una comunitat autòno-
ma (article 9.15 de l’Estatut d’Autonomia en relació a
l’article 149.21 Constitució), ha de procurar vetllar per
la millora contínua del sector, tan en termes d’imatge
corporativa –entesa com a col·lectiu que desenvolupa
una activitat d’enorme transcendència pública– com en
termes de instrument dinamitzador de l’activitat econò-
mica del transport de viatgers.

Per tot això, el Grup Popular creu convenient que el
Govern de la Generalitat impulsi una campanya de pro-
moció del taxi, com a servei d’interès públic, encami-
nada a la millora del sector en el seu conjunt.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
impulsar, durant l’any 2003, una campanya de promo-
ció del taxi a Catalunya, tan pel que fa a la millora de
la seva imatge com a sector com pel que fa al seu caràc-
ter d’element de dinamització de l’activitat del trans-
port de viatgers.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002

Alberto Fernández Díaz, Sirera i Bellés, Daniel, M.
Dolors Montserrat i Culleré, M. Ángeles Esteller Rue-
das, Josep M. Fabregat i Vidal i Ricard Fernández Deu

Proposició no de llei sobre la simplifi-
cació legislativa i administrativa de la
Generalitat
Tram. 250-03208/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 50152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la sim-
plificació legislativa i administrativa de la Generalitat.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Darrerament assistim a un notable increment de l’acti-
vitat legislativa del Parlament de Catalunya i del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya sense que, sovint,
hi hagi hagut un especial zel per racionalitzar-la. Tot
plegat fa que els ciutadans hagin de cercar la legislació
vigent que disciplina un determinat sector o activitat
enmig d’un autèntic bosc de normes de rang legal i re-
glamentari. D’altra banda, la complexitat de les esmen-
tades normes dificulta la seva comprensió pels ciuta-
dans tot incrementant la inseguretat jurídica i, per tant,
la conflictivitat davant dels tribunals.

La simplificació de la legislació i l’augment de la seva
qualitat i claredat contribueixen, per tant, a augmentar
la seguretat jurídica, però també la transparència de
l’activitat legislativa i, en darrer terme, la participació
política dels ciutadans, que han de poder percebre cla-
rament els resultats d’una determinada opció legislati-
va. En conclusió, cal assegurar que la legislació sigui
senzilla, clara i precisa.

Cal no oblidar, malgrat posar l’accent en els drets dels
ciutadans, que l’existència d’un ordenament jurídic
simple i precís i la seva aplicació amb eficàcia per part
de les Administracions Públiques són elements que in-
cideixen de forma important, en un món globalitzat
com l’actual en el que la deslocalització de les empre-
ses és el pa de cada dia, en la competitivitat de les em-
preses (especialment de les petites i mitjanes empre-
ses). No es defensa aquí l’eliminació dels controls
públics sobre les activitats empresarials, sinó la seva
simplificació, augmentant-ne la claredat i seguretat ju-
rídica i l’eficàcia de la legislació i dels procediments
administratius. Des de el punt de vista jurídic Catalunya
pot competir en donar un entorn estable i uns procedi-
ments administratius eficaços a les empreses, sense
disminuir en cap cas les garanties de defensa de l’inte-
rès públic i dels drets dels ciutadans.

La simplificació, doncs, ha d’incidir també en els pro-
cediments administratius, disminuint les càrregues bu-
rocràtiques que pesen sobre els ciutadans i les empre-
ses, sense posar en qüestió aquells elements que
garanteixen l’interès públic en la presa de decisions de
les administracions públiques. En darrer terme, la sim-
plificació no ha d’ésser una excusa per la deslegalit-
zació i la desregulació, sinó per a una millor legislació
i regulació, una legislació i regulació de qualitat.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a

1. Crear una Comissió interdepartametal de Codifica-
ció, Simplificació i Qualitat de la legislació i dels pro-
cediments administratius, amb la funció:

a) D’examinar l’estat actual de la legislació i els proce-
diments administratius, per procedir a la seva codifica-
ció i simplificació així com a la millora de la claredat
i precisió de la seva redacció.

b) Avaluar l’impacte i efectivitat de l’aplicació de les
noves lleis aprovades.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a presentar anualment al Parlament de Ca-
talunya

a) Un Pla General de Simplificació de la legislació i del
procediments, sol·licituds, i impresos.

b) Projecció, Simplificació i millora de la Qualitat de
les Lleis.

c) Un informe sobre l’impacte i l’efectivitat de la legis-
lació aprovada.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a publicar (inclosa la traducció al català
d’aquelles normes comunitàries i estatals) els codis
sectorials de legislació posteriorment actualitzables via
Internet.»

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2002

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la participa-
ció dels ciutadans en el projecte de
presa de decisions de les administra-
cions públiques i de les institucions de
Catalunya en general, mitjançant la
creació d’una oficina per al debat pú-
blic
Tram. 250-03209/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 50153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la par-
ticipació dels ciutadans en el procés de presa de deci-
sions de les administracions públiques i de les institu-
cions de Catalunya en general a través de la creació
d’una Oficina pel Debat Públic.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el marc de la lluita contra l’abstenció electoral i pel
reforçament del sistema democràtic cal augmentar i
facilitar la participació dels ciutadans en el procés de
presa de decisions de les administracions públiques i de
les institucions de Catalunya en general.

Complementar la democràcia representativa amb pro-
postes que vagin en la línia d’una democràcia partici-
pativa, d’una democràcia deliberativa (en el sentit
d’afavorida per l’existència d’un debat públic sobre les
qüestions importants), no fa sinó augmentar la legitimi-
tat i l’acceptació de les decisions de les institucions,
així com afavorir la transparència en l’actuació de les
institucions.
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En aquest sentit les Administracions públiques evolu-
cionen des d’un procediment administratiu purament
garantista cap a un procediment de presa de decisions
en el que es fan presents una pluralitat d’interessos i
d’opinions que conjuntament ajuden a conformar la
millor decisió en defensa de l’interès públic.

D’altra banda, per un millor funcionament del sistema
democràtic i una millor configuració de les decisions de
les institucions en funció de l’interès públic cal donar
veu als qui no la tenen, cal anar a cercar la participació
d’aquells ciutadans que no tenen els mitjans o la infor-
mació suficient per fer-se presents en els procediments
administratius i compensar així la sobrerepresentació
en els debats públics d’aquells interessos prèviament
organitzats i amb mitjans suficients per influir decisiva-
ment en les decisions.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a crear una Oficina pel Debat Públic amb
presència i representació en la seva composició tant del
Parlament de Catalunya com del Govern de la Genera-
litat i dels ens locals, així com d’experts juristes, que
tingui com a funció

a) D’organitzar debats públics en l’àmbit territorial que
correspongui segons la decisió a adoptar, mitjançant les
tècniques que consideri pertinents (enquestes exhaus-
tives o amb tria de ciutadans representatius, fòrums
moderats d’Internet, comissions i assemblees veïnals,
etc.)

b) L’elaboració d’una informació necessària, clara,
objectiva i entenedora per al públic.

A aquests efectes es podria considerar l’obligació del
recurs a aquest procediment en determinades matèries
(per exemple, el medi ambient) o bé actuar per encàr-
rec (articulat mitjançant un conveni administratiu) de
l’Administració que ha de prendre la decisió.

Seria tasca de l’Oficina pel Debat Públic la d’aportar
una síntesi o concertació de les diverses postures que es
manifestin i de la seva relació amb la defensa de l’in-
terès públic.»

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2002

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’exposició
d’un garrot vil en la Fundació Cela
Tram. 250-03210/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 50155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Huguet i Bios-
ca, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre l’expo-
sició d’un garrot vil en la Fundació Cela.

En el mateix moment que en compliment de la Moció
160/VI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures
de reparació a les víctimes del franquisme el Govern de
la Generalitat ha lliurat l’aportació econòmica sol·li-
citada a la família de Salvador Puig Antich per presen-
tar el recurs de revisió del sumari contra Puig Antich,
ha sorgit la polèmica per l’exhibició en una exposició
sobre la Família de Pascual Duarte de la Fundació Cela
del garrot vil en el que, probablement, va ser executat.
Tot i que l’esmentada Fundació ja n’ha ordenat la reti-
rada, el respecte degut a la memòria de Puig Antich i a
la seva família aconsella que la Fundació Cela restitu-
eixi aquell estri mortífer al Tribunal Suprem el qual
durant la presidència del Senyor Pascual Sala el va ce-
dir en dipòsit a la Fundació. En qualsevol cas, el Tribu-
nal Suprem hauria de posar fi a aquest acte de fetitxis-
me morbós i malaltís que és l’exhibició del garrot vil a
Iria Flavia, i deixar sense efecte el dipòsit que en el seu
dia es va fer.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Fer les gestions davant les instàncies adients per tal
que el Tribunal Suprem deixi sense efecte el dipòsit a
la Fundació Cela del garrot vil amb què va ser execu-
tat Salvador Puig Antich.

2. Demanar la cessió de l’esmentat instrument al Mu-
seu d’Història de Catalunya, com a part de la memòria
històrica de la repressió franquista, o bé se’n faci una
rèplica, si la família desitgés que fos destruït.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002

Joan Ridao i Martín Josep Huguet i Biosca
Portaveu
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Proposició no de llei sobre la conver-
sió de l’actual CAP de Palau-solità i
Plegamans (Vallès Occidental) en àrea
bàsica de salut
Tram. 250-03211/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 50156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Ernest Benach i
Pascual, Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la con-
versió de l’actual CAP de Palau-solità i Plegamans en
Àrea Bàsica de Salut.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la actualitat, les 38.500 persones censades a Santa
Perpetua de Mogoda (21.600), Palau-solità i Plegamans
(11.700) i Polinyà (5.200), es veuen obligades a com-
partir com a Àrea Bàsica de Salut (ABS), el CAP de
Santa Perpètua.

Això suposa un greu problema assistencial, ja que als
usuaris, durant el cap de setmana no els queda més re-
mei que desplaçar-se fins a l’Hospital Parc Taulí de
Sabadell, amb els consegüents problemes de desplaça-
ment per aquelles persones que no disposen de mitjà de
locomoció propi.

En aquest sentit, el CAP de Palau-solità i Plegamans, te
varies dependències tancades, sense utilitzar, degut a
que en el seu moment es va construir pensant en fer un
Centre de Dia que no es va realitzar en la planta supe-
rior. D’aquesta manera, sense alteracions físiques a
l’actual edifici, la Conselleria de Sanitat podria ubicar
una Àrea Bàsica de Salut (ABS amb servei les 24 ho-
res) a Palau-solità i Plegamans per atendre les necessi-
tats de Polinyà i Palau-solità i Plegamans.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a convertir l’actual CAP de Palau-solità i Ple-
gamans (Vallès Occidental) en Àrea Bàsica de Salut».

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2002

Joan Ridao i Martín, Ernest Benach i Pascual i Josep
Huguet i Biosca, portaveu

Proposició no de llei sobre l’accés
dels ciutadans a l’atenció primària
Tram. 250-03212/06

Presentació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 50177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández i Martínez, Carme Figueras i
Siñol, Caterina Mieras i Barceló, Joan Ferran i Serafi-
ni, Josep Maria Rañé i Blasco, diputats i diputades del
Grup parlamentari 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 trami-
tació la següent Proposició no de Llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tots som conscients que la reforma de l’atenció primà-
ria de salut s’ha quedat curta. Vivim en una realitat can-
viant i avui per avui gaire bé tothom té clar que s’han
de fixar uns mínims ineludibles com a prioritats de
l’atenció primària.

Per exemple, és obvi que s’han d’adaptar els serveis als
canvis demogràfics que s’estan produint en determina-
des zones del país. L’arribada d’immigrants per una
banda i l’envelliment de la població per un altre obliga
a replantejar determinades qüestions, com pot ser l’aug-
ment de Centres d’Atenció Primària en determinades
zones. Però també cal facilitar l’accés dels pacients al
sistema. S’ha de fer efectiva, de forma urgent, la pos-
sibilitat de canvi de centre i de metge, mentre que amb
simultaneïtat es coordinen adequadament l’assistència
primària amb la xarxa de salut mental, d’especialistes
o amb la xarxa sociosanitària.

Resulta fonamental oferir la màxima qualitat, aquesta
qualitat ha d’estar implementada amb un millor accés
dels ciutadans als serveis, de forma que es donin solu-
cions efectives als problemes dels ciutadans.

L’assistència primària dins el sistema sanitari ha de que
ser l’autèntic eix vertebrador de tot el sistema. D’aques-
ta forma aconseguirem que els centres d’atenció primà-
ria siguin els punts de referència entre els ciutadans i el
sistema de salut.

Per aquests motius els diputats sotasignats formulen la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

a) Garantir la llibertat d’elecció de centre i professio-
nals d’atenció primària dins del municipi.
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b) Prendre les mesures oportunes per tal de garantir als
ciutadans l’atenció en el mateix dia pel seu metge de
capçalera o infermer/a de referència quan ho necessi-
tin a causa de malaltia.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2002

Bernardo Fernández i Martínez, Carme Figueras i
Siñol, Caterina Mieras, i Barceló, Joan Ferran i Serafini
i Josep Maria Rañé i Blasco

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
del servei de menjador i del transport
escolar per als infants escolaritzats a
l’Escola Bac de Cerdanya, d’Alp i resi-
dents a la Masella i a la Molina
Tram. 250-03213/06

Presentació: Sra. Carme Valls i Llobet,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 50178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme Valls i Llobet, Marina Geli i Fàbrega, M. As-
sumpta Baig i Torras, Montserrat Duch i Plana i Joaquim
Nadal i Farreras, diputats del grup p. Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten per
a la seva tramitació la següent Proposició no de Llei
sobre facilitar de forma gratuïta el servei de menjador
i el transport escolar, als nens escolaritzats a l’Escola
Bac de Cerdanya d’Alp i residents a Masella i la Mo-
lina.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els escolars nens i nenes que estan escolaritzats en la
localitat d’Alp, concretament en l’escola Bac de Cerda-
nya i resideixen a la Molina i Masella, han de despla-
çar-se per anar a l’escola a una distància de 7 i 8 km.
des del seu domicili, encara que aquestes dues pobla-
cions es consideren nuclis urbans del mateix municipi
d’Alp. Aquesta distància fa que no es puguin desplaçar
per mitjans propis ni puguin utilitzar el seu domicili per
a l’àpat del migdia.

Per tant, seria obvi que la distància geogràfica entre el
lloc de residència i l’escola fos un motiu suficient per
tenir el dret als serveis de transports i menjador gratu-
ïts, fet que fins a l’actualitat no s’ha pogut produir
malgrat que els pares i mares dels dos municipis ho han
demanat reiterades vegades des de fa quatre anys.

Ens consta que en altres nuclis urbans allunyats del
centre dels municipis han aconseguit transport i men-
jador gratuïts i s’estableix, per tant, una discriminació
negativa per als habitants de la Molina i la Masella.

Per tot això es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
facilitar el transport escolar i els serveis de menjador als
nens i nenes que viuen als nuclis urbans de La Molina
i Masella però estan escolaritzats a l’escola Bac de
Cerdanya d’Alp, sense cap discriminació respecte als
altres nens i nenes del mateix municipi.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2002

Carme Valls i Llobet, Marina Geli i Fàbrega, M.
Assumpta Baig i Torras, Montserrat Duch i Plana i Joa-
quim Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre les obres
de millorament de la carretera C-17
entre Camarasa i Tarradets (Noguera)
Tram. 250-03214/06

Presentació: Sr. Joaquim Llena i Cortina,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 50179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Marta
Camps i Torrens, Manel Nadal i Farreras, Ramon Vilal-
ta i Oliva, i Antoni Siurana i Zaragoza, diputats del
Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva trami-
tació la següent Proposició no de Llei.

L’actual carretera C-13, antiga C-147, popularment
coneguda com «carretera del Doll», és la via principal
d’accés a bona part de les comarques del Pirineu occi-
dental des de la plana de ponent. Aquesta carretera, pel
que fa al tram entre Camarasa i Tarradets, la va comen-
çar a construir el Govern central l’any 1977 i va ser
assumida pel Govern de la Generalitat l’any 1980, en el
marc dels traspassos de carreteres. El projecte inicial
contemplava el recorregut pel fons de la vall, just a so-
bre del nivell del pantà de Camarasa, un traçat molt més
adequat, ràpid i segur que el que finalment i de forma
totalment irregular va acabar executant-lo l’aleshores
Ministeri d’Obres Públiques. Malgrat que s’han portat
a terme diverses millores, l’última, el reforç del ferm,
obra executada l’any 2000-2001, han resultat del tot
insuficients.

Considerant que es tracta d’una via de comunicació
amb un volum important de trànsit (més de 4.000 ve-
hicles/dia), amb una elevada sinistralitat i que, com ja
s’ha dit, és la principal via d’accés als dos Pallars.

Atenent les nombroses peticions d’usuaris i veïns i con-
siderant que 15 ajuntaments afectats van refrendar
l’agost del 2001 el manifest de Cellers, demanant un
nou traçat per aquest tram de carretera.
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Per totes les consideracions exposades es presenta la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Fer un estudi de les possibles alternatives al traçat de
la carretera C-13 en el tram entre Camarasa i Tarradets
en un termini de 3 mesos.

2. Elaborar un calendari d’execució i el pla de finança-
ment corresponent amb l’objectiu que tot el tram de
21,5 quilòmetres de la carretera del Doll, entre
Camarasa i Tarradets, finalitzi abans de l’any 2005».

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Marta
Camps i Torrens, Manel Nadal i Farreras, Ramon Vilal-
ta i Oliva i Antoni Siurana i Zaragoza

Proposició no de llei sobre l’execució
del Projecte de canalització del riu Car-
dener al pas per Sant Joan de Vilator-
rada (Bages) juntament amb la cons-
trucció del nou pont
Tram. 250-03215/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 50184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, portaveu, Francesc Iglesias
Sala, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb al allò que preveuen els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Riu Cardener al seu pas per Sant Joan de Vilatorrada
(Bages), periòdicament a causa de forts temporals pro-
vocadors de riuades, ha afectat en diverses ocasions al
llarg del últim segle les Fàbriques i Habitatges situats
a la part central de la Població amb façana al Passeig
del Riu. Els últims els anys 2000, el 1998, i d’especial
gravetat l’octubre de 1982.

Des de 1993, la llavors Direcció General d’Obres Hi-
dràuliques del Govern de la Generalitat, va redactar i
aprovar el Projecte d’endegament del Riu Cardener al
seu pas per Sant Joan de Vilatorrada.

En aquest Projecte entre d’altres es dictaminava la ne-
cessitat de la construcció d’un pont nou entre la Carre-
tera C-55 i la trama urbana de la població, en substitu-
ció del anomenat «pont petit», que en riuades, fa de
presa dirigint aigües cap a la zona del Passeig de les
Fàbriques i els Habitatges del Passeig del Riu.

Atès que per part del Dept. de Política Territorial i Obres
Públiques, s’ha aprovat la construcció del nou pont en-
tre la C-55 i el Passeig del Riu i Carrer Riu Cardener, en
el primer semestre del 2003, i que aquest projecte de
nou pont s’assenta sobre les previsions del Projecte
d’endegament no executat, amb rebaix i desplaçament
de la llera del riu, raó que fa quasi imprescindible en
aquest punt l’execució conjunta dels dos. projectes.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a executar dins el proper 2003, una Fase del Projecte
d’endegament del Riu Cardener al seu pas per Sant
Joan de Vilatorrada, en un tram mínim de 300 metres
aigües amunt i 100 metres aigües avall del Nou Pont a
construir.»

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2002

Ramon Camp Francesc Iglesias

Proposició no de llei sobre el foment
de la participació laboral de les dones
Tram. 250-03216/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 50219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i Ayme-
rich, Portaveu, Alicia Sánchez-Camacho i Pérez, Àn-
gels Esteller i Ruedas, M. Dolors Montserrat i Culleré,
Carina Mejias i Sánchez, diputades i diputats del Grup
Popular al Parlament de Catalunya d’acord amb allò
que preveu els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dia 11 de novembre de 2002 representants
dels agents socials van publicar un informe que feia
palesa de l’actual segregació laboral de gènere que es
viu a Catalunya, on l’ocupació femenina és «més fe-
ble» i «corre més riscos en cas de crisi econòmica», ja
que, si bé el 66,6% dels 300.000 nous llocs de treball
creats entre 1996 i 2000 han estat ocupats per dones,
aquest col·lectiu té una activitat laboral més desqualifi-
cada i molt més concentrada en el sector serveis (el
83,7% treballa, bàsicament, al comerç, l’alimentació o
l’Administració).

L’estudi assenyala que cal promoure l’accés de les do-
nes a altres llocs de treball, ja que, en l’actualitat, tenen
dificultats per trobar feina a les comarques amb més
ocupacions i en l’àmbit de la construcció, l’agricultu-
ra i el transport, com són: el Camp de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i les de Ponent.
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Les dones continuen tenint menys possibilitats d’acce-
dir al més alt de la jerarquia professional i reben com
a mitjana per hora treballada un 70,4% del que n’obte-
nen els homes. A més, la taxa de temporalitat femeni-
na es situa per sobre del 34% «i de cada cinc persones
treballant a jornada parcial, quatre són dones», un fet
molt lligat a la seva major implicació en les tasques
domèstiques.

Els darrers estudis certifiquen que la participació de la
dona en el mercat laboral ha crescut des del 38,3% del
1996 al 39,9% de l’últim semestre. Aquest marge és
totalment irrisori.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
elaborar un pla d’accions concretes per tal de fomentar
la participació laboral del gènere femení en aquells sec-
tors on encara la presencia de la dona és molt més in-
ferior a la dels homes i en aquest sentit:

1. Fomentar la creació de nous llocs de treball en els
sector de l’agricultura, l’alimentació i la construcció i,
en especial, en les comarques del Camp de Tarragona,
les Terres de l’Ebre i les de Ponent.

2. Implementar les mesures necessàries i els mecanis-
mes de control adients per tal d’evitar la discriminació
salarial per raó de gènere en els sectors que determina
l’informe esmenat.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2002

Alberto Fernández Díaz, M. Dolors Nadal i Aymerich,
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, M. Ángeles Esteller
Ruedas, M. Dolors Montserrat i Culleré i M. Caridad
Mejías Sánchez

Proposició no de llei sobre la utilitza-
ció de fusta tractada amb creosota per
a mobiliaris urbans
Tram. 250-03217/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 50220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Sr. Xavier Vendrell i Segura, Josep Huguet
i Biosca, Portaveu, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la uti-
lització de fusta tractada amb creosota per a mobiliaris
urbans

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La creosota, un producte que s’empra majoritàriament
com a conservant de la fusta, és una barreja de substàn-

cies que s’obtenen a partir d’un procés de destil·lació de
la brea. Una d’elles, el benzopirè (BaP), s’empra com
a fixador en el compost resultant, i té un provat efecte
cancerigen en determinades concentracions, per la qual
cosa el seu ús està reglamentat.

A nivell europeu existeixen diverses directives. De la
76/769/CEE de 27 de juliol, emana el Real Decret
1406/1989 de 10 de novembre per la que s’imposen
limitacions a la comercialització i ús de determinades
substàncies i preparats perillosos. El 26 d’octubre de
2001, es va aprovar la directiva 2001/90/CE per la qual
s’adapta al progrés tècnic per setena vegada l’annex I
de la directiva 76/769/CEE relativa a les disposicions
legals, reglamentàries i administratives dels estats
membres que limiten la comercialització i l’ús de deter-
minades substàncies i preparats perillosos. En aplicació
d’aquesta directiva, la creosota no pot emprar-se en el
tractament de la fusta, ni es pot comercialitzar la fusta
tractada amb aquesta substància. En aquesta directiva
s’especifica que la creosota no pots emprar-se per a
tractament de la fusta si té una concentració de BaP
superior al 0,005 per cent en pes. Tanmateix es deter-
mina que la fusta tractada amb aquesta substància s’au-
toritzarà únicament per a usos professionals i industri-
als, per exemple ferrocarrils, xarxes

elèctriques, o en ports i vies navegables, per exemple.
En cap cas pot emprar-se fusta tractada amb creosota
en material que hagi d’estar en llocs d’esbarjo i altres
instal·lacions a l’aire lliure dedicades a l’oci o en altres
situacions que existeixi el risc de contacte amb la pell.

Una pràctica que s’observa en alguns indrets de Cata-
lunya, és la reutilització de les travesses de les vies de
tren per a la construcció de mobiliari urbà en zones
d’esbarjo. Algunes estructures es disposen en paratges
naturals, i en alguns casos fins i tot serveixen per a fa-
bricar estructures d’esbarjo per a infants. Les travesses
de fusta de les vies del tren són un dels materials on la
creosota s’empra com a conservant, i ha estat permesa
la seva utilització.

Per aquest motiu es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a emprendre les mesures necessàries per a que
sigui retirat tot el material urbà fabricat amb fusta trac-
tada amb creosota, especialment amb travesses de fusta
de via de tren reutilitzades per a aquesta finalitat.»

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2002

Xavier Vendrell i Segura Josep Huguet i Biosca
Portaveu
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Proposició no de llei sobre el millora-
ment de l’accés des d’Amposta a la N-
340, a la comarca del Montsià
Tram. 250-03218/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 50243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Jaume Oliveras
i Maristany, Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/proposta: Proposició no de llei la millora de
l’accés des d’Amposta a la N-340, a la comarca del
Montsià.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’accés a Amposta per la N-340 ha estat objecte d’una
millora important per la construcció d’un pont que per-
met l’accés i la incorporació en direcció nord. Per altra
banda l’accés en direcció sud s’ha vist millorat per la
construcció d’una rotonda en l’encreuament d’aquest
amb l’Eix de l’Ebre, dut a terme per la Diputació de
Tarragona. Aquesta rotonda ha millorat l’ordenació del
trànsit en aquest punt de confluència, però, igual que
l’accés en general, presenta algunes mancances impor-
tants pel que fa a l’enllumenat, que disminueix les con-
dicions de seguretat per a la circulació. A més, cal te-
nir en compte que en aquesta rotonda no només
conflueix la N-340 i l’accés a Amposta, sinó també
l’enllaç amb l’Eix de l’Ebre i l’accés a un polígon in-
dustrial, fet que agreuja la seva perillositat. La carretera
d’accés d’Amposta a la N-340, antiga TV-3443 i actu-
alment C12, va ser traspassada de la Diputació de Tar-
ragona a la Generalitat, que actualment n’ostenta la ti-
tularitat.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a millora les condicions de seguretat i l’enllu-
menat de la carretera C12 d’accés a Amposta per la N-
340.»

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2002

Ernest Benach i Pascual, Jaume Oliveras i Maristany i
Josep Bargalló Valls, portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre els repor-
tatges gràfics de les cerimònies religi-
oses
Tram. 250-03219/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 50247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, segons allò que disposa
el Reglament de la Cambra, presenta la següent propo-
sició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La majoria de persones que celebren un sagrament,
com ara un matrimoni, un bateig o una comunió, acos-
tumen a llogar els serveis de professionals perquè ela-
borin un reportatge gràfic de la cerimònia. Igualment,
en aquest tipus de cerimònies, els ciutadans acostumen
a guarnir l’església amb flors o plantes.

Tot i que existeix el drets dels ciutadans de poder esco-
llir lliurement els professionals que han de fer el repor-
tatge gràfic de la cerimònia, així com escollir el florista
que guarnirà l’església, és habitual que, en determina-
des esglésies, s’obligui els ciutadans a haver de con-
tractar aquests serveis a professionals o empreses que
realitzen aquesta tasca, en exclusiva, per a cada esglé-
sia.

En aquest sentit, l’Associació de Fotògrafs Professionals
d’Espanya, l’Associació de Fotògrafs Professionals de
les Comarques de Girona, l’Associació de Fotògrafs
Professionals de les Comarques de Lleida, l’Associació
Provincial de Fotògrafs Professionals de Tarragona,
l’Associació de Fotògrafs Professionals de les Comar-
ques de Catalunya, el Gremi Comarcal de Fotografia i
Vídeo de Terrassa, així com l’Associació de fotògrafs de
la província de Barcelona, entre d’altres, han denunci-
at que hi ha esglésies, com ara la de Santa Maria Reina,
Sagrat Cor del Tibidabo, la Mercè, la Concepció, Nos-
tra Senyora del Pi, Pedralbes o Valdonzella, de la ciutat
de Barcelona, que impedeixen als ciutadans escollir lliu-
rement els fotògrafs que han de fer el seu reportatge de
cerimònia.

El mes de juny de l’any 2000, el conseller d’Indústria,
Comerç i Turisme, en resposta parlamentària al diputat
sotasignant, va afirmar que el Govern de la Generalitat
no havia pres cap mesura en relació a aquests fets atès
que no s’havia presentat cap denúncia al respecte.

Amb l’objectiu de fer acomplir l’article 1 de la Llei
16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de la Competèn-
cia i els articles 5 i 15 de la Llei 3/1991, de 10 de ge-
ner, de la Competència Deslleial, el Grup Popular pre-
senta la següent
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
prendre les mesures necessàries per tal d’evitar les
pràctiques que limiten el dret dels ciutadans a escollir
lliurement els professionals que han de fer els reportat-
ges gràfics de les cerimònies religioses.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2002

Sirera i Bellés, Daniel

Proposició no de llei sobre l’intercan-
vi de xeringues en els centres peniten-
ciaris
Tram. 250-03220/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari Popular, Sr. Joan Ridao i Martín,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds
Reg. 50258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La problemàtica de les drogodependències afecta a di-
versos àmbits de la nostra societat amb unes conse-
qüències absolutament negatives tant des del punt de
vista personal dels afectats i de les seves famílies, com
a nivell social.

L’àmbit penitenciari no és aliè a aquesta qüestió, ja que
moltes de les persones que estan internades en els cen-
tres penitenciaris han tingut o encara tenen contacte
amb les drogues.

Per aquesta raó, i sens perjudici que es duguin a terme
les actuacions necessàries per impedir l’entrada de
substàncies tòxiques a l’interior dels centres penitenci-
aris, cal oferir el tractament necessari als interns/es dro-
godependents.

La Constitució espanyola, en el seu article 43, reconeix
el dret a la protecció de la salut i diu que «correspon als
poders públics organitzar i tutelar la salut pública a tra-
vés de mesures preventives i a través de prestacions i
dels serveis necessaris». L’article 3 de la Llei Orgàni-
ca General Penitenciària manifesta que «l’atenció sani-
tària de les persones preses ha de ser de la mateix qua-
litat que la que reben els ciutadans que estiguin lliures».

Així, la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de
Rehabilitació del Departament de Justícia, en col·labo-
ració amb la Direcció General de Drogodependències
i sida del Departament de Sanitat i Seguretat Social, i

amb el suport d’entitats externes, duen a terme des de
l’any 1990 diversos programes de drogodependències
per tal que hi hagi la mateixa oferta assistencial dins
dels centres penitenciaris que a la Xarxa d’Atenció a les
Drogodependències.

És evident que, malgrat els esforços que s’han fet per
part de les administracions penitenciària i sanitària de
Catalunya en aquest àmbit, no s’ha aconseguit encara
l’equiparació en algun programa important a causa de
les característiques i normativa especial de les institu-
cions penitenciàries, així s’han manifestat algunes re-
sistències a l’hora d’aplicar els programes d’intercan-
vi de xeringues. Aquests programes des de fa molt de
temps s’han demostrat útils per controlar els contagis
de malalties de transmissió sanguínia, fet que ha com-
portat que a molts centres penitenciaris de la resta de
l’Estat i d’altres països s’hagin aplicat i avaluat de for-
ma satisfactòria, demostrant que no comporta efectes
col·laterals com podria ser l’augment del consum de
drogues i en canvi ha servit també per derivat els seus
usuaris a d’altres programes, i tot això sense que hagi
augmentat la conflictivitat.

Davant el fet que el consum de drogues per via paren-
teral continua sent la principal via de transmissió de la
infecció del virus de la immunodeficiència humana i de
contagi d’altres malalties infeccioses com les hepatitis
víriques, cal que els programes d’intercanvi de xerin-
gues siguin considerats una nova actuació preventiva
d’especial importància per disminuir els riscos associ-
ats al consum de drogues.

En aquest sentit, l’Organització Mundial de la Salut
recomana que les mesures se prevenció del VIH/sida
als centres penitenciaris han de tenir en compte els
comportaments de risc que de fet existeixen entre la
població reclusa, especialment compartir xeringues
d’injecció intravenosa.

La Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Re-
habilitació i la Direcció General de Drogodependències
i sida han elaborat un protocol per a la implantació dels
programes d’intercanvi de xeringues destinats als/les
drogodependents interns/es en centres penitenciaris.

Així, és necessari articular tot un seguit de mesures que
garanteixin l’ús correcte de les xeringues, tot preservant
la confidencialitat dels usuaris interns, i garantir la vi-
abilitat de totes aquestes actuacions que seran presen-
tades a les organitzacions sindicals i amb els directors
dels centres penitenciaris.

Cal tenir en compte la Resolució 492/V, relativa a la
Taula d’Acords per una Política Consensuada en Dro-
godependències, adoptada per totes les forces políti-
ques representades al Parlament de Catalunya i, en es-
pecial, l’acord 3.4 en el qual es feia esment a l’extensió
dels programes d’intercanvi de xeringues a les presons.

Així mateix, cal tenir en compte la Resolució 140/VI del
Parlament de Catalunya sobre l’increment de recursos i
la promoció de programes per a la prevenció de la sida,
adoptada per la Comissió de Política Social en data 31 de
maig de 2000, que insta el Govern que entre d’altres
actuacions, continuï impulsant programes d’intercanvi
de xeringues en l’àmbit penitenciari i reforçar els progra-
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mes de prevenció i suport sociosanitari per a les perso-
nes infectades pel virus de la sida a les presons de Cata-
lunya. Aquesta mesura estaria destinada exclusivament
als reclusos i recluses amb un consum de drogues no
institucionalitzades per via parenteral, sense que es trac-
tés d’un mitjà d’afavoriment del consum, sinó exclusiva-
ment d’un programa sanitari destinat a prevenir determi-
nades patologies associades al consum de drogues, com
tots i cadascun dels PIX realitzats en qualsevol altre
medi.

Tenint en compte totes aquestes circumstàncies i amb
la convicció que els programes d’intercanvi de xerin-
gues han de servir per augmentar les mesures higièni-
ques i evitar la transmissió de malalties infeccioses, en
especial el VIH/sida, presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Implementar de manera progressiva el Programa
d’intercanvi de xeringues destinat als drogodependents
interns en centres penitenciaris, amb la finalitat d’aug-
mentar les mesures higièniques i evitar la transmissió
de malalties infeccioses, en especial el VIH/sida.

– L’administració penitenciària haurà d’establir les
mesures de control que consideri necessàries per asse-
gurar un ús adequat del material que hagi distribuït
entre els interns i haurà de continuar sancionant la ti-
nença d’agulles i xeringues obtingudes pels interns fora
del programa d’intercanvi.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2002

Ramon Camp i Batalla, diputat del GP CiU; Joaquim
Nadal i Farreras, diputat del GSOC - CpC; Daniel Si-
rera Bellés, diputat del Grup Popular; Joan Ridao i
Martín, diputat del GP d’ERC, i Rafael Ribó i Massó,
president del GP d’IC-V

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou centre d’ensenya-
ment infantil i primari a Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-03221/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 50264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers vint anys, la població del municipi de
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) ha crescut gairebé
un 12%. Aquest creixement demogràfic, més intens en

els darrers anys, ha posat de relleu la necessitat d’incre-
mentar els serveis educatius i construir una segona es-
cola pública de doble línia a la vila.

L’Escola Vilarnau, des del curs 2001-02, ha passat a
formar part de la xarxa pública d’ensenyament, deixant
de ser escola concertada i cooperativa de pares. Aquest
és el segons curs que depèn administrativament del
CEIP Jacint Verdaguer, de Sant Sadurní d’Anoia com
a tercera línia tenint, però, autonomia pedagògica.

En aquest període de temps, ha augmentat considera-
blement el nombre d’alumnes en el Centre que junt
amb un edifici molt deteriorat han evidenciat la manca
d’infraestructures i espai (aules, pati, lavabos, menja-
dor, cuina, etc.) per acollir els alumnes que actualment
estan matriculats a l’escola.

El passat dimecres, 23 d’octubre, els propietaris dels
terrenys on s’ubicarà el nou van firmar-ne la cessió
amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, concloent
amb aquest requisit els tràmits preliminars per poder
començar el projecte i la construcció de la nova esco-
la.

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
construir durant l’any 2003 un nou centre d’ensenya-
ment infantil i primari a la població de Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès).

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2002

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la lactància
materna
Tram. 250-03222/06

Presentació: Sra. M. Dolors Nadal i Ayme-
rich, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Popular
Reg. 50346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Alicia Sánchez-Cama-
cho i Pérez, Àngels Esteller i Ruedas, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, Carina Mejias i Sánchez i Daniel Sirera
i Bellés, diputades i diputat del Grup Popular al Parla-
ment de Catalunya, d’acord amb allò que preveu els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de 1979, l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) recomana la lactància materna de forma exclu-
siva durant els sis primers mesos de vida. En aquest
sentit, ho certifiquen les diverses investigacions realit-
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zades sobre l’associació entre la lactància materna du-
rant els primers mesos de vida i el creixement saluda-
ble del nadó, prevenint a aquest de moltes de les malal-
ties que es generen durant aquesta primera fase
d’existència.

Aquestes recomanacions de l’OMS es mantenen en
continua revisió degut a la importància de la seva vin-
culació amb la salut en la societat dels nostres dies. A
començaments de l’any 2000, en l’assemblea celebra-
da al mes de març a Ginebra, es va encarregar una re-
visió sistemàtica de la literatura científica publicada
envers aquest tema. El resultat de l’esmentat procés va
ser exposat a una meticulosa revisió global i va con-
cloure en la 54ª Assemblea Mundial de la Salut, decla-
rant que: «La lactància materna és una part integral del
procés reproductiu, la forma natural i ideal d’alimentar
al lactant i una base única biològica i emocional pel
desenvolupament del nadó. Tot això, juntament amb la
resta d’efectes importants, sobre la prevenció de les
infeccions, sobre la salut i el benestar de la mare, sobre
l’espaiament dels naixements, sobre la salut de la famí-
lia, sobre l’economia familiar i sobre la producció dels
aliments, fa d’aquesta un aspecte clau de l’autocon-
fiança, en l’assistència primària i en el desenvolupa-
ment actual».

L’opció de la lactància materna durant els darrers anys
ha estat molt irregular degut a raons socioeconòmiques
i els canvis generats de l’estatus de la dona actual. Nor-
malment, la decisió per part de la mare es pren seguin
les indicacions que reben, ja sigui dels professionals
que l’atenen, ja sigui de les informacions publicitàries
que emeten les institucions. En aquest sentit, existeix
una alt grau de desconeixement dels grans beneficis
sobre la salut i el futur del seu fill.

És, per això, que les campanyes publicitàries endega-
des pel govern haurien de tenir en compte les recoma-
nacions de l’OMS en aquest sentit, donant prioritat a les
imatges de lactància materna enfront les imatges de
mares donant el biberó.

La campanya publicitària endegada per la Generalitat
de Catalunya amb l’objectiu de fer pedagogia sobre els
valors de la família que inclou la imatge d’una mare
alletant a un nadó amb biberó la qual cosa contradiu les
recomanacions de l’OMS que aconsellen l’alletament
matern durant els primers mesos de vida.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a re-
tirar les campanyes publicitàries del govern de la Gene-
ralitat de Catalunya que continguin imatges que contra-
diguin les recomanacions de l’OMS respecte dels
beneficis de l’alletament matern en els nadons fins als sis
mesos de vida i, en especial, la campanya publicitària
anomenada «La família, el millor equip de la teva vida «.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2002

M. Dolors Nadal i Aymerich, Alícia Sánchez-Camacho
i Pérez, M. Ángeles Esteller Ruedas, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, M. Caridad Mejías Sánchez i Daniel
Sirera i Bellés

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

Sol·licitud de canvi de tramitació
Reg. 50227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, entenent que la
naturalesa del Pla Director de Cooperació 2003-2006,
presentat a la Cambra per part del Govern de la Gene-
ralitat, aconsella que sigui tramitat pel procediment
establert als articles 134 i 135 del Reglament del Par-
lament, sol·licitem que així s’acordi, tot reconsiderant
en allò que escaigui la decisió presa al respecte per part
de la Junta de Portaveus, i de conformitat amb la Nor-
ma Supletòria a l’article 136 del Reglament del Parla-
ment (de 09.03.93, BOPC 92/IV, 5596), i sens perjudici
que el coneixement d’aquesta tramitació s’atribueixi a
la Comissió d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2002

Joaquim Nadal i Farreras, diputat del GSOC - CpC; M.
Dolors Nadal i Aymerich, diputada del Grup Popular;
Joan Boada i Masoliver, diputat del GP d’IC-V; Josep
Huguet i Biosca, diputat del GP d’ERC, i Ramon Camp
i Batalla, diputat del GP CiU

Canvi de tramitació

Acord: Atès el manifestat per tots els grups parlamen-
taris i d’acord amb la Junta de Portaveus, la Mesa acor-
da que sigui tramitat pel procediment establert als arti-
cles 134 i 135 del Reglament.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.11.2002 al 03.12.2002).

Finiment del termini: 04.12.2002, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002.
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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 orgànica d’assumpció del coman-
dament únic dels cossos i forces de
seguretat de l’Estat a Catalunya
Tram. 270-00054/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 50336 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb el
que preveu l’article 140 del Reglament de la Cambra,
presenta per a la seva tramitació la següent Proposta de
Resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats una Proposició de Llei orgà-
nica d’assumpció del comandament únic dels cossos i
forces de seguretat de l’Estat a Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA DE PRE-
SENTAR A LA MESA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS LA

PROPOSICIÓ DE LLEI ORGÀNICA D’ASSUMPCIÓ DEL COMAN-
DAMENT ÚNIC DELS COSSOS I FORCES DE SEGURETAT DE

L’ESTAT A CATALUNYA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Seguretat Pública és una competència exclusiva de
l’Estat segons l’article 149.1.29 de la Constitució espa-
nyola (CE), sens perjudici que les Comunitats Autòno-
mes puguin crear policies en la forma que els respectius
Estatuts estableixin dins el marc del que disposi una llei
orgànica. Així mateix, la LO 2/86 de 13 de març sobre
les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (CFSE), pre-
veu l’existència de diversos cossos policials, Policia
Nacional i Guàrdia Civil, així com també les policies
autonòmiques que s’hagin pogut crear segons els esta-
tuts d’autonomia, i les policies locals.

L’article 13 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
(EAC), preveu que la Generalitat podrà crear una Poli-
cia Autònoma, i determina les seves funcions. Igual-
ment, implanta la creació d’una Junta de Seguretat for-
mada per representants del Govern i la Generalitat, amb
la missió de coordinar l’actuació dels diferents cossos
de policia. L’EAC, estableix també que pertoca a la

Generalitat el comandament suprem de la Policia Au-
tònoma i la coordinació de les policies locals.

La Llei 10/1994 d’11 de juliol de la Policia de la Gene-
ralitat i Mossos d’Esquadra, i els posteriors acords de
la Junta de Seguretat determinen que el conjunt de fun-
cions de seguretat pública, policia ordinària i integral,
seran assumides pel cos de Mossos d’Esquadra. Això
comporta també tasques de policia administrativa, ga-
rantir el compliment de les lleis i normes administrati-
ves i la creació d’unitats de policia judicial dels Mos-
sos d’Esquadra. Es va preveure endemés, l’assumpció
de més funcions, a partir de l’atribució de competències
en matèries de titularitat estatal però susceptibles de
transferència o delegació, a través de l’article 150.2 CE
i mitjançant llei orgànica. Així amb la LO 6/1997 de 15
de desembre es van transferir a la Generalitat les com-
petències executives en matèria de trànsit i seguretat
vial. Aquesta transferència competencial significa una
ampliació respecte de les competències previstes per
l’Estatut.

Actualment a Catalunya, la seguretat pública és una
competència exercida des de tres nivells distints d’ad-
ministració, a més, ens trobem en una situació d’inte-
rinitat i provisionalitat, amb un procés de substitució
dels cossos policials. D’acord amb l’exigència de pres-
tar el servei de seguretat seguint criteris de racionalit-
zació i eficiència dels recursos, evitant disfuncions,
ofertes duplicades i costos addicionals, i la necessitat de
garantir la coordinació, proposem que la Generalitat de
Catalunya, assumeixi el comandament dels Cossos i
Forces de Seguretat de l’Estat, en aquelles parts del ter-
ritori on encara no està desplegada la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra.

La nostra proposta sorgeix de la consideració que en
aquest moment crucial del procés de transició i substi-
tució dels cossos policials, en el qual la Generalitat
exerceix les funcions de seguretat ciutadana per part de
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en
bona part del territori, és imprescindible que aquesta
competència reconeguda per la Constitució i l’Estatut,
sigui exercida completament i en la seva totalitat per
part del Govern de la Generalitat.

D’acord amb els principis bàsics de seguretat i lleialtat
federal, amb el ple reconeixement que la Generalitat és
Estat, tal i com recull l’Estatut de Catalunya, i mentre
duri el procés de desplegament i no s’hagi produït la
substitució, és convenient per raons de racionalitat,
coordinació i eficiència en la prestació del servei de
seguretat ciutadana, que els Cossos i Forces de Segure-
tat de l’Estat actuïn sota el comandament suprem de la
Generalitat.

Per aquesta raó el Grup sotasignant formula la següent
Proposició de Llei per presentar davant la Mesa del
Congrés de Diputats.

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1. TRANSFERÈNCIA DEL COMANDAMENT DELS

COSSOS I FORCES DE SEGURETAT DE L’ESTAT

1. Es transfereix a la Comunitat Autònoma de Catalu-
nya el comandament dels Cossos i Forces de Seguretat
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de l’Estat a Catalunya, perquè actuïn sota la dependèn-
cia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en els
territoris on encara no està desplegada la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra, exercint per part de
la Generalitat, totes les facultats en matèria de segure-
tat ciutadana.

ARTICLE 2. CONDICIONS D’EXERCICI DE LES COMPETÈNCI-
ES QUE ES TRANSFEREIXEN

1. L’exercici per part de la Generalitat de Catalunya de
les funcions descrites en l’article anterior s’ajustarà als
principis de coordinació i col·laboració amb l’Adminis-
tració de l’Estat en el marc de la Junta de Seguretat,
especialment quan afecti o repercuteixi fora de l’àmbit
territorial d’aquella.

2. La Generalitat facilitarà a l’Administració de l’Estat
la informació que aquesta sol·liciti sobre la matèria que
és objecte de la transferència.

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
2/1986, de 13 de març, de forces i cos-
sos de seguretat de l’Estat
Tram. 270-00055/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 50337 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb el
que preveu l’article 140 del Reglament de la Cambra,
presenta per a la seva tramitació la següent Proposta de
Resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats una Proposició de Llei de
modificació de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març
de Cossos i Forces de Seguretat.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2002

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA DE PRE-
SENTAR A LA MESA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS LA

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÀ-
NICA 2/1986, DE 13 DE MARÇ DE FORCES I COSSOS DE SE-
GURETAT DE L’ESTAT

El nou model de policia de Catalunya ha de ser assumit
i reconegut en la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març
de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, recollint la
particularitat que presenta la situació catalana en rela-
ció amb la resta de l’Estat, de forma que hi constin les
noves atribucions competencials.

Per aquesta raó el Grup sotasignant formula la següent
Proposició de Llei per presentar davant la Mesa del
Congrés de Diputats.

ARTICLE PRIMER

S’addiciona un nou paràgraf final a l’article 9 de la Llei
Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat:

«A Catalunya exerciran les funcions, com a Forces i
Cossos de Seguretat de l’Estat, la Policia de la Gene-
ralitat de Catalunya-Mossos d’Esquadra, sota la de-
pendència de la persona titular del Departament d’In-
terior de la Generalitat de Catalunya».

ARTICLE SEGON

S’addiciona un nou paràgraf 4 a l’article 10 de la Llei
Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat:

«A Catalunya, la persona titular del Departament d’In-
terior de la Generalitat de Catalunya exercirà el co-
mandament directe de les Forces i Cossos de Seguretat
de l’Estat de forma coordinada, a través de la Junta de
Seguretat de Catalunya, amb les autoritats assenyala-
des als paràgraf 2 i 3 d’aquest article».

ARTICLE TERCER

S’addiciona un nou apartat c) al paràgraf 2 a l’article 11
de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i
Cossos de Seguretat de l’Estat:

«c) A Catalunya, per la Policia de la Generalitat-Mos-
sos d’Esquadra».

ARTICLE QUART

Es modifica el paràgraf 4 a l’article 11 de la Llei Orgà-
nica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Se-
guretat de l’Estat, que tindrà el següent redactat:

«4. Sens perjudici de la distribució de competències
establerta a l’apartat 2 d’aquest article, els cossos que
hi són esmentats hauran d’actuar fora del seu àmbit
competencial per mandat judicial o del Ministeri Fis-
cal o, en casos excepcionals, quan ho requereixi la
deguda eficàcia en la seva actuació; en ambdós supò-
sits hauran de comunicar-ho d’immediat a l’autoritat
competent en cada territori, segons el que preveu l’ar-
ticle 10. Aquest autoritat podrà ordenar la continuació
de les actuacions o, en altre cas, el trasllat d’aquestes
al cos competent, llevat que estiguin actuant per Man-
dat Judicial o del Ministeri Fiscal.»

ARTICLE CINQUÈ

Es modifica el paràgraf 5 a l’article 11 de la Llei Orgà-
nica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Se-
guretat de l’Estat, que tindrà el següent redactat:

«5. En cas de conflicte de competències, sigui positiu
o negatiu, es farà càrrec del servei el cos que hagi re-
alitzat les primeres actuacions, fins que es resolgui el
que sigui procedent per part de l’autoritat competent
segons el que preveu l’article 10, sens perjudici del que
es disposi per a la Policia Judicial.»
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ARTICLE SISÈ

Es modifica el paràgraf 6 a l’article 11 de la Llei Orgà-
nica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Se-
guretat de l’Estat, que tindrà el següent redactat:

«6. A l’objecte d’aconseguir l’òptima utilització dels
mitjans disponibles i la racional distribució d’efectius,
el Ministeri de l’Interior podrà ordenar que el Cos de
la Policia Nacional o la Guàrdia Civil assumeixi, en
zones o nuclis determinats, totes o algunes de les fun-
cions exclusives assignades a l’altre cos.»

ARTICLE SETÈ

S’addiciona un nou article 38 bis a la Llei Orgànica
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Segure-
tat de l’Estat, que tindrà el següent redactat:

«ARTICLE 38 BIS

El Cos de Mossos d’Esquadra exerceix les funcions que
l’ordenament jurídic atribueix a les Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat, i, en concret:

a) les funcions de policia de seguretat ciutadana;

b) les funcions de policia administrativa;

c) les funcions de policia judicial;

d) les funcions d’intervenció en la resolució amistosa
de conflictes privats, si hi és requerit;

e) les funcions de cooperació i col·laboració amb les
entitats locals; i,

f) les altres funcions que li siguin encomanades, trans-
ferides o delegades en virtut del que preveu l’article
150.2 de la Constitució.»

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política am-
biental
Tram. 302-00281/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 50212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la moció subsegüent a la
interpel·lació al Consell Executiu sobre la política am-
biental (tram. 300-00999/06).

1. El Parlament de Catalunya rebutja la política ambi-
ental portada a terme pel Govern de la Generalitat que
s’ha caracteritzat per:

a) L’excessiva permisivitat davant la creixent degrada-
ció del territori i dels recursos naturals.

b) L’incompliment de mandats del Parlament, de lleis
i de directives.

c) La manca de seguiment, control i correcció de pro-
blemàtiques ambientals, tal com indica el Fiscal de
Medi Ambient de Catalunya en la seva memòria del
2001.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a:

a) Presentar l’Agenda 21 de Catalunya abans que fina-
litzi l’any 2002, tot garantint que, com a mínim, s’hi
incloguin els principis del desenvolupament sostenible
i els acords de Rio de Janeiro i de Johannesburg, i que
es compleixi el Protocol de Kyoto referent a les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle, especialment CO2.

b) Fer un debat general monogràfic, en el si del Parla-
ment, sobre l’estat ecològic de Catalunya, en el proper
període de sessions.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2002

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la situació so-
ciolaboral en els centres d’ensenya-
ment d’idiomes a Catalunya
Tram. 302-00282/06

Presentació: Sra. Alícia Sánchez-Cama-
cho i Pérez, del Grup Parlamentari Popu-
lar
Reg. 50244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alícia Sánchez-Camacho, Diputada del Grup Popular
al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que dispo-
sa l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta
la següent Moció subsegüent a la Interpel·lació al Con-
sell Executiu sobre la situació sociolaboral en els cen-
tres d’ensenyament d’idiomes a Catalunya (NT 300-
01035/06).

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Promoure, juntament amb els interlocutors socials i
econòmics del sector, un Protocol d’Actuació, per el
Sector de la formació no reglada a Catalunya, adreçat
a establir millores i garanties en l’àmbit laboral de l’es-
mentat sector.

2. Impulsar, juntament amb els agents socials del sec-
tor de la formació no reglada a Catalunya, la creació
d’una comissió específica, en el Consell de Treball
Econòmic i Social, que permeti la reordenació del sec-
tor, adreçada a estudiar:
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a) El desplegament de la normativa existent, i el com-
pliment i aplicació de la mateixa.

b) Les principals problemàtiques dels treballadors del
sector.

c) La conveniència, idoneïtat i oportunitat de l’establi-
ment i recerca d’un conveni col·lectiu específic del sec-
tor, tot mantenint l’autonomia de la negociació col·-
lectiva.

3. Constituir una mesa de negociació de caràcter tripar-
tida, amb els agents econòmics i socials del sector de la
formació no reglada a Catalunya, obrint així un procés
de negociació, per tal de promoure si s’escau l’adopció
d’un conveni col·lectiu específic. tot respectant l’auto-
nomia de les parts.

4. Incrementar les actuacions realitzades per compen-
sar la situació en la què es troben els alumnes afectats,
permetent una major agilitat i eficàcia en la tramitació
de les seves queixes, així com presentar en el termini de
sis mesos, donada la preocupació i el nombre de perso-
nes afectades per les fallides dels centres de formació
no reglada d’idiomes a Catalunya, un informe de con-
clusions per part de la Junta Arbitral i de la Direcció
General de Consum, al Parlament de Catalunya, espe-
cíficament referides a les propostes de solució dirigides
als usuaris d’aquests centres.

5. Incrementar les actuacions d’inspecció i control,
amb una programació específica referida, a analitzar en
els centres de formació no reglada de Catalunya, espe-
cialment les actuacions o clàusules abusives en la con-
tractació que, així com aquelles relatives al control i
seguiment en la contractació i condicions laborals dels
treballadors del sector de la formació no reglada a Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2002

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el consum ac-
celerat de sòl
Tram. 302-00283/06

Presentació: Sr. Oriol Nel·lo i Colom, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 50253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Oriol Nel·lo i Colom, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es
determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre el consum accelerat del sòl, substanciada en el
Ple del dia 14 de novembre (núm. de tramitació 300-
00105/06), per tal que sigui debatuda i votada a la ses-
sió plenària següent.

MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya,

1. Constata la incapacitat del Govern de la Generalitat
per tal de contenir el consum accelerat de sòl i de fer
front de manera efectiva a la problemàtica ambiental,
funcional i social que se’n deriva.

2. Constata l’incompliment reiterat per part del Govern
en l’elaboració dels Plans Territorials Parcials previstos
en les lleis 23/1983, de Política Territorial, i 1/1995, per
la qual s’aprova el Pla Territorial General de Catalunya,
instruments essencials per a articular el territori català
i frenar la seva ocupació desordenada.

3. Constata la incapacitat de la política urbanística del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
per tal de contenir els creixements urbanístics de baixa
densitat i per assegurar la compacitat física, la comple-
xitat funcional i la cohesió social dels assentaments
urbans.

4. Constata el reiterat incompliment en la política pres-
supostària i la gestió del Govern de la Generalitat pel
que fa a donar prioritat al transport públic sobre el des-
envolupament de la xarxa viària destinada al vehicle
privat.

5. Constata la manca d’una política integrada del Go-
vern de la Generalitat de protecció i gestió dels espais
oberts i de conservació i millora del paisatge.

6. Constata la manca de les previsions pressupostàries
i les polítiques adequades per tal de garantir el dret a
l’accés a l’habitatge per a tota la població –en particu-
lar dels joves i dels ciutadans amb menys recursos–,
així com la manca d’una política adequada per a la re-
habilitació de barris i àrees urbanes que requereixen
d’atenció especial.

7. Insta el Govern a donar compliment escrupolós al
punt 6è. de la moció 82/VI sobre el desenvolupament
del Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per
unanimitat de la Cambra que, en la seva literalitat, diu:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a assegu-
rar que el procés d’elaboració de cada un dels Plans
Territorials Parcials compti amb les possibilitats de
participació efectiva de les administracions locals, les
entitats municipalistes, els agents socials i totes les for-
ces polítiques de cadascun dels àmbits de planejament.
En aquest sentit, el s equips tècnics que es creïn per a
l’elaboració dels esmentats plans estaran integrats per
professionals nomenats per comú acord entre el Go-
vern de la Generalitat i les administracions locals de
cada àrea».

8. Insta el Govern a crear, de manera immediata, una
Xarxa d’oficines tècniques per tal de col·laborar amb els
ajuntaments concernits per tal de tractar la problemàti-
ca urbanística, de serveis i social de les urbanitzacions.

9. Insta el Govern a elaborar, de comú acord amb les
institucions locals concernides, els Plans de Mobilitat
i els Plans Directors d’Infraestructures dels àmbits de
planejament territorial del Camp de Tarragona, les Ter-
res de l’Ebre, les Terres de Ponent, l’Alt Pirineu i
l’Aran, la Catalunya Central i les Comarques Gironi-
nes.
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10. Insta el Govern a crear un Fons per a la conserva-
ció i millora del paisatge per tal de desenvolupar de
manera conjunta amb els ens locals actuacions en
aquest camp, fons que estarà dotat en el primer quadri-
enni amb la quantitat de 100 milions d’euros.

11. Insta el Govern a crear un Programa per a la reha-
bilitació integral del barris i àrees urbanes que precisen
d’atenció especial dotat, per al primer quadrienni amb
la quantitat de 600 milions d’euros.»

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2002

Oriol Nel·lo i Colom

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el tren d’alta
velocitat
Tram. 302-00284/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 50254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es de-
termina a l’article 130.2 del Reglament de la Cambra,
presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre el
tren d’alta velocitat, substanciada en el Ple del dia 14 de
novembre (núm. de tramitació 300-00966/06), per tal
que sigui debatuda i votada a la sessió plenària vinent.

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya reafirma la voluntat de
defensar el que s’ha anomenat model català del TGV
que té com a pilars bàsics la interconnexió de la xarxa
de ciutats de Catalunya i dels aeroports catalans.

2. El Parlament de Catalunya constata el fracàs de la
política negociadora del Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, caracteritzada pel canvi de
posicions sobretot en el que es refereix a l’arribada de
l’AVE a l’aeroport, i per les negociacions unilaterals
amb el govern, que de moment no han donat cap fruit.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat
d’un canvi d’actitud del conseller Puig que, basant-se en
el consens de la societat catalana, i respectant el marc
competencial, busqui la concertació amb el govern de
l’Estat per a millorar les inversions en infraestructures.

4. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a negociar la signatura d’un contracte-programa amb el
govern de l’Estat per aconseguir la millora de la xarxa
ferroviària catalana, i a participar en el finançament
d’aquest. I a constituir una empresa mixta RENFE-Fer-
rocarrils de la Generalitat per a gestionar i actuar com
a operador en la xarxa ferroviària regional.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2002

Manel Nadal i Farreras

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sani-
tària
Tram. 302-00285/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 50262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la moció subsegüent a la
interpel·lació al Consell Executiu sobre la política sani-
tària (tram. 300-01036/06).

1. En referència a l’atenció primària i especialitzada no
hospitalària:

1.1. Tenir en compte l’Informe del Síndic de Greuges
com un element objectiu de l’estat de l’atenció primà-
ria i les possibles solucions d’una bona part dels proble-
mes que l’afecten.

1.2. Potenciar l’assistència domiciliaria a càrrec dels
centres d’atenció primària i millorar la seva coordina-
ció amb els centres hospitalaris de referència, per a
garantir una continuïtat d’assistència i un permanent
contacte amb el malalt fins a la seva alta definitiva.

1.3. Prendre les mesures necessàries en dotació de re-
cursos i organització per tal d’establir un nombre mà-
xim de pacients per facultatiu que permeti incrementar
el temps d’atenció.

1.4. Definir orgànicament les funcions i capacitats de la
infermeria per a un millor aprofitament dels recursos i
les capacitats de la professió.

1.5. Dotar millor els centres d’atenció especialitzada,
tant respecte als recursos humans i materials, com als
tecnològics, per tal de millorar la relació amb l’atenció
primària i per a reduir la pressió sobre els serveis hos-
pitalaris.

2. En relació a les llistes d’espera:

2.1. Utilitzar l’informe dels experts encarregat per la
comissió per la reducció de les llistes d’espera creada
pel Parlament de Catalunya com a element objectiu per
a les accions a desenvolupar per a la reducció de les
llistes d’espera i l’atenció als problemes detectats en
l’àmbit de les visites mèdiques i de les proves comple-
mentàries.

2.2. Donar compliment a la moció 153/VI del Parla-
ment de Catalunya en relació al control, seguiment i
establiment de mesures per reduir les llistes d’espera en
tot el circuit assistencial.

3. Sobre el personal sanitari:

3.1. Procedir d’immediat, tal com ho està fent el govern
de l’estat, a un procés de regularització del personal
contractat, interí i amb contractacions no estables.
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3.2. Establir, en col·laboració amb els agents socials, els
mecanismes i les normes per a permetre l’adaptació de
les plantilles sanitàries a les necessitats dels centres i de
la demanda sanitària, regulant les càrregues de treball
per a disposar d’una qualitat adequada del servei i ga-
rantir la professionalitat.

4. Sobre el finançament sanitari:

4.1. Incrementar les dotacions pressupostaries anuals
del Departament de Sanitat i Seguretat Social en un
percentatge de 3 punts superior a l’IPC, per tal que en
el termini màxim de quatre anys s’iguali a la mitjana
del percentatge del PIB de l’OCDE.

5. Sobre la qualitat assistencial i el paper de la inferme-
ria:

5.1. Presentar a la Comissió de Política Social, en el
termini de dos mesos, un pla de desenvolupament del
Pla Estratègic de la Infermeria, que segueixi les línies
plantejades pels Col·legis Professionals d’Infermeria.
Aquest pla s’elaborarà amb la col·laboració de profes-
sionals experts de la infermeria i la participació dels
agents socials, grups parlamentaris i coordinadora
d’usuaris per la salut, amb l’objectiu d’assolir la màxi-
ma qualitat assistencial i les garanties imprescindibles
per què els professionals d’infermeria desenvolupin la
seva activitat. El pla inclourà les actuacions i terminis
necessaris per a la seva aplicació pel que fa a la dota-
ció de recursos humans, materials i/o formatius.

5.2. En relació al personal d’infermeria dels centres
sanitaris

a) Publicar les dades reals de les plantilles d’inferme-
ria corresponents als hospitals d’aguts, centres d’aten-
ció primària, sociosanitaris, centres de salut mental,
geriàtrics, centres de dia i laboratoris.

b) Determinar normativament els ràtios d’infermers/es
per nombre de població, igualant-los a la mitjana de la
UE, i prendre les mesures necessàries per tal que els
centres sanitaris de la xarxa d’utilització pública com-
pleixin aquests ràtios i, en un termini màxim de dos
anys, es dotin de plantilles estables i suficients.

c) Crear contractes de pràctiques que permetin la inser-
ció laboral dels infermers/es postgraduats amb les mà-
ximes garanties per l’usuari, el sistema sanitari i els
professionals.

d) Avaluar l’impacte de les vacances i dels permisos per
tal de preveure’n les substitucions adequades.

e) Valorar de forma rigorosa l’absentisme, amb l’anàli-
si de les dades i la introducció d’incentius que l’evitin.

5.3. Fer de la Gestió una especialitat dintre de l’àmbit de
competències de la infermeria en els centres hospitalaris
i establir unes Direccions tècniques que avaluïn amb
dades realistes l’impacte de les decisions en els resultats
dels procediments emprats. Amb aquesta finalitat es fa-
ran públics a partir de gener de 2003 els indicadors de
qualitat de tots els centres (amb especial referència a la
incidència de nafres, infeccions intrahospitalàries, esta-
des, reingressos, caigudes accidentals, morbilitat, morta-
litat) i es farà l’anàlisi i comparació d’aquestes dades, a
fi de gestionar els canvis necessaris si els resultats ho
requereixen.

5.4. Facilitar que els Col·legis Professionals d’Inferme-
ria desenvolupin de forma autònoma els objectius pro-
pis per garantir la millora del seu compromís vers la
societat, establint criteris d’acreditació i avaluació dels
mateixos. En aquest sentit, el Consell Executiu avala-
rà les iniciatives de recerca relacionades amb la parti-
cipació de la infermeria en el desenvolupament de les
polítiques de salut.

6. Respecte al model sanitari:

6.1. Prendre les mesures necessàries per tal d’establir
que l’ICS, tant en la seva organització hospitalària com
primària, es mantingui i reforci com l’eix estructural de
la sanitat pública catalana, convertint-se en els seus
aspectes de gestió, qualitat, transparència i accessibilitat
en la referència de la resta dels equipaments que for-
men part de la xarxa d’utilització pública.

6.2. Modificar la legislació per tal de dotar a l’ICS i als
seus centres de la flexibilitat en la gestió dels recursos
humans i materials i en l’organització de cada centre,
de manera que puguin aplicar mecanismes de gestió
equivalents als dels centres de gestió privada.

7. L’adaptació a les noves demandes sanitàries:

7.1. Dotar d’una major preponderància els serveis de
planificació sanitària respecte a l’administració de re-
cursos, per evitar les desviacions que s’han produït
entre l’oferta i la demanda de serveis.

7.2. Revisar el Mapa Sanitari de Catalunya per ade-
quar-lo a les necessitats actuals, valorant la resolució
del sistema, establint objectius i prioritats en la seva
execució i preveient-ne el finançament.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2002

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada
Diputada Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els nous rep-
tes de la política agrària
Tram. 302-00286/06

Presentació: Sr. Josep M. Fabregat i
Vidal, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 50288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Fabregat i Vidal, Diputat del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que disposa
l’article 130 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent MOCIÓ subsegüent a la Interpel·lació al Con-
sell Executiu sobre els nous reptes de la política agrà-
ria. (NT 300-00100/06).

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Promoure un acord entre el Govern i els diferents
Grups Parlamentaris per emetre una posició comuna
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pel que fa al Llibre Blanc de l’Agricultura que està ela-
borant el Govern de l’Estat.

2. Trametre informació a les organitzacions professio-
nals agràries i a les associacions de defensa sanitària
(ADS) pel que fa a les instal·lacions de benestar animal.

3. Garantir dotacions pressupostàries suficients per tal
d’endegar les obres compreses en el Pla de Regadius de
Catalunya per a l’any 2003.

4. Presentar, en el termini màxim de 6 mesos, un Pla de
modernització de cooperatives per tal de millorar la
seva competitivitat.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2002

Josep M. Fabregat i Vidal

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el sector lleter
Tram. 302-00288/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 50304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Moció subsegüent a una inter-
pel·lació sobre el sector lleter (N. T. 300-00201/06).

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Elaborar un estudi sobre la situació actual del sector
lleter a Catalunya.

2. Presentar, abans de tres mesos, un pla específic de
suport al sector lleter, que afavoreixi la continuïtat de
les explotacions lleteres de Catalunya.

3. Defensar, en el marc de la revisió de la Política Agrà-
ria Comuna (PAC), la continuïtat del règim de quotes
lleteres més enllà de l’any 2008, com a sistema més
òptim per a contenir els excedents de producció i man-
tenir els preus.

4. Garantir, a través dels mecanismes i procediments
oportuns, el control de la producció lletera i el compli-
ment escrupolós de la quota assignada, que eviti la ven-
da de llet sense control fiscal i al marge del sistema
establert.

5. Establir un pla de finançament dirigit als ramaders
catalans, especialment joves, que els faciliti l’adquisi-
ció de quota lletera en les millors condicions amb l’ob-
jectiu d’augmentar la productivitat de les seves explo-
tacions i fer-les així més viables econòmicament.

6. Incrementar, amb més recursos humans i materials,
els controls de qualitat i les inspeccions per tal de san-

cionar i retirar del mercat, si s’escau, els productes làc-
tics amb uns nivells de qualitat inferiors als autoritzats.

7. Garantir l’aplicació i el compliment del Decret
221/2001 de Qualitat de la Llet i evitar l’ús de somato-
tropina bovina (BST) en la seva producció, a través dels
mecanismes sancionadors i de control oportuns

8. Incrementar les Indemnitzacions Compensatòries de
Muntanya (ICM) fins a situar-les al nivell de la mitja-
na de la Unió Europea, per tal de garantir la continuï-
tat de les explotacions lleteres de les comarques de
muntanya.»

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2002

Jordi Ausàs i Coll Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
juvenils
Tram. 302-00289/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 50305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Sr. Ernest Benach i Pascual, Josep Barga-
lló Valls, portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Moció subsegüent a una interpel·la-
ció sobre les polítiques juvenils (N. T. 300-00764/06).

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Realitzar un estudi independent i específic, fet a
l’empara del Consell de Treball Econòmic i Social de
Catalunya, sobre les condicions i les necessitats que
manifesta la joventut de Catalunya en relació a la seva
emancipació. Aquest estudi s’haurà de presentar a la
Comissió corresponent del Parlament de Catalunya.

2. Prioritzar les polítiques d’habitatge com a element
imprescindible per a facilitar l’emancipació de la po-
blació juvenil amb mesures que contemplin com a mí-
nim:

a) L’increment de la despesa pública en matèria d’ha-
bitatge social per tal de facilitar l’accés a l’habitatge a
la població juvenil. En especial s’adoptaran aquelles
mesures necessàries per incrementar de manera notable
el parc de pisos de lloguer social, en col·laboració amb
l’administració local, per tal d’assolir la mitjana euro-
pea en aquest tipus d’habitatges.

b) L’adopció de les mesures necessàries per posar en el
mercat immobiliari, en especial en règim de lloguer, els
pisos que actualment estan desocupats. Entre aquestes
mesures es contemplaran les mesures legals i fiscals
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escaients per penalitzar la tinència d’habitatges desocu-
pats i per incentivar-ne la seva entrada en el mercat.

c) La introducció d’una desgravació del 10% en el tram
autonòmic de l’IRPF destinada a la població juvenil i
per concepte de despeses en lloguer de l’habitatge ha-
bitual. Així mateix fer les gestions necessàries amb el
govern de l’Estat per tal que apliqui una mesura equi-
valent en el seu tram d’IRPF.

d) L’adopció de les mesures necessàries, en col·labora-
ció amb l’Administració local i les entitats financeres,
per tal de facilitar l’accés al crèdit hipotecari dels i les
joves que incloguin tant la subsidiació dels tipus d’in-
terès com l’aval en aquells casos que sigui necessari.

e) L’establiment d’ajuts directes per a fer front al paga-
ment de l’entrada i de les despeses administratives i
notarials per als i les joves en la compra de l’habitatge
habitual.

f) Crear un organisme, integrat per la Generalitat de
Catalunya, les administracions locals, tots els agents
implicats en la promoció d’habitatge social i el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya, que canalitzi i
faciliti tota la informació referent a l’oferta d’habitat-
ges tant de promoció pública com social, i molt espe-
cialment en aquells ofertes específiques per a la joven-
tut. Aquest organisme podrà assumir també, funcions
d’intermediació entre llogaters o compradors i propie-
taris o venedors, per tal de facilitar els objectius de
posar a disposició dels joves una oferta digna d’habitat-
ge social.

3. Fer les gestions necessàries amb les caixes d’estalvis
per tal que impulsin programes que afavoreixin l’eman-
cipació dels i de les joves de Catalunya, a partir princi-
palment de programes d’actuació que incideixin en el
mercat laboral i immobiliari.»

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2002

Ernest Benach i Pascual Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la manca d’efectius policials al Vallès
Occidental
Tram. 300-01039/06

Presentació: Sr. David Pérez Ibáñez, jun-
tament amb dos altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi
Reg. 50069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Pérez Ibáñez, Manel Bustos i Garrido i Juan
Manuel Jaime Ortea, diputats del Grup Socialista, fent

ús d’allò que es preveu als articles 128 i següents del
reglament de la Cambra, formulen la interpel·lació que
segueix al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la manca d’efectius policials al Vallès
Occidental.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2002

David Pérez Ibáñez, Manuel Bustos i Garrido i Juan
Manuel Jaime i Ortea

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política ambiental
Tram. 300-01040/06

Presentació: Sra. Bet Font i Montanyà, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds
Reg. 50263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 128 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent interpel·lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a la política ambiental?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2002

Bet Font i Montanyà
Diputada

3.20.
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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Calendari de dies inhàbils per a l’any
2003
Tram. 395-00050/06

Correcció d’errades de publicació (BOPC
356)

N. de la R.: Aquest text substitueix el text publicat en el
BOPC 356

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del parlament, en sessió tinguda el dia 12 de
novembre de 2002, d’acord amb els articles 86.1 del
Reglament i concordants, ha fixat el calendari següent
de dies inhàbils per al 2003, als efectes del còmput de
terminis parlamentaris i de la presentació de documen-
tació en el Registre d’Oficialia Major del Parlament de
Catalunya.

A més dels diumenges, seran dies inhàbils els següents:

1 de gener Cap d’Any
6 de gener Reis
18 d’abril Divendres Sant
21 d’abril Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig Festa del Treball
9 de juny Dilluns de Pasqua Granada
24 de juny Sant Joan
15 d’agost L’Assumpció
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya
24 de setembre Mare de Déu de la Mercè
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre Dia de la Immaculada
25 de desembre Nadal
26 de desembre Sant Esteve

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2002

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

Traspàs del Sr. Agustí Contijoch i Mes-
tres, membre del Consell Social de la
Universitat Pompeu Fabra

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Es fa avinent el traspàs del senyor Agustí Contijoch i
Mestres, membre del Consell Social de la Universitat
Pompeu Fabra, per al qual càrrec havia estat elegit pel

Parlament d’acord amb el que disposen els articles
3.2.g i 5 de la Llei 16/1998, del 28 de desembre, dels
consells socials de les universitats públiques de Catalu-
nya, i l’article únic de la Llei 3/1999, del 26 d’abril, de
modificació de la Llei 16/1998.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2002

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
97/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre el reforçament de les relacions
institucionals amb els departaments
de la Generalitat a fi que es complei-
xin els terminis establerts pel Regla-
ment del Parlament
Tram. 340-00388/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 50278 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 97/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el reforçament de les relacions insti-
tucionals amb els departaments de la Generalitat a fi
que es compleixin els terminis establerts pel Reglament
del Parlament, que insta el Govern a elaborar un infor-
me trimestral sobre el grau de compliment del Govern
en relació a determinades iniciatives parlamentàries, us
informo del següent:

Des de l’inici de la present legislatura, els diferents
grups parlamentaris han presentat al Govern un total de
1.100 sol·licituds d’informació i 11.787 preguntes per
ser contestades per escrit. A més, el Parlament de Ca-
talunya ha aprovat un tota de 1.406 resolucions que
insten el Govern a dur a terme una determinada actua-
ció. En data d’1 de novembre, la gran majoria d’aques-
tes iniciatives han estat ja contestades i el percentatge
fora de termini representa l’1,6% del total.

Pel que fa a les sol·licituds d’informació, les que resten
fora de termini (1,7% del total) corresponen als depar-
taments Treball, Justícia i Ensenyament, els informes
de resposta de les quals seran enviades properament.

Pel que fa a les resolucions, el Govern ha complert més
del 99% d’aquestes iniciatives. En els propers dies, els
departaments de Treball, Justícia i Ensenyament faran
arribar els informes de compliment de les que resten
pendents.

Pel que fa a les preguntes escrites, s’ha donat resposta
a la gran majoria de les que els diversos grups parla-
mentaris han presentat al Govern. Actualment, es tro-
ben fora del termini establert pel Reglament l’1,7%
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d’aquestes preguntes. Aquestes corresponen, bàsica-
ment, als Departaments de Justícia, Governació i Rela-
cions Institucionals, Medi Ambient, Política Territori-
al i Obres Públiques, Sanitat i Seguretat Social i Treball.

Barcelona, 12 de novembre de 2002

Josep M. Pelegrí i Aixut
Conseller de Governació
i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Moció
153/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la gestió hospitalària
Tram. 340-01049/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 50186 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00153/06

Sobre: la gestió hospitalària

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Moció 153/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la gestió hospitalària, em plau fer-vos
avinents les següents consideracions.

Pel que fa a l’apartat a), relatiu a constituir una comis-
sió de seguiment i control de les llistes d’espera, cal
assenyalar que està previst convocar en breu la prime-
ra reunió d’aquesta comissió, integrada per represen-
tants de l’Administració de la Generalitat, els diferents
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, les
societats científiques i les organitzacions hospitalàries.

En relació a l’apartat b), que fa referència a accelerar
l’aplicació de les mesures que proposi el dictamen de
la comissió de seguiment i control de les llistes d’espe-
ra, cal fer avinent que un cop la comissió hagi elaborat
el seu dictamen i definit les mesures corresponents,
aquestes constituiran una línia d’actuació prioritària per
al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Quant al punt c) de la Moció, a través del qual s’insta
el Govern a accelerar els treballs per a la posada en
marxa d’un registre centralitzat de les llistes d’espera
per a les visites a especialistes i proves complementà-
ries per tal de disposar de dades abans de final d’any,
cal indicar que el Departament de Sanitat i Seguretat
Social està treballant intensament des de fa mesos en la
monitorització d’aquestes llistes d’espera i està previst
disposar d’unes primeres dades fiables a finals d’aquest
any o principis de l’any 2003.

Un cop conegudes les dades d’aquest sistema d’infor-
mació de les llistes d’espera per a visites a especialis-
tes i proves diagnòstiques, i d’acord amb les conclusi-
ons de la comissió de seguiment, s’establiran garanties
de terminis màxims d’espera per a aquest tipus de ser-
veis, tal com estableix l’apartat d) de la Moció.

Pel que fa al punt e), relatiu a presentar un informe so-
bre la situació del procés d’integració dels especialis-
tes d’atenció primària als hospitals i les previsions del
Govern per a finir aquest procés, cal fer avinent que dit
informe estableix en essència el següent:

– La Reforma de l’Atenció Especialitzada (RAE) s’ini-
cia a partir d’un decret de l’any 1990 i es consolida
mitjançant un altre decret de l’any 1995.

– Amb un inici progressiu, en els anys 1994-1996
s’aproven la gran majoria de plans directors d’Integra-
ció d’especialitats de Catalunya i en el període 1995-
1998 es produeix la integració d’un gran volum de pla-
ces, contingents i professionals dels CAP II en els
hospitals.

– En els darrers anys s’han anat aprovant els últims
plans directors. Així, en aquests moments estan en trà-
mit l’aprovació d’un nou pla i la revisió d’un altre a la
Regió Sanitària Costa de Ponent i resta únicament pen-
dent l’elaboració del pla director corresponent a la
Cerdanya.

– Pel que fa a les integracions, una vegada realitzades
les integracions més massives, les de places vacants,
interins i professionals que hi accedeixen voluntària-
ment, el procés d’integració esdevé més complex. Per
aquesta raó, en els darrers anys, s’han anat produint
integracions a un ritme menor.

– Actualment, per valorar el grau d’implantació de la
RAE es pot utilitzar el criteri de nombre de professionals
o d’activitat. Prenent com a base el nombre de profes-
sionals, cal dir que dels més de 2.000 especialistes que
treballaven abans de la RAE en els CAP II, en resten uns
700. Això vol dir que s’haurien integrat en un percentat-
ge del 65%. D’altra banda, si s’analitza el grau d’im-
plantació mitjançant dades d’activitat, s’observa que del
conjunt d’activitat d’atenció ambulatòria especialitzada
de la xarxa pública, més del 75% es duu a terme en els
hospitals o per personal depenent dels hospitals.

– Està previst que l’any 2003 es desplegui un projecte
específic per orientar i pilotar aquest final de procés de
reforma de l’atenció especialitzada.

Finalment, pel que fa al darrer apartat de la Moció, re-
ferent a estendre progressivament a tot Catalunya els
mecanismes de diagnòstic ràpid en els casos de sospi-
ta de càncer en atenció primària, d’acord amb els resul-
tats del programa pilot en marxa en diverses àrees bà-
siques de salut, cal esmentar que s’han d’anar avaluant
progressivament els diferents objectius del programa.
En qualsevol cas, està previst que el mes de gener de
2003 s’iniciï la implantació del programa a les regions
sanitàries de Tarragona i Girona. També s’analitzarà la
possible ampliació del nombre d’hospitals i centres
d’atenció primària participants en les regions on ja s’es-
tà desenvolupant el programa, així com la incorporació
al mateix de les àrees bàsiques de salut gestionades per
entitats de base associativa i dels territoris on es realit-
za el pagament capitatiu.

Barcelona, 11 de novembre de 2002

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Control del compliment de la Moció
179/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la política energètica, especial-
ment pel que fa a l’energia eòlica
Tram. 340-01381/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002

Control del compliment de la Moció
180/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les necessitats de la xarxa viària
catalana
Tram. 340-01382/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002

Control del compliment de la Moció
181/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’assetjament sexual i la discri-
minació laboral per raó de gènere
Tram. 340-01383/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002

Control del compliment de la Moció
182/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la sinistralitat de la xarxa viària
catalana
Tram. 340-01384/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002

Control del compliment de la Moció
183/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els viatges institucionals dels
seus membres
Tram. 340-01385/06

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002

Control del compliment de la Moció
184/VI del Parlament de Catalunya,
sobre un decret regulador de les acti-
vitats físiques i esportives en el medi
natural
Tram. 340-01386/06

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002

Control del compliment de la Moció
185/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la prevenció i l’extinció d’incendis
Tram. 340-01387/06

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.11.2002
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1128/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre el subministrament dels
tractaments contra la sida en centres
penitenciaris
Tram. 340-01396/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49995 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01128/06

Sobre: el subministrament dels tractaments contra la
sida en centres penitenciaris

En compliment de la Resolució 1128/VI del Parlament
de Catalunya, sobre el subministrament dels tracta-
ments contra la sida en centres penitenciaris. (BOPC
núm. 268, de 4 de març de 2002), i d’acord amb el que
disposen els articles 135 i 131 del Reglament de la
Cambra, us informo del següent:

El Departament de Justícia ha procedit a potenciar els
mecanismes que permeten augmentar l’adherència al
tractament antiretroviral i ha reforçat les mesures per tal
que els interns dels centres penitenciaris afectats pel
virus d’immunodeficiència humana (VIH) prenguin
consciència de la transcendència d’un compliment ade-
quat del tractament prescrit. En aquest sentit, s’han in-
crementat els mitjans divulgatius, tant pel que fa a la
malaltia, a les mesures preventives per evitar-la, com a
la importància de seguir el tractament mèdic prescrit.

Així mateix, s’ha indicat a tots els subdirectors mèdi-
cs dels centres penitenciaris que dediquin un esforç
suplementari per tal que vetllin perquè tots els interns,
afectats i no afectats per aquesta malaltia, rebin infor-
mació precisa i rigorosa amb la finalitat que coneguin
les conseqüències que pot suposar i els mitjans pal·-
liatius per a aquells que la pateixin.

Quant a la necessitat de garantir l’administració dels
tractaments en monodosi diària tutelada als pacients
ingressats en unitats d’infermeria, als pacients psiqui-
àtrics i als pacients amb faltes reiterades de compliment
o que presenten característiques especials, com l’addic-
ció activa a opiacis, tot i les pràctiques sanitàries ja es-
tablertes en les infermeries dels centres penitenciaris,
en el sentit de controlar exhaustivament l’adherència al
tractament dels interns amb necessitats específiques, es
va procedir a designar un responsable amb dedicació
prioritària per reforçar els equips sanitaris dels centres
penitenciaris d’Homes de Barcelona, Quatre Camins,
Brians i Ponent.

Barcelona, 11 de novembre de 2002

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia i Interior

Control del compliment de la Resolució
1263/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les obres de reforma, adaptació i
millora del Centre d’Educació Infantil i
Primària Sant Climent, de Sant Climent
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 340-01397/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49997 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01263/06

Sobre: les obres de reforma, adaptació i millora del
Centre d’Educació Infantil i Primària Sant Climent, de
Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1263/VI del Parlament
de Catalunya, sobre les obres de reforma, adaptació i
millora del col·legi d’educació infantil i primària Sant
Climent, de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobre-
gat), em correspon informar la Comissió de Política
Cultural del següent:

El Departament d’Ensenyament ha inclòs en la plani-
ficació d’obres l’ampliació de l’esmentat col·legi d’edu-
cació infantil i primària. Això no obstant, per tal de
poder dur a terme aquesta actuació és necessari que
l’Ajuntament del municipi acordi la cessió d’un solar
adequat a l’ús docent.

Barcelona, 6 de novembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 1300/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre els cicles formatius dels
àmbits educatiu, de lleure i social
Tram. 340-01398/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49998 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01300/06

Sobre: els cicles formatius dels àmbits educatiu, de
lleure i social
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Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1300/VI del Parlament
de Catalunya, sobre els cicles formatius dels àmbits
educatiu, de lleure i social, em correspon informar la
Comissió de Política Cultural del següent:

a) El Govern de la Generalitat està adequant la norma-
tiva a les titulacions de tècnic superior en integració
social, tècnic superior en animació sociocultural i tèc-
nic superior en educació infantil.

b) Actualment el Departament de la Presidència –a tra-
vés de la Secretaria General de Joventut– està treba-
llant, conjuntament amb el Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya, en les possibles modificacions a
introduir en el Decret 337/2000, de 24 d’octubre, de
regulació de les activitats en el temps lliure en les quals
participen menors de divuit anys, especialment per tal
de coordinar el seu contingut amb normatives que
s’han publicat i d’altres que estan en procés d’elabora-
ció. Es prevei que una d’aquestes modificacions sigui
la d’incloure-hi la titulació de tècnic superior en anima-
ció sociocultural, segons preveu el Decret 183/1998, de
8 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle
formatiu de grau superior en animació sociocultural.

c) D’acord amb l’Ordre de 2 de juny de 1994, per la
qual es dóna nova redacció a l’Ordre de 17 de setembre
de 1990, de creació del Comitè d’experts en formació
de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials, el
Departament d’Ensenyament participa en aquest comitè
per tal de definir els perfils professionals dels treballa-
dors i treballadores de l’àmbit social, entre els quals
estan inclosos els tècnics superiors en animació socio-
cultural i els tècnics superiors en integració social.

El Departament de Benestar Social, en els plecs de
clàusules tècniques dels concursos públics per a la ges-
tió de cases d’acollida per a dones maltractades de ti-
tularitat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis So-
cials (ICASS), té incorporada la figura de tècnic
superior en integració social com a professional de
l’equip de treball i contemplarà en futures regulacions
de serveis la incorporació d’aquesta figura de tècnic
superior en integració social.

d) L’1 de febrer de 1996, com a part de la Comissió
Tècnica de Llars d’Infants, el Departament d’Ensenya-
ment signà un Acord sobre la classificació professional
de la categoria educador/a de llars d’infants del De-
partament d’Ensenyament, el punt quart del qual diu
textualment el següent:

«La titulació requerida per a l’accés al lloc de treball
‘Educador/a de llars d’infants’ és la Formació Profes-
sional de 2n grau, tècnic especialista de la branca de
llars d’infants, o l’equivalent actual de Mòdul Profes-
sional III especialitat d’Educació Infantil.»

Per tant, pel que fa al reconeixement del títol actual de
Tècnic Superior en Educació Infantil en els serveis
complementaris de les llars d’infants, cal indicar que el
Departament d’Ensenyament ja hi està donant acompli-
ment.

e) El Pla General de Formació Professional, presentat
públicament el passat 26 de setembre, preveu la difusió
del Sistema de formació i qualificacions professionals

i les accions encaminades a millorar la percepció social
de la formació professional. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Ensenyament ha tramès a les empreses del
sector uns fullets informatius sobre els perfils professi-
onals dels cicles formatius de grau superior Integració
social, Animació sociocultural i Educació infantil. A
més, està prevista la realització de reunions informati-
ves amb els representants d’aquestes empreses per tal
de difondre el coneixement d’aquests perfils.

Barcelona, 11 de novembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució
1403/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un nou institut
d’ensenyament secundari a Alcover
(Alt Camp)
Tram. 340-01399/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 49999 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01403/06

Sobre: la construcció d’un nou institut d’ensenyament
secundari a Alcover (Alt Camp)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 1403/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la construcció d’un nou institut
d’educació secundària a Alcover (Alt Camp), em cor-
respon informar la Comissió de Política Cultural del
següent:

Els tràmits per a la construcció d’un nou centre d’edu-
cació secundària a l’esmentat municipi ja s’han iniciat.
En aquest sentit, cal assenyalar que amb data 3 d’octu-
bre de 2002 (DOGC núm. 3732, de 4 d’octubre de
2002) ha estat publicada la licitació de l’encàrrec del
projecte d’obres. Es preveu que la seva adjudicació tin-
drà lloc durant aquest mes de novembre.

Barcelona, 6 de novembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució
1443/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el reemborsament de l’import
facturat erròniament per Telefònica als
afectats pel frau de la línia 906
Tram. 340-01400/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 50200 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01443/06

Sobre: el reemborsament de l’import facturat errònia-
ment per Telefònica als afectats pel frau de la línia 906

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

En compliment de la Resolució 1443/VI del Parlament
de Catalunya, sobre el reemborsament de l’import fac-
turat erròniament per Telefònica als afectats pel frau de
la línia 906, i d’acord amb el que disposen els articles
131 i 135 del Reglament del Parlament, em plau noti-
ficar-vos el següent:

Des de la Direcció General de Consum i Seguretat In-
dustrial s’han dut a terme les gestions oportunes per tal
que les empreses de telefonia s’adhereixin a la Junta
Arbitral de Consum de Catalunya.

La companyia Telefònica hi està adherida (tant
Telefónica España SA, com Telefónica Móviles Espa-
ña SA). També hi estan adherides les companyies:
Retevisión SA, Retevisión Móvil SA (AMENA), Voda-
fone (abans AIRTEL) i Televisió de Catalunya, SA
(MENTA).

A través de la mediació i l’arbitratge es resolen els con-
flictes generats entre els usuaris i les empreses de telefo-
nia inclosos els derivats de les trucades a les línies 906.

Barcelona, 8 de novembre de 2002

Antoni Fernández Teixidó
Conseller de Treball, Indústria,

Comerç i Turisme

Control del compliment de la Resolu-
ció 1378/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la integració de l’Escola de
Policia de Catalunya en l’Escola Euro-
pea de Policia (Cepol)
Tram. 340-01401/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 50280 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01378/06

Sobre: la integració de l’Escola de Policia de Catalunya
en l’Escola Europea de Policia (Cepol)

En compliment de la Resolució 1378/VI, aprovada pel
Parlament de Catalunya el 25 d’abril de 2002 i publi-
cada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
núm. 296, de 13 de maig, em plau informar que el pas-
sat dia 24 d’octubre de 2002, l’aleshores conseller d’In-
terior va traslladar al Ministre de l’Interior, Excm. Sr.
D. Ángel Acebes, el contingut de la Resolució aprova-
da, interessant del Ministre l’acompliment del mandat
parlamentari.

Barcelona, 13 de novembre de 2002

Núria de Gispert i Català
Consellera de Justícia i Interior

Control del compliment de la Resolu-
ció 1387/VI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la participació dels aneste-
siòlegs en la planificació de l’activitat
quirúrgica
Tram. 340-01408/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 50350 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01387/06

Sobre: la participació dels anestesiòlegs en la planifica-
ció de l’activitat quirúrgica

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 1387/VI, sobre la
participació dels anestesiòlegs en la planificació de
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l’activitat quirúrgica, em plau fer-vos avinents les se-
güents consideracions.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social conside-
ra molt important la participació dels anestesiòlegs en
la programació d’activitat a nivell d’hospitals. En
aquest sentit, el CatSalut ha manifestat a les associaci-
ons de proveïdors i als hospitals la conveniència d’im-
plicar els anestesiòlegs en l’establiment de la progra-
mació de l’activitat quirúrgica relacionada amb el
contracte amb el CatSalut.

D’altra banda, el CatSalut, sensible al conjunt de la
problemàtica de l’especialitat d’anestesiologia, ve man-
tenint des de començaments de 2001 reunions periòdi-
ques amb la Societat Catalana d’Anestesiologia, Rea-
nimació i Terapèutica del Dolor (SCART) per discutir
i anar abordant progressivament tota la problemàtica de
l’especialitat.

Cal assenyalar també que en la Comissió de seguiment
i control de les llistes d’espera prevista per la Moció
153/VI del Parlament de Catalunya, i dins dels repre-
sentants de les societats científiques, des del Departa-
ment de Sanitat i Seguretat Social es va decidir convo-
car un representant de l’SCART per tal que aquests
professionals participin directament en aquest impor-
tant fòrum d’abordatge de les llistes d’espera al nostre
país.

Barcelona, 15 de novembre de 2002

Xavier Pomés i Abella
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 con-
seller en cap davant la Comissió Per-
manent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home perquè pre-
senti el Pla de lluita contra la violència
domèstica
Tram. 356-00527/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home, en la sessió núm. 18, del
12.11.2002 (DSPC-C 398).

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants d’Alba-Lactància Materna
davant la Comissió Permanent de Le-
gislatura sobre el Procés d’Equipara-
ció Dona-Home perquè informin sobre
la lactància materna
Tram. 356-00530/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home, en la sessió núm. 18, tin-
guda el dia 12.11.2002 (DSPC-C 398).

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Marta Serra i de la senyora Anna
Solà davant la Comissió Permanent de
Legislatura sobre el Procés d’Equipa-
ració Dona-Home perquè informin so-
bre el desenvolupament de la X Mostra
Internacional de Films de Dones
Tram. 356-00538/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home, en la sessió núm. 18, tin-
guda el dia 12.11.2002 (DSPC-C 398).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques davant la Comissió de Polí-
tica Territorial perquè informi sobre la
situació de caos produïda amb motiu
de les pluges dels dies 9 i 10 d’octubre
de 2002
Tram. 356-00559/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 43 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 20.11.2002 (DSPC-C
401).
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Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya davant la Comissió de con-
trol de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i de les Empreses Filials per-
què presenti el Pla d’actuacions del
Consell corresponent a l’any 2003,
l’Agència de Qualitat d’Internet i el dar-
rer informe trimestral sobre el pluralis-
me en els teleinformatius d’àmbit català
Tram. 356-00573/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials, en la sessió núm. 28, tinguda el dia
15.11.2002 (DSPC-C 399).

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Neus Català, membre del Comitè
Internacional de Ravensbrück davant la
Comissió Permanent de Legislatura
sobre el Procés d’Equiparació Dona -
Home perquè testimoniï sobre l’exili i la
seva deportació en els camps d’exter-
mini durant la II Guerra Mundial
Tram. 356-00582/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home, en la sessió núm. 18, tin-
guda el dia 12.11.2002 (DSPC-C 398).

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Carreteres davant la
Comissió de Política Territorial perquè
aclareixi les actuacions fetes després
de l’esllavissada de pedres a la carre-
tera C-17, a Montesquiu (Osona), el 8
de novembre de 2002, provocada per
les voladures que es feien a les obres
d’aquesta carretera, i les mesures de
control prèvies que s’hi feien
Tram. 356-00587/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Manel Nadal i Farreras, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 50004).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 19.11.2002.

Sol·licitud de compareixença del cap
del Servei Català de Trànsit del Depar-
tament de Justícia i Interior davant la
Comissió de Política Territorial perquè
aclareixi les actuacions fetes després
de l’esllavissada de pedres a la carre-
tera C-17, a Montesquiu (Osona), el 8
de novembre de 2002, provocada per
les voladures que es feien a les obres
d’aquesta carretera, i les mesures de
control prèvies que s’hi feien
Tram. 356-00588/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Manel Nadal i Farreras, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 50005).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 19.11.2002.

4.53.05.

4. INFORMACIÓ



25 de novembre de 2002 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 361

126

Sol·licitud de compareixença de la di-
rectora general d’Atenció a la Infància
davant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè informi
sobre la situació dels centres de me-
nors del Departament de Justícia i Inte-
rior
Tram. 356-00589/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds (reg. 50090).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 19.11.2002.

Sol·licitud de compareixença dels se-
nyors Casimir de Dalmau i Ferran
Requejo davant la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre la Unió Eu-
ropea i d’Actuacions Exteriors, Coope-
ració i Solidaritat perquè informin dels
treballs que fa la Convenció Catalana
per al Debat sobre el futur d’Europa
Tram. 356-00591/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Tots els grups parlamentaris (reg. 50202).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent de
Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Ex-
teriors, Cooperació i Solidaritat, sessió del 14.11.2002.

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. 19, tinguda el dia 20.11.2002
(DSPC-C 404).

Sol·licitud de compareixença dels se-
nyors Joaquim Millan i Oriol Illa davant
la Comissió Permanent de Legislatura
sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat per-
què informin dels treballs que fa el
Fòrum Cívic per a una Constitució Eu-
ropea
Tram. 356-00592/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Tots els grups parlamentaris (reg. 50203).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent de
Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Ex-
teriors, Cooperació i Solidaritat, sessió del 14.11.2002.

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. 19, tinguda el dia 20.11.2002
(DSPC-C 404).

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera de Justícia i Interior i del direc-
tor general de Carreteres davant la
Comissió de Política Territorial perquè
informin dels fets esdevinguts pel tall
de la carretera C-17 els dies 8, 9 i 10 de
novembre de 2002
Tram. 356-00593/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Pere Vigo i Sallent, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 50216).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 19.11.2002. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant la
comissió corresponent perquè informi
sobre les repercussions a Catalunya
de l’elevat increment de la inflació
Tram. 356-00594/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. José Luis López Bulla, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg. 50309).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 19.11.2002. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del se-
nyor Joan Martínez Alier, catedràtic del
Departament d’Economia i Història
Econòmica de la Universitat Autònoma
de Barcelona davant la Comissió d’Es-
tudi sobre els Efectes del Procés de
Mundialització de l’Economia i les Re-
percussions en les Relacions Interna-
cionals perquè informi sobre l’objecte
d’estudi de la Comissió
Tram. 356-00595/06

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 senyor
Luis de Sebastián Carazo, director del
Departament d’Economia d’Esade 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
sobre l’objecte d’estudi de la Comissió
Tram. 356-00596/06

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.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sa-
nitat i Seguretat Social i el conseller
d’Economia i Finances sobre les actu-
acions del Govern en relació amb la
Quinta de Salut L’Aliança
Tram. 355-00190/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 44 de la Co-
missió de Política Social, del 20.11.2002 (DSPC-C
402).

Sessió informativa de la Comissió Per-
manent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home amb el con-
seller en cap, per a presentar el Pla de
lluita contra la violència domèstica
Tram. 355-00215/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home, en la sessió núm. 18, del
12.11.2002 (DSPC-C 398).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del Sr. Hans von
Sponek, excoordinador del programa
d’ajuda humanitària de l’ONU a l’Iraq,
davant la comissió corresponent per-
què informi sobre la situació creada en
aquest país d’ençà de l’embargament
econòmic
Tram. 357-00104/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i
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d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat, del
20.11.2002 (DSPC-C 404).

Compareixença dels representants de
la International Aids Vaccina Initiative
(IAVI) davant la Comissió d’Estudi so-
bre la Sida perquè informin sobre les
recerques i els avenços per a establir
la vacuna de la sida
Tram. 357-00259/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
d’Estudi sobre la Sida, del 20.11.2002 (DSPC-C 403).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialitza-
ció de l’Economia i les Repercussions en les Relacions
Internacionals, del 08.11.2002 (DSPC-C 395).

Compareixença del Sr. Vicenç Fisas i
Armengol, titular de la Càtedra Unesco
sobre Pau i Drets Humans de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i di-
rector 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 espe-
cialitat, sobre l’objecte d’estudi de la
Comissió
Tram. 357-00335/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialitza-
ció de l’Economia i les Repercussions en les Relacions
Internacionals, del 08.11.2002 (DSPC-C 395).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes del Procés de Mundialitza-
ció de l’Economia i les Repercussions en les Relacions
Internacionals, del 08.11.2002 (DSPC-C 395).

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de control de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió i
de les Empreses Filials perquè presen-
ti el Pla d’actuacions del Consell cor-
responent a l’any 2003, l’Agència de
Qualitat d’Internet i el darrer informe
trimestral sobre el pluralisme en els
teleinformatius d’àmbit català
Tram. 357-00340/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials en la sessió núm. 28, tinguda el dia
15.11.2002 (DSPC-C 399).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 28 de la Comis-
sió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, del 15.11.2002 (DSPC-C 399).
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Compareixença de la senyora Neus
Català, membre del Comitè Internacio-
nal de Ravensbrück davant la Comis-
sió Permanent de Legislatura sobre el
Procés d’Equiparació Dona - Home
perquè testimoniï sobre l’exili i la seva
deportació en els camps d’extermini
durant la II Guerrra Mundial
Tram. 357-00341/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 18, tingu-
da el dia 12.11.2002 (DSPC-C 398).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equipa-
ració Dona-Home, del 12.11.2002 (DSPC-C 398).

Compareixença dels representants
d’Alba-Lactància Materna davant la
Comissió Permanent de Legislatura
sobre el Procés d’Equiparació Dona-
Home perquè informin sobre la lactàn-
cia materna
Tram. 357-00342/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés
d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 18, tingu-
da el dia 12.11.2002 (DSPC-C 398).

Compareixença de la senyora Marta
Serra i de la senyora Anna Solà davant
la Comissió Permanent de Legislatura
sobre el Procés d’Equiparació Dona-
Home perquè informin sobre el desen-
volupament de la X Mostra Internacio-
nal de Films de Dones
Tram. 357-00343/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés

d’Equiparació Dona-Home en la sessió núm. 18, tingu-
da el dia 12.11.2002 (DSPC-C 398).

Compareixença del president del pre-
sident del Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya i de la secretària
general de Joventut de la Generalitat
de Catalunya davant la Comissió d’Es-
tudi sobre la Situació de la Joventut
perquè informin de les conclusions del
3r Congrés de la Joventut de Catalu-
nya, reunit els dies 7, 8, 9 i 10 de no-
vembre de 2002
Tram. 357-00344/06

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, tinguda el dia 12.04.2000
(DSPC-C 24).

Compareixença del senyor Joan Martí-
nez Alier, catedràtic del Departament
d’Economia i Història Econòmica de la
Universitat Autònoma de Barcelona 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
sobre l’objecte d’estudi de la Comissió
Tram. 357-00345/06

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 senyor Luis de
Sebastián Carazo, director del Depar-
tament d’Economia d’Esade davant la
Comissió d’Estudi sobre els Efectes
del Procés de Mundialització de l’Eco-
nomia i les Repercussions en les Rela-
cions Internacionals perquè informi
sobre l’objecte d’estudi de la Comissió
Tram. 357-00346/06

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
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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 senyors Casimir
de Dalmau i Ferran Requejo davant la
Comissió Permanent de Legislatura
sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat per-
què informin dels treballs que fa la
Convenció Catalana per al Debat sobre
el futur d’Europa
Tram. 357-00347/06

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. 19, tinguda el dia 20.11.2002
(DSPC-C 404).

Compareixença dels senyors Joaquim
Millan i Oriol Illa davant la Comissió
Permanent de Legislatura sobre la
Unió Europea i d’Actuacions Exteriors,
Cooperació i Solidaritat perquè infor-
min dels treballs que fa el Fòrum Cívic
per a una Constitució Europea
Tram. 357-00348/06

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. 19, tinguda el dia 20.11.2002
(DSPC-C 404).

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 de la consellera
de Justícia i Interior al conseller de
Sanitat i Seguretat Social
Tram. 330-00106/06

Presentació: Sr. Conseller en cap, del
Govern de la Generalitat
Reg. 50347 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 19.11.2002

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 de la consellera
de Justícia Interior, senyora Núria de Gispert i Català,
des del dia 18 fins al dia 26 de novembre de 2002,
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu
Departament el conseller de Sanitat i Seguretat Social,
senyor Xavier Pomés i Abella.

Ben cordialment,

Barcelona, 12 de novembre de 2002

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

N. de la R.: El Decret 279/2002, de 12 de novembre,
d’encàrrec de despatx de la consellera de Justícia In-
terior, senyora Núria de Gispert i Català, en el conse-
ller de Sanitat i Seguretat Social, senyor Xavier Pomés
i Abella, des del dia 18 fins al dia 26 de novembre de
2002, és publicat al DOGC 3763, de 18 de novembre
de 2002.
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4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria explicativa de l’Institut Cata-
là de Finances, corresponent al tercer
trimestre de l’exercici del 2002
Tram. 334-00118/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 50317 / Coneixement i tramesa a la Mesa
del Parlament, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Homs i Ferret, conseller d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 34.10 de la Llei 20/2001, de 28 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per al 2002, trameto, adjunta, la Memòria explica-
tiva de l’Institut Català de Finances corresponent al ter-
cer trimestre de l’exercici del 2002.

Barcelona, 5 de novembre de 2002

Francesc Homs i Ferret
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Memòria explicativa de l’Institut Cata-
là del Crèdit Agrari corresponent al ter-
cer trimestre de l’exercici del 2002
Tram. 334-00119/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 50318 / Coneixement i tramesa a la : Mesa
del Parlament, 19.11.2002

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Homs i Ferret, conseller d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 34.10 de la Llei 20/2001, de 28 de
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per al 2002, trameto, adjunta, la Memòria explica-
tiva de l’Institut Català del Crèdit Agrari corresponent
al tercer trimestre de l’exercici del 2002.

Barcelona, 5 de novembre de 2002

Francesc Homs i Ferret
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió temporal
d’un lloc de treball de tècnic/a de so i
enregistrament del Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Segure-
tat del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00043/06

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 19.11.2002

OFICIALIA MAJOR

CONVOCATÒRIA

Atès que s’ha de proveir temporalment un lloc de tre-
ball de tècnic/a de so i enregistrament del Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, i en apli-
cació dels articles 18, 19 i 20 de la Modificació de de-
terminats preceptes dels títols I i II dels Estatuts del
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya
de data 28 de juny de 2001 i de l’article 20 de l’Acord
sobre les condicions de treball del personal del Parla-
ment per als anys 2002-2004, d’acord amb la normati-
va corresponent sobre funció pública, la Mesa del Par-
lament convoca un concurs per a proveir temporalment
un lloc de treball de tècnic/a de so i enregistrament del
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Segure-
tat, corresponent al grup C, nivell 8.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat són:
col·laborar amb el cap de la Unitat Tècnica d’Àudio i de
Vídeo en la gestió de l’enregistrament i el so de les ses-
sions i els actes parlamentaris, en el manteniment de les
instal·lacions de megafonia, votació electrònica i vídeo
del circuit tancat de televisió; gestionar l’arxiu de cin-
tes d’àudio i vídeo, la reproducció de còpies i el segui-
ment d’informatius emesos per televisió; ocupar-se del
manteniment del maquinari dels equips audiovisuals i
de les línies tant de fibra òptica com analògiques d’àu-
dio i vídeo, i les tasques que li siguin encomanades pel
cap o la cap d’àrea.

BASES

PRIMERA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcio-
nari, interí o contractat que estigui prestant serveis al
Parlament de Catalunya amb un nivell igual o inferior
al del lloc de treball a cobrir i que compleixi els requi-
sits següents:

1.1 Tenir el títol de batxillerat, formació professional de
segon grau o un altre d’equivalent.

1.2 Tenir el certificat del nivell de suficiència de cata-
là (C) o un altre d’equivalent, d’acord amb el que esta-
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bleix el Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acre-
ditació del coneixement del català i l’aranès en els pro-
cessos de selecció de personal i de provisió de llocs de
treball de les administracions públiques de Catalunya,
que ha d’acreditar en el decurs del procediment.

SEGONA. SOL·LICITUDS

Tothom qui compleixi les condicions de la base prime-
ra i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presen-
tar, fins al dia 2 de desembre, al Registre d’Oficialia
Major del Parlament de Catalunya:

2.1 La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un mo-
del normalitzat els exemplars del qual són a disposició
de les persones interessades al Departament de Recur-
sos Humans del Parlament de Catalunya, i també poden
ésser impresos des de l’adreça d’Internet http: //
www.parlament-cat.es/informac.htm.

2.2 El currículum, que exposi la idoneïtat i l’adequació
del candidat o candidata per al lloc de treball a proveir.

2.3 La documentació acreditativa dels mèrits al·legats,
els quals han d’ésser valorats per la Comissió Tècnica
d’Avaluació d’acord amb el barem que estableix la base
cinquena.

2.4 La documentació acreditativa de posseir el certifi-
cat del nivell de suficiència de català (C) o un altre
d’equivalent, d’acord amb el que estableix el Decret
161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acreditació del co-
neixement del català i l’aranès en els processos de se-
lecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.

TERCERA. COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ

La Comissió Tècnica d’Avaluació és formada per:

a) El director de Govern Interior.

b) El cap del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de la
seva especialització, tenint en compte les funcions del
lloc de treball a proveir.

QUARTA. PROCEDIMENT DE LES ACTUACIONS

4.1 Transcorregut el termini de presentació de sol·-
licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar i
fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases
4.5 i 4.6, en un termini de quinze dies, la llista de per-
sones admeses i excloses amb indicació de si resten
exemptes o no de la prova de llengua catalana, i, si es-
cau, dels motius d’exclusió.

4.2 La Comissió Tècnica d’Avaluació, en un termini de
cinc dies d’ençà de la publicació de la llista de perso-
nes admeses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora
i el lloc de la prova o les proves de coneixements sufi-
cients de llengua catalana, amb una antelació mínima
de dos dies, per als candidats que no l’hagin acreditat.
La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a i
s’ha de fer publica d’acord amb el que estableixen les
bases 4.5 i 4.6.

 4.3 En el termini d’un mes d’ençà de la publicació de
la llista de persones admeses i excloses, la Comissió
Tècnica d’Avaluació ha d’elaborar una relació ordena-
da dels candidats admesos a la convocatòria amb les
puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al
tauler d’anuncis del Parlament.

4.4 En la mateixa llista de puntuacions, la Comissió
Tècnica d’Avaluació, en un termini de deu dies, ha de
convocar, si escau, a la prova establerta per la base 5.4,
els aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima
que estableix la base 5.2, almenys amb cinc dies d’an-
telació.

4.5 Les comunicacions i les notificacions derivades
d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques al tauler
d’anuncis del Parlament, sens perjudici de les publica-
cions en el diari oficial que estableixin aquestes bases.

4.6 Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modifi-
cat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tau-
ler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació,
es considera que la notificació als interessats ha estat
feta i s’inicien els terminis per als possibles recursos.

CINQUENA. MÈRITS I CAPACITATS A VALORAR

5.1 La Comissió Tècnica d’Avaluació ha de valorar els
mèrits i les capacitats dels aspirants tenint en compte el
lloc de treball a proveir, d’acord amb el barem següent:

Per l’experiència laboral, en funció de la permanència
en cada lloc de treball i atenent en tot cas la similitud
entre el contingut tècnic i l’especialització de les tas-
ques acomplertes, d’una banda, i els de les tasques prò-
pies del lloc de treball convocat, de l’altra; la proximi-
tat funcional o sectorial de les àrees en què els
concursants prestin o hagin prestat serveis respecte a
l’àrea de destinació; la proximitat de nivell, si escau,
entre el lloc d’origen i el de destinació, i especialment
l’experiència en instal·lacions de fibra òptica, sistemes
de votació electrònica, realització de vídeos, muntatge
de sistemes audiovisuals, enregistrament digital, taula
de mescles digital i manteniment preventiu i correctiu
d’instal·lacions i equips electrònics: fins a 30 punts.

Pel temps de serveis prestats en el Parlament o en qual-
sevol administració o ens públics, atenent els grups, els
nivells i les categories en què s’hagin prestat: fins a 10
punts. Els serveis efectivament prestats en el Parlament
puntuen el doble que els prestats en altres administra-
cions.

Pels cursos de formació i perfeccionament sobre matè-
ries directament relacionades amb les funcions pròpi-
es del lloc de treball convocat i, especialment, pels cur-
sos de realització de vídeos: fins a 10 punts.

Per les titulacions acadèmiques, si són rellevants per al
lloc de treball convocat, i específicament per coneixe-
ment de llengua catalana superiors als exigits per al lloc
de treball a proveir: fins a 5 punts.

5.2 La puntuació mínima per a superar el concurs és de
25 punts.
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5.3 La Comissió Tècnica d’Avaluació té la facultat de
convocar personalment els candidats en els casos en
què ho consideri convenient, a fi d’aclarir punts dubto-
sos o qualsevol altre aspecte de la documentació que
hagin aportat.

5.4 La Comissió Tècnica d’Avaluació pot convocar els
aspirants perquè facin la prova o les proves que es con-
siderin necessàries per a garantir els principis de mèrit
i capacitat, i, en concret, una prova de realització
d’imatge i posicionament de les càmeres. La qualifica-
ció d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.

SISENA. RESOLUCIÓ DEL CONCURS

6.1 El concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que
obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les ca-
pacitats que especifica la base cinquena. Aquesta reso-
lució comporta l’adscripció en comissió de serveis del
funcionari o funcionària al lloc de treball convocat,
amb les funcions descrites. En el cas que la persona
proposada no fos funcionari o funcionària de carrera, la
provisió adopta el caràcter d’interina.

6.2 L’empat en la puntuació global s’ha de dirimir, si
escau, d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris
següents:

a) A favor de l’aspirant que tingui la condició de fun-
cionari o funcionària.

b) Si la situació d’empat es produeix entre dues perso-
nes en igualtat de condicions laborals, a favor de l’as-
pirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la
valoració dels mèrits establerts per la base cinquena.

c) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que hagi
obtingut la puntuació més alta tenint en compte l’ordre
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats
establert per la base cinquena.

6.3 El concurs pot ésser declarat desert.

SETENA. TERMINIS D’INCORPORACIÓ I DE PRESA DE POS-
SESSIÓ

7.1 El termini per a incorporar-se a la nova destinació
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà
d’haver-se publicat la resolució del concurs en el But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya.

7.2 El termini per a la presa de possessió en la nova
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc
de treball anterior. Si aquesta resolució comporta el
reingrés al servei actiu, el termini de presa de posses-
sió s’ha de comptar des de l’endemà d’haver-se publi-
cat aquesta. Així mateix, per necessitats del departa-
ment d’origen, que el cap o la cap del dit departament
ha de valorar en cada cas, es pot concedir una pròrro-
ga de fins a deu dies.

VUITENA. RÈGIM D’IMPUGNACIONS

8.1 Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via
administrativa, les persones interessades poden interpo-
sar recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu-

blicació o la notificació, o directament recurs contenci-
ós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació o la notificació, de conformi-
tat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

8.2 Contra els actes de tràmit de la Comissió Tècnica
d’Avaluació que decideixin directament o indirecta-
ment sobre el fons de l’assumpte, que determinin la
impossibilitat de continuar el procés selectiu o que pro-
dueixin indefensió o perjudici irreparable a drets o in-
teressos legítims, les persones interessades poden inter-
posar recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publi-
cació dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2002

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Nomenament de la senyora Maria
Assumpta Sala Ros com a interina de
l’escala d’administrador/a del cos
d’administradors parlamentaris del
Parlament de Catalunya

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 19 de
novembre de 2002, ha acordat nomenar la senyora
Maria Assumpta Sala Ros interina de l’escala general
d’administrador/a del cos d’administradors parlamen-
taris del Parlament de Catalunya i adscriure-la provisi-
onalment a un lloc de secretari/ària de la Direcció d’Es-
tudis Parlamentaris, a partir de la presa de possessió i
fins a la reincoporació del senyor Joan Mateu i
Vilaseca, interí en substitució del senyor Lluís Giberga
i Serrat, ambdós de baixa per incapacitat transitòria.

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 la pu-
blicació o la notificació de l’acord, o directament 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 confor-
mitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2002

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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Acumulació de la tercera tarda festiva
que va restar pendent de determinar
per a l’any 2002

MESA DEL PARLAMENT

Per donar compliment a l’article 8.2 de l’Acord sobre
les condicions de treball del personal del Parlament per
als anys 2002-2004 s’autoritza d’acumular la tercera
tarda festiva, que va restar pendent de determinar per a
l’any 2002 i que resulta impossible de fer ara, a les tar-
des que, en virtut del mateix article, s’han de fixar per
a l’any 2003.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2002

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