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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT
APROVAT O CLOSES EN LA FOR-
MULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 1673/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la legalització dels pous (tram. 250-
02582/06). Adopció en comissió. p. 8

Resolució 1674/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la desviació del torrent del Vall, de
Moià (Bages) (tram. 250-02678/06). Adopció en co-
missió. p. 8

Resolució 1675/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el Pla de gestió de l’aqüífer Carme-
Capellades (Anoia) (tram. 250-02747/06). Adopció en
comissió. p. 9

Resolució 1676/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el desdoblament de la carretera C-
16 (Eix del Llobregat) entre Puig-reig i Berga (Bergue-
dà) (tram. 250-03125/06). Adopció en comissió. p. 9

Resolució 1677/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el subministrament d’aigua a diver-
sos municipis del Bages, el Berguedà i Osona (tram.
250-02915/06). Adopció en comissió. p. 9

Resolució 1678/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els estudis d’avaluació del risc de
subsidències a l’aqüífer Carme - Capellades (Anoia)
(tram. 250-02987/06). Adopció en comissió. p. 10

Resolució 1679/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el col·lector de la riera d’Aubí, a
Palafrugell (Baix Empordà) (tram. 250-03025/06).
Adopció en comissió. p. 10

Resolució 1680/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’inici del projecte de soterrament
de les rieres de Tiana i Miquel Mates, a Montgat i
Tiana (Maresme) (tram. 250-03027/06). Adopció en
comissió. p. 10

Resolució 1681/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la revisió de les concessions de
captació d’aigua directa de cabals fluvials (tram. 250-
03077/06). Adopció en comissió. p. 11

Resolució 1682/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el sanejament del torrent del
Fou(Vallès Oriental)(tram. 250-03078/06). Adopció en
comissió. p. 11

Resolució 1683/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els problemes hídrics del torrent del

Massent, a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès)
(tram. 250-03122/06). Adopció en comissió. p. 11

Resolució 1684/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la neteja i el condicionament de les
rieres i els torrents que passen per Juià, Celrà i Sant
Martí Vell (Gironès) (tram. 250-03177/06). Adopció
en comissió. p. 12

Resolució 1685/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de la capacitat hídrica
de la riera de Sant Bartomeu, a Molins de Rei (Baix
Llobregat) (tram. 250-03185/06). Adopció en comis-
sió. p. 12

Resolució 1686/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el contingut de les motivacions i la
regulació de les campanyes de vacunació (tram.
250-02719/06). Adopció en comissió. p. 12

Resolució 1687/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un centre d’atenció
primària a Cabrils (Maresme) (tram. 250-02729/06).
Adopció en comissió. p. 13

Resolució 1688/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la reinserció laboral de persones
rehabilitades d’una drogodependència (tram. 250-
02735/06). Adopció en comissió. p. 13

Resolució 1689/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la constitució de pisos compartits
per a persones en situació d’exclusió social (tram.
250-02736/06). Adopció en comissió. p. 13

Resolució 1690/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a pal·liar
la deslocalització d’empreses (tram. 250-02692/06).
Adopció en comissió. p. 14

Resolució 1691/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment d’una línia de crèdits
específics destinats a equipament per al teletreball
(tram. 250-02750/06). Adopció en comissió. p. 14

Resolució 1692/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un estudi referent al
teletreball (tram. 250-02785/06). Adopció en comissió. p. 14

Resolució 1693/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el transport sanitari a les comar-
ques del Bages, el Berguedà i el Solsonès (tram.
250-02763/06). Adopció en comissió. p. 15

Resolució 1694/VI del Parlament de
Catalunya, sobre un centre de dia per a gent gran a

(Dos fascicles) Fascicle primer

Correc. d'errades de publicació
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Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) (tram. 250-
02815/06). Adopció en comissió. p. 15

Resolució 1695/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’estabilització de la plantilla de
l’Institut Català de la Salut (tram. 250-02778/06 i
tram. 250-02956/06). Adopció en comissió. p. 15

Resolució 1696/VI del Parlament de
Catalunya, sobre una campanya informativa referent
als riscos per als infants i els adolescents de l’ús
inadequat d’Internet (tram. 250-03014/06). Adopció
en comissió. p. 16

Resolució 1697/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de les places residenci-
als i de centre de dia per a gent gran de Malgrat de
Mar (Maresme) (tram. 250-03081/06). Adopció en
comissió. p. 16

Resolució 1698/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’obesitat (tram. 250-03092/06).
Adopció en comissió. p. 17

Resolució 1700/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aprofundiment democràtic del pro-
cediment administratiu (tram. 250-02994/06). Adop-
ció en comissió. p. 17

Resolució 1701/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la codificació i la simplificació de la
legislació i dels procediments administratius (tram.
250-03208/06). Adopció en comissió. p. 17

Resolució 1702/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el compliment de requisits de con-
tenció de la despesa pública en els processos de
creació o de desplegament de l’estructura interna
d’entitats autònomes o empreses de la Generalitat
(tram. 250-03050/06). Adopció en comissió. p. 18

Resolució 1703/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el teatre dels instituts Infanta
Isabel i Joan d’Àustria, de Barcelona (tram. 250-
02642/06). Adopció en comissió. p. 18

Resolució 1704/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’institut d’ensenyament secundari
Ernest Lluch, de Barcelona (tram. 250-02769/06 i
250-02814/06). Adopció en comissió. p. 18

Resolució 1705/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció del centre d’educa-
ció infantil i primària Mallorca, de Barcelona (tram.
250-02816/06). Adopció en comissió. p. 19

Resolució 1706 del Parlament de
Catalunya, sobre la publicitat de l’oferta dels ense-
nyaments integrats artístics de primària i secundària
(tram. 250-02614/06). Adopció en comissió. p. 19

Resolució 1707/VI Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un nou centre
d’educació infantil i primària a Roda de Barà (Tarra-
gonès) (tram. 250-02804/06). Adopció en comissió. p. 19

Resolució 1708/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació de l’oferta docent a Fi-
gueres (Alt Empordà) (tram. 250-02758/06). Adopció
en comissió. p. 20

Resolució 1709/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el respecte a la diversitat d’orienta-
cions sexuals (tram. 250-02770/06). Adopció en co-
missió. p. 20

Resolució 1710/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació del Berguedà amb un

cicle formatiu de conducció d’activitats fisicoespor-
tives en el medi natural (tram. 250-02819/06). Adop-
ció en comissió. p. 21

Resolució 1711/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació de l’institut d’ensenya-
ment secundari Miquel Biada, de Mataró (Maresme),
amb un nou cicle formatiu (tram. 250-02859/06).
Adopció en comissió. p. 21

Resolució 1712/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’obertura de la Llibreria de la Gene-
ralitat a Reus (Baix Camp) i Tarragona (Tarragonès)
(tram. 250-02496/06). Adopció en comissió. p. 21

Resolució 1713/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’obertura de la Llibreria de la Gene-
ralitat a Tortosa (Baix Ebre) (tram. 250-02627/06).
Adopció en comissió. p. 22

Resolució 1714/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el doblatge al català del cinema
exhibit per les televisions locals (tram. 250-02727/
06). Adopció en comissió. p. 22

Resolució 1715/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la programació de debats sectori-
als en els mitjans de comunicació amb la participa-
ció de totes les forces polítiques amb representació
parlamentària (tram. 250-02883/06). Adopció en co-
missió. p. 22

Resolució 1716/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’Informe del Tribunal de Comptes
relatiu a la fiscalització de les comptabilitats electo-
rals de les eleccions al Parlament de Catalunya del
1999 (tram. 250-03264/06). Adopció en comissió. p. 23

Resolució 1719/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’acorda d’interposar recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei 53/2002, del 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social, i recusar el president del Tribunal
Constitucional (tram. 212-00015/06 i 212-00016/06).
Adoptada pel Ple del Parlament. p. 23

1.15. Mocions

Moció 205/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el turisme rural i el seu desenvolu-
pament (tram. 302-00304/06). Aprovació pel Ple. p. 24

Moció 206/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les polítiques de prevenció i perse-
cució de la delinqüència (tram. 302-00305/06). Apro-
vació pel Ple. p. 24

Moció 207/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aplicació de les mesures d’estalvi
i reutilització de l’aigua (tram. 302-00306/06). Aprova-
ció pel Ple. p. 25

Moció 208/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la política sanitària, especialment
pel que fa a la reducció de les llistes d’espera (tram.
302-00307/06). Aprovació pel Ple. p. 25

Moció 209/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la política de ports a Catalunya
(tram. 302-00309/06). Aprovació pel Ple. p. 26

Moció 210/VI del Parlament de
Catalunya sobre l’habitatge (tram. 302-00310/06).
Aprovació pel Ple. p. 26

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària, especialment pel que fa a l’aten-
ció primària (tram. 300-00392/06). Substanciació. p. 28
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les construccions escolars (tram. 300-00438/06).
Substanciació. p. 28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la gestió i el tractament dels purins (tram. 300-
00685/06). Substanciació. p. 28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de desenvolupament rural (tram. 300-
00742/06). Substanciació. p. 28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les enquestes i estudis d’opinió (tram. 300-00863/06).
Substanciació. p. 28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la reducció d’efectius policials a Catalunya (tram.
300-00954/06). Substanciació. p. 28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política penitenciària (tram. 300-01015/06). Substan-
ciació. p. 28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques per a barris que requereixen atenció
especial (tram. 300-01028/06). Substanciació. p. 28

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la problemàtica dels titulars de motocicletes,
especialment pel que fa a la contractació d’assegu-
rances (tram. 300-01060/06). Substanciació. p. 29

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la sanitat, especialment pel que fa a l’atenció primà-
ria (tram. 300-01081/06). Substanciació. p. 29

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏ-
MENT

2.01. Projectes i proposicions de llei i al-
tres propostes de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de sanejament de les
hisendes locals de Catalunya (tram. 202-00013/06).
Retirada. p. 29

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre el
garantiment de la participació de les comunitats
autònomes en les qüestions relatives a l’autogovern
(tram. 250-02076/06). Retirada. p. 29

Proposició no de llei sobre la
finalització de les obres d’ampliació del CEIP de
Roda de Barà (Tarragonès) (tram. 250-02660/06).
Retirada. p. 29

Proposició no de llei sobre el canvi
d’horari d’emissió dels dibuixos animats «Shin-chan»
(tram. 250-02716/06). Rebuig. p. 30

Proposició no de llei sobre la reproduc-
ció en alabastre del retaule de la Passió, de Sant
Joan de les Abadesses (Ripollès) (tram. 250-02825/
06). Retirada. p. 30

Proposició no de llei sobre la programa-
ció de contingut gai i lèsbic a Televisió de Catalunya
(tram. 250-02839/06). Rebuig. p. 30

Proposició no de llei sobre la manca de
pluralitat a TVE (tram. 250-02923/06). Rebuig. p. 30

Proposició no de llei sobre la participa-
ció dels ciutadans en el projecte de presa de decisi-

ons de les administracions públiques i de les institu-
cions de Catalunya en general, mitjançant la creació
d’una oficina per al debat públic (tram. 250-03209/
06). Rebuig. p. 30

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un projecte de llei de funcionament de la Sindicatu-
ra de Comptes (tram. 250-03223/06). Rebuig. p. 30

2.10.63. Propostes de resolució per a enco-
manar un informe a la Sindicatura
de Comptes

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes l’ampliació de
l’informe de fiscalització emès en compliment de la
Resolució 718/V, relatiu a la distribució i l’ús dels
fons ocupacionals, dins els programes operatius del
Fons social europeu i les iniciatives comunitàries, en
el període 1990-1997 (tram. 253-00014/06). Retirada. p. 30

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes una auditoria
sobre la gestió de les empreses de la Generalitat
(tram. 253-00015/06). Rebuig. p. 31

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes un informe de
fiscalització dels contractes subscrits per l’Ajunta-
ment de Roses (Alt Empordà) i les seves empreses
i ens dependents entre els anys 1996-2001 (tram.
253-00017/06). Rebuig. p. 31

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

Proposta de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei orgànica d’assumpció del co-
mandament únic dels cossos i forces de seguretat
de l’Estat a Catalunya (tram. 270-00054/06). Decaï-
ment. p. 31

Proposta de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat de l’Estat (tram. 270-00055/06). Decaï-
ment. p. 31

2.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política lingüística (tram.
302-00303/06). Rebuig. p. 31

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els seus propòsits de capte-
niment pel que fa a la promoció de l’habitatge social
a Catalunya (tram. 302-00308/06). Rebuig. p. 31

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la qualitat de l’ensenyament
(tram. 302-00311/06). Rebuig. p. 31

3. TRAMITACIONS EN CURS
3.00. Propostes de reforma de l’Estatut

d’autonomia

Proposta de reforma de l’Estatut d’au-
tonomia (tram. 206-00001/06). Ponència per a elabo-
rar l’informe. p. 32

3.01. Projectes i proposicions de llei i al-
tres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de qualitat agroali-
mentària (tram. 200-00069/06). Ponència per a elabo-
rar l’Informe. p. 32
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Projecte de llei de modificació de la Llei
6/1993, de 15 d’abril, reguladora dels residus (tram.
200-00075/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 32

Projecte de llei de regulació i promoció
de les activitats educatives no formals i de reconei-
xement especial de l’associacionisme educatiu per a
infants i joves (tram. 200-00085/06). Text presentat.
Antecedents. p. 33

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (tram. 202-
00159/06). Presa en consideració. p. 39

Proposició de llei sobre la intervenció
del Parlament de Catalunya en la designació d’auto-
ritats i càrrecs i el procediment per a avaluar-ne la
idoneïtat (tram. 202-00176/06). Ponència per a ela-
borar l’informe. p. 39

Proposició de llei de tercera modificació
de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització
comarcal de Catalunya (tram. 202-00178/06). Informe
de la Ponència. p. 40

Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (tram. 202-
00188/06). Presentació i tramesa al Consell Execu-
tiu. p. 54

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la instal·lació
d’un ascensor al Casal de Gent Gran de Reus II
(Baix Camp) (tram. 250-03254/06). Esmenes presen-
tades. p. 55

Proposició no de llei sobre l’increment
del salari mínim interprofessional (tram. 250-03265/
06). Esmenes presentades. p. 55

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de la gestió del CAP Avinguda de Catalunya
per l’Institut Català de la Salut i també l’atorgament
de la gestió de l’Àrea Bàsica de Salut de Llevant
(tram. 250-03269/06). Esmenes presentades. p. 56

Proposició no de llei sobre la fibro-
miàlgia i la síndrome de fatiga crònica (tram. 250-
03270/06). Esmenes presentades. p. 56

Proposició no de llei sobre la infermeria
(tram. 250-03275/06). Esmenes presentades. p. 57

Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un acord de col·laboració entre el Servei d’Ocupació
de Catalunya i el Servei d’Ocupació d’Andorra (tram.
250-03280/06). Esmenes presentades. p. 57

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un hospital comarcal a Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès) (tram. 250-03295/06). Esmenes pre-
sentades. p. 57

Proposició no de llei sobre el cessa-
ment del secretari de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya arran de la possible manipulació de
dades de les enquestes d’opinió (tram. 250-03371/
06). Presentació. p. 57

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 334/2002, de 3 de desembre, pel qual

es dóna una nova regulació al Registre públic d’en-
questes i estudis d’opinió de la Generalitat de
Catalunya, per tal d’evitar possibles ocultacions o
manipulacions de dades (tram. 250-03372/06). Pre-
sentació. p. 58

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres de construcció de l’estació d’autobusos de
Mataró (Maresme) l’any 2003 (tram. 250-03373/06).
Presentació. p. 59

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes
i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per a
eliminar la dispersió normativa existent (tram. 250-
03374/06). Presentació. p. 59

3.10.63. Propostes de resolució per a enco-
manar un informe a la Sindicatura
de Comptes

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes un informe de
fiscalització de l’Ajuntament de Cercs (Berguedà) del
període 1998-2002 (tram. 253-00018/06). Admissió a
tràmit i tramesa a la Comissió. Termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 60

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

Projecte de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei orgànica de transferència dels
serveis meteorològics situats a Catalunya que de-
penguin de l’Estat (tram. 269-00008/06). Ponència
per a elaborar l’Informe. p. 61

Proposta de resolució per al qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Disposició
final segona, apartat 3, de la Llei orgànica 2/1986, de
13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Es-
tat (tram. 270-00002/06). Presa en consideració. p. 61

Proposta de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la lletra g) de
l’article 53 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març,
de forces i cossos de seguretat de l’Estat (tram.
270-00004/06). Presa en consideració. p. 61

Proposta de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de l’apartat 1 de
l’article 38 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març,
de forces i cossos de seguretat de l’Estat (tram.
270-00005/06). Presa en consideració. p. 62

Proposta de resolució per la qual s’acor-
da de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de l’article 205
del Text Refós de la Llei General de la Seguretat
Social per tal d’estendre la protecció per desocupa-
ció als càrrecs electes de l’Administració Local
(tram. 270-00049/06). Presa en consideració. p. 62

3.10.75. Procediments d’actuació davant el
Tribunal Constitucional

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 53/2002, de
30 de desembre, de mesures fiscals administratives
i de l’ordre social (trams. 212-00015/06 i 212-00016/
06). Propostes de resolució presentades pels grups
parlamentaris. p. 62

3.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el turisme rural i el seu des-
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envolupament (tram. 302-00304/06). Esmenes pre-
sentades. p. 63

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques de prevenció i
persecució de la delinqüència (tram. 302-00305/06).
Esmenes presentades. p. 64

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política mediambiental,
especialment pel que fa a l’explotació dels recursos
hídrics (tram. 302-00306/06). Esmenes presentades. p. 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sanitària,
especialment pel que fa a la reducció de les llistes
d’espera (tram. 302-00307/06). Esmenes presenta-
des. p. 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els seus propòsits de capte-
niment pel que fa a la promoció de l’habitatge social
a Catalunya (tram. 302-00308/06). Esmenes presen-
tades. p. 68

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de ports a
Catalunya (tram. 302-00309/06). Esmenes presenta-
des. p. 69

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’habitatge (tram. 302-00310/
06). Esmenes presentades. p. 69

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la qualitat de l’ensenyament
(tram. 302-00311/06). Esmenes presentades. p. 71

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques actives de suport i formació dels treba-
lladors autònoms i emprenedors (tram. 300-01080/
06). Presentació. p. 72

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’escolarització a Catalunya (tram. 300-01082/06).
Presentació. p. 73

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció a la gent gran a Catalunya (tram. 300-
01083/06). Presentació. p. 73

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els seus eixos de política ambiental (tram. 300-
01084/06). Presentació. p. 73

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els mitjans de comunicació públics (tram. 300-
01085/06). Presentació. p. 73

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Situació de compatibilitat o d’incompa-
tibilitat dels diputats (tram. 234-00017/06). p. 74

Resolució, del 26 de febrer de 2003,
per la qual es declara vacant el càrrec de síndic de
Greuges. p. 74

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

Control del compliment de la Moció
169/VI del Parlament de Catalunya, sobre les políti-
ques sociolaborals a Catalunya (tram. 340-01144/
06). Informe relatiu al compliment de la Moció. p. 74

Control del compliment de la Resolució
1165/VI del Parlament de Catalunya, sobre el Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge
de la Conreria - Sant Mateu - Céllecs (tram. 340-
01571/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. p. 76

Control del compliment de la Resolució
1490/VI del Parlament de Catalunya, sobre el projec-
te de la segona fase de la canalització de la riera de
Palafolls (tram. 340-01572/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 76

Control del compliment de la Resolució
1528/VI del Parlament de Catalunya, sobre la pro-
tecció del patrimoni industrial de Catalunya (tram.
340-01573/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 77

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Sanitat i Seguretat Social davant la Comissió
de Política Social per a avaluar l’informe del Síndic
de Greuges sobre la situació de l’atenció primària de
la salut a Catalunya i sobre la reforma de l’atenció
primària i les previsions de futur (tram. 356-00562/
06). Acord sobre la sol·licitud. p. 77

Sol·licitud de compareixença de les en-
titats que gestionen centres d’assistència primària i
que han estat objecte de l’informe del Síndic de
Greuges davant la Comissió de Política Social amb
relació a l’atenció primària de la salut a Catalunya
(tram. 356-00563/06). Acord sobre la sol·licitud. p. 77

Sol·licitud de compareixença dels mà-
xims responsables de l’Administració Oberta de
Catalunya davant la Comissió per a la Societat de la
Informació perquè informin sobre el seu desenvolu-
pament, els objectius i les prioritats del programa
previst de desplegament, les inversions i els terminis
d’execució de les actuacions (tram. 356-00566/06).
Acord sobre la sol·licitud. p. 77

Sol·licitud de compareixença dels mà-
xims responsables de l’actualització del Pla estratè-
gic per a la societat de la informació «Catalunya en
xarxa» davant la Comissió per a la Societat de la
Informació perquè en facin la presentació, d’acord
amb el compromís adquirit a la sessió de la Comis-
sió del dia 21 de novembre del 2001 (tram. 356-
00567/06). Acord sobre la sol·licitud. p. 78

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Sanitat i Seguretat Social davant la Comissió
de Política Social perquè informi de les prioritats i les
línies d’actuació del seu departament per al temps
que resta de la VI legislatura (tram. 356-00577/06).
Acord sobre la sol·licitud. p. 78

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera de Benestar i Família davant la comissió cor-
responent perquè informi sobre el seu programa de
govern (tram. 356-00583/06). Acord sobre la sol·-
licitud. p. 78

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de Sanitat i Seguretat Social davant la Comissió
de Política Social perquè informi sobre les diferènci-
es entre les dades del Departament de Sanitat i Se-
guretat Social i les de l’informe del Defensor del
Pueblo referents a les llistes d’espera (tram. 356-
00597/06). Retirada de la sol·licitud. p. 78

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller en cap davant la Comissió d’Organització i Admi-
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nistració de la Generalitat i Govern Local perquè in-
formi sobre la presumpta manipulació d’un sondeig
encarregat pel Govern de la Generalitat (tram. 356-
00604/06). Retirada de la sol·licitud. p. 78

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la fundació privada Lar davant al Comis-
sió de Política Social, perquè informi sobre les con-
dicions en què desenvolupa la seva activitat envers
els malalts mentals (tram. 356-00605/06). Acord so-
bre la sol·licitud. p. 78

Sol·licitud de compareixença del senyor
Miquel Àngel Essomba, portaveu de SOS Racisme,
davant al Comissió de Política Social, perquè informi
sobre la seva proposta en matèria d’immigració i
contra el racisme (tram. 356-00606/06). Acord sobre
la sol·licitud. p. 79

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona
i degana del Consell de Col·legis de Diplomats en
Infermeria de Catalunya davant la Comissió de Polí-
tica Social perquè informi de la situació del Col·legi
Oficial d’Infermeria de Barcelona en el seu contenci-
ós amb el Consell General d’Infermeria d’Espanya
(tram. 356-00607/06). Acord sobre la sol·licitud. p. 79

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
davant la Comissió de Control Parlamentari de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
i de les Empreses Filials perquè presenti la Memòria
d’activitats del Consell corresponent a l’any 2002
(tram. 356-00609/06). Acord sobre la sol·licitud. p. 79

Sol·licitud de compareixença dels presi-
dents dels Col·legis de Diplomats en Infermeria de
Catalunya davant la Comissió de Política Social per-
què informin de la situació de conflicte amb el Con-
sell General d’Infermeria d’Espanya (tram. 356-
00612/06). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 79

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora M. Jesús Azanza Ruiz, catedràtica de
magnetobiologia de la Universitat de Saragossa,
davant la Comissió d’Estudi sobre els Efectes de les
Línies d’Alta Tensió i de les Instal·lacions de la Tele-
fonia Mòbil en la Salut de les Persones, per informar
sobre els efectes biològics dels camps electromag-
nètics de freqüència extremament baixa relacionats
amb els telèfons mòbils (tram. 356-00614/06). Acord
sobre la sol·licitud. p. 79

Sol·licitud de compareixença del senyor
Jordi Romeu i Robert, doctor enginyer en telecomu-
nicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya,
davant la Comissió d’Estudi sobre els Efectes de les
Línies d’Alta Tensió i de les Instal·lacions de la Tele-
fonia Mòbil en la Salut de les Persones, per donar la
seva opinió, dins l’àmbit de la seva especialitat, dels
efectes de les antenes de telefonia mòbil sobre la
salut de les persones, i dels que deriven de l’ús dels
telèfons (tram. 356-00615/06). Acord sobre la sol·-
licitud. p. 80

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

Sessió informativa de la Comissió per a
la Societat de la Informació amb el conseller d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació sobre
els nous projectes impulsats en el sector de les no-
ves tecnologies i de la societat de la informació
(tram. 355-00212/06). Substanciació. p. 80

Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller
d’Economia i Finances per a presentar l’estudi de

l’actuació de les caixes d’estalvi en matèria social,
en compliment de la Resolució 968/VI del Parlament
de Catalunya, per la qual s’encomana al Govern l’es-
tudi de l’actuació de les caixes d’estalvis en matèria
d’obra social (tram. 355-00223/06). Sol·licitud i trame-
sa a la Comissió. p. 80

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme, per a exposar el Pla general
d’ocupació (tram. 355-00227/06). Sol·licitud i trame-
sa a la Comissió. p. 80

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Medi Ambient
sobre els sistemes de control dels llits fluvials de
Catalunya i concretament de la recent contaminació
del riu Onyar (tram. 355-00228/06). Acord de tenir la
sessió informativa. p. 80

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sanitat i Segure-
tat Social per a avaluar l’informe del Síndic de Greu-
ges sobre la situació de l’atenció primària de la salut
a Catalunya i sobre la reforma de l’atenció primària i
les previsions de futur (tram. 355-00229/06). Acord
de tenir la sessió informativa. p. 81

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sanitat i Segure-
tat Social per a informar de les prioritats i les línies
d’actuació del seu departament per al temps que res-
ta de la VI legislatura (tram. 355-00230/06). Acord de
tenir la sessió informativa. p. 81

Sessió informativa de la comissió cor-
responent amb la consellera de Benestar i Família
perquè informi sobre el seu programa de govern
(tram. 355-00231/06). Acord de tenir la sessió infor-
mativa. p. 81

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

Compareixença de l’Escola Tèxtil
d’Arts i Oficis, de Sabadell (Vallès Occidental), da-
vant la Comissió de Política Social perquè informi de
la seva tasca (tram. 357-00127/06). Revocació de
l’acord de tenir la compareixença. p. 81

Compareixença del centre de formació
ocupacional SÈPAL, de Sant Cugat del Vallès
(Vallès Occidental), davant la Comissió de Política
Social perquè informi de la seva tasca (tram. 357-
00132/06). Revocació de l’acord de tenir la comparei-
xença. p. 81

Compareixença de l’Escola d’Art d’Olot
(Garrotxa) davant la Comissió de Política Social per-
què informi de la seva tasca (tram. 357-00133/06).
Revocació de l’acord de tenir la compareixença. p. 81

Compareixença del centre de formació
ocupacional de l’Associació Catalana de Fabricants
de Motllos i Matrius (ASCAMM), de Cerdanyola del
Vallès (Vallès Occidental), davant la Comissió de
Política Social perquè informi de la seva tasca (tram.
357-00134/06). Revocació de l’acord de tenir la com-
pareixença. p. 82

Compareixença de l’Institut Gaudí de la
Construcció, de Barcelona, davant la Comissió de
Política Social perquè informi de la seva tasca (tram.
357-00135/06). Revocació de l’acord de tenir la com-
pareixença. p. 82

Compareixença del l’Escola Tècnica
Professional Salesiana, de Barcelona, davant la
Comissió de Política Social perquè informi de la
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europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat
en el Parlament i en els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.

seva tasca (tram. 357-00136/06). Revocació de
l’acord de tenir la compareixença. p. 82

Compareixença de l’Escola Tècnica
Professional del Clot, de Barcelona, davant la Co-
missió de Política Social perquè informi de la seva
tasca (tram. 357-00137/06). Revocació de l’acord de
tenir la compareixença. p. 82

Compareixença de l’Institut Municipal
de Promoció Econòmica de Mataró (Maresme) da-
vant la Comissió de Política Social perquè informi de
la seva tasca (tram. 357-00138/06). Revocació de
l’acord de tenir la compareixença. p. 82

Compareixença del Centre de Formació
Ocupacional F. Layret, de Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès), davant la Comissió de Política Social
perquè informi de la seva tasca (tram. 357-00139/
06). Revocació de l’acord de tenir la compareixença. p. 82

Compareixença de l’Associació de pa-
res i mares de gais i lesbianes davant la Comissió de
Política Cultural perquè informin del seu coneixe-
ment d’accions educatives d’altres països europeus
per al lliure desenvolupament de la personalitat dels
nois i noies, i de la reflexió que en fan (tram. 357-
00329/06). Substanciació. p. 83

Compareixença de les entitats que ges-
tionen centres d’assistència primària i que han estat
objecte de l’informe del Síndic de Greuges davant la
Comissió de Política Social amb relació a l’atenció
primària de la salut a Catalunya (tram. 357-00359/
06). Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 83

Compareixença de representants de la
fundació privada Lar davant al Comissió de Política
Social, perquè informi sobre les condicions en què
desenvolupa la seva activitat envers els malalts
mentals (tram. 357-00360/06). Acord de tenir la ses-
sió de compareixença. p. 83

Compareixença del senyor Miquel Àn-
gel Essomba, portaveu de SOS Racisme, davant al
Comissió de Política Social, perquè informi sobre la
seva proposta en matèria d’immigració i contra el
racisme (tram. 357-00361/06). Acord de tenir la ses-
sió de compareixença. p. 83

Compareixença de la presidenta del
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona i degana del
Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de
Catalunya davant la Comissió de Política Social per-
què informi de la situació del Col·legi Oficial d’Infer-
meria de Barcelona en el seu contenciós amb el
Consell General d’Infermeria d’Espanya (tram. 357-
00362/06). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. p. 83

Compareixença dels màxims responsa-
bles de l’Administració Oberta de Catalunya davant
la Comissió per a la Societat de la Informació per-
què informin sobre el seu desenvolupament, els ob-
jectius i les prioritats del programa previst de desple-
gament, les inversions i els terminis d’execució de
les actuacions (tram. 357-00363/06). Acord de tenir
la sessió de compareixença. p. 83

Compareixença dels màxims responsa-
bles de l’actualització del Pla estratègic per a la so-
cietat de la informació «Catalunya en xarxa» davant
la Comissió per a la Societat de la Informació per-
què en facin la presentació, d’acord amb el compro-
mís adquirit a la sessió de la Comissió del dia 21 de
novembre del 2001 (tram. 357-00364/06). Acord de
tenir la sessió de compareixença. p. 84

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) davant la
Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les
Empreses Filials perquè presenti la Memòria d’activi-
tats del Consell corresponent a l’any 2002 (tram.
357-00365/06). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. p. 84

Compareixença de la senyora M.
Jesús Azanza Ruiz, catedràtica de magnetobiologia
de la Universitat de Saragossa, davant la Comissió
d’Estudi sobre els Efectes de les Línies d’Alta Ten-
sió i de les Instal·lacions de la Telefonia Mòbil en la
Salut de les Persones, per informar sobre els efec-
tes biològics dels camps electromagnètics de fre-
qüència extremament baixa relacionats amb els te-
lèfons mòbils (tram. 357-00366/06). Acord de tenir la
sessió de compareixença. p. 84

Compareixença del senyor Jordi Ro-
meu i Robert, doctor enginyer en telecomunicacions
de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la
Comissió d’Estudi sobre els Efectes de les Línies
d’Alta Tensió i de les Instal·lacions de la Telefonia
Mòbil en la Salut de les Persones, per donar la seva
opinió, dins l’àmbit de la seva especialitat, dels efec-
tes de les antenes de telefonia mòbil sobre la salut
de les persones, i dels que deriven de l’ús dels telè-
fons (tram. 357-00367/06). Acord de tenir la sessió
de compareixença. p. 84

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 del conseller de
Governació i Relacions Institucionals a la consellera
de Justícia i Interior (tram. 330-00112/06). Coneixe-
ment. p. 85
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1673/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la legalització dels
pous
Tram. 250-02582/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la legalització dels
pous (tram. 250-02582/06), presentada pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 41582).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar-li, un cop les declaracions tributàries
de les explotacions d’aigües medicinals i termals
hagin estat degudament validades, les dades sobre
els aprofitaments hídrics.

b) Atès que molts de pous estan en plena explotació
sense autorització ni inscripció al registre de
l’Agència Catalana de l’Aigua, adoptar les mesures
pertinents perquè d’ara endavant les companyies
d’electricitat no autoritzin els subministraments
d’energia als pous que no estiguin inscrits a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

Resolució 1674/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la desviació del tor-
rent del Vall, de Moià (Bages)
Tram. 250-02678/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei per a demanar un estudi so-
bre la desviació del torrent del Vall, de Moià (Bages)
(tram. 250-02678/06), presentada pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
43186).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

a) Elaborar, per mitjà de l’Agència Catalana de
l’Aigua, un estudi hidrològic, hidràulic, històric i
d’inundabilitat de la zona del torrent del Vall, de
Moià (Bages), per a valorar la possibilitat de
redimensionar les canalitzacions que el desvien i el
condueixen, i evitar desbordaments.

b) Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que
inspeccioni de manera exhaustiva l’execució del
projecte que va autoritzar el desviament del torrent
del Vall, de Moià, per a comprovar si s’adequa a la
normativa vigent.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 1675/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el Pla de gestió de
l’aqüífer Carme-Capellades (Anoia)
Tram. 250-02747/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el Pla de gestió de
l’aqüífer Carme-Capellades (Anoia) (tram. 250-
02747/06), presentada pel Sr. Roberto Edgardo
Labandera Ganachipi, juntament amb quatre altres
diputats del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar en el termini de sis mesos el Pla de gestió de
l’aqüífer Carme-Capellades (Anoia).

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

Resolució 1676/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el desdoblament de
la carretera C-16 (Eix del Llobregat)
entre Puig-reig i Berga (Berguedà)
Tram. 250-03125/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda
el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el desdoblament de la car-
retera C-16 (Eix del Llobregat) entre Puig-reig i Berga
(Berguedà) (tram. 250-03125/06), presentada pel G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el G. P. d’Iniciativa
per Catalunya Verds, el G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya i el G. P. Popular, i les esmenes presenta-
des pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 50616).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Desdoblar la C-16 (Eix del Llobregat) entre
Puig-Reig i Berga (Berguedà), seguint el traçat es-

tablert per l’alternativa 1 del projecte presentat
l’any 2001, i a mantenir la previsió que el 2005 el
desdoblament estigui acabat i entri en servei.

b) Incloure en la inversió l’adequació i la millora
d’una de les carreteres que uneix Casserres (Ber-
guedà) a l’Eix del Llobregat com a millor solució
per a facilitar la connexió d’aquest municipi amb
els territoris veïns.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

Resolució 1677/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el subministrament
d’aigua a diversos municipis del
Bages, el Berguedà i Osona
Tram. 250-02915/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre el subministrament
d’aigua a Santa Maria de Merlès (Berguedà) (tram.
250-02915/06), presentada pel Sr. Joan Roma i
Cunill, juntament amb quatre altres diputats del G.
P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes
presentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
48560).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desen-
volupar, com més aviat millor, els projectes cons-
tructius que han de permetre el subministrament
d’aigua de qualitat als municipis de Gaià (Bages),
Oristà (Osona), Prats de Lluçanès (Osona), Sagàs
(Berguedà), Santa Maria de Merlès (Berguedà) i
Sant Feliu Sasserra (Bages).

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

1.10.

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



3 de març de 2003 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 398

10

Resolució 1678/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els estudis d’avalua-
ció del risc de subsidències a l’aqüífer
Carme - Capellades (Anoia)
Tram. 250-02987/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda
el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un estudi
geològic d’avaluació del risc de subsidències a l’aqüí-
fer Carme - Capellades (Anoia) (tram. 250-02987/06),
presentada pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds, i
les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 48410).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar als grups parlamentaris els resultats dels diver-
sos estudis elaborats per a avaluar el risc de subsi-
dències a la zona de l’aqüífer Carme – Capellades
(Anoia).

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

Resolució 1679/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el col·lector de la riera
d’Aubí, a Palafrugell (Baix Empordà)
Tram. 250-03025/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la neteja de la riera de
l’Aubi, a Palafrugell (Baix Empordà) (tram. 250-
03025/06), presentada pel G. P. d’Iniciativa per
Catalunya Verds, i les esmenes presentades pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 49973).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme, dins del primer semestre del 2003, un projec-

te per a reparar o canviar el col·lector en alta de la
riera d’Aubí de manera que se’n solucionin els pro-
blemes.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

Vidal

Resolució 1680/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’inici del projecte de
soterrament de les rieres de Tiana i
Miquel Mates, a Montgat i Tiana (Ma-
resme)
Tram. 250-03027/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de
la 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),
presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i les esmenes presentades pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 49972).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme, per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua,
fent les gestions necessàries davant del Govern de
l’Estat, les actuacions establertes pel projecte de
soterrament de les rieres de Tiana i Miquel Mates,
als municipis de Montgat i Tiana (Maresme), per tal
de garantir que les obres comencin com més aviat
millor.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep Maria Fabregat i Vidal
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Resolució 1681/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la revisió de les con-
cessions de captació d’aigua directa
de cabals fluvials
Tram. 250-03077/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la revisió de les con-
cessions de captació d’aigua directa de cabals fluvi-
als (tram. 250-03077/06), presentada per la Sra.
Montserrat Tura i Camafreita, juntament amb quatre
altres diputats del G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i les esmenes presentades pel G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 49505) i pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 50162).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern que, en
el termini de sis mesos, l’informi de les inspeccions
sobre les revisions de les concessions de captació
d’aigua directa de cabals fluvials i dels expedients
o les mesures correctores per pràctiques inadequa-
des en l’ús o el tractament de l’aigua.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

Resolució 1682/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el sanejament del
torrent del Fou (Vallès Oriental)
Tram. 250-03078/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de
la Proposició no de llei sobre la canalització 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), presentada per la
Sra. Montserrat Tura i Camafreita, juntament amb
quatre altres diputats del G. P. Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, i les esmenes presentades pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 50161).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
l’any 2003 les actuacions necessàries per a connec-
tar a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de la
Roca del Vallès les urbanitzacions de les Pungoles i
Can Miret, del nucli del Pla, i el nucli de Sant Julià
del Fou, dels municipis de Sant Antoni de Vilamajor
i Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental), a fi de
sanejar el torrent del Fou, afluent de la riera
Mogent.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

Resolució 1683/VI del Parlament de
Catalunya, sobre els problemes hí-
drics del torrent del Massent, a Sant
Pere de Riudebitlles (Alt Penedès)
Tram. 250-03122/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de
la 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), presentada per la Sra. M. Dolors
Montserrat i Culleré, juntament amb quatre altres
diputats del G. P. Popular, i les esmenes presentades
pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg.
50256) i pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
50409).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar els problemes hídrics del torrent del Massent al
seu pas per la població de Sant Pere de Riudebitlles
(Alt Penedès) i a dur a terme les actuacions necessà-
ries per a solucionar-los.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep Maria Fabregat i Vidal
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Resolució 1684/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la neteja i el condici-
onament de les rieres i els torrents
que passen per Juià, Celrà i Sant Martí
Vell (Gironès)
Tram. 250-03177/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de
la 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), presentada pel Sr. Manel Nadal i
Farreras, juntament amb quatre altres diputats del G.
P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes
presentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
51371).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar, en el marc del Programa de conservació i neteja
de lleres públiques per a l’any 2003, la proposta de
neteja i condicionament de les rieres i els torrents
que passen pels municipis de Juià, Celrà i Sant
Martí Vell (Gironès), i a executar les mesures cor-
rectores establertes pel projecte específic per a la
riera de Bordils (Gironès), per a garantir-ne la capa-
citat de desguàs.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

Resolució 1685/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de la ca-
pacitat hídrica de la riera de Sant
Bartomeu, a Molins de Rei (Baix
Llobregat)
Tram. 250-03185/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 45, 18.02.2003, DSPC-C 425

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, ha estudiat el text de
la 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), presentada

per la Sra. Carme Figueras i Siñol, juntament amb
quatre altres diputats del G. P. Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, i les esmenes presentades pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 51379).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Tramitar l’aprovació definitiva del projecte d’in-
crement de la capacitat hídrica de la riera de Sant
Bartomeu, pel que fa a l’embocadura,  i promoure’n
tot seguit l’execució.

b) Concloure i aprovar el projecte d’increment de
la capacitat hídrica de la riera de Sant Bartomeu,
pel que fa a la sortida de la canonada, d’acord amb
les observacions de l’Ajuntament de Molins de Rei
(Baix Llobregat), i promoure’n l’execució.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

Resolució 1686/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el contingut de les
motivacions i la regulació de les cam-
panyes de vacunació
Tram. 250-02719/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la regulació de les vacu-
nacions, especialment de l’hepatitis B (tram. 250-
02719/06), presentada per la Sra. M. Dolors Nadal i
Aymerich, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Popular.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a no fer
cap referència especial a cap col·lectiu concret, per
raons de procedència, raça o condició, ni en les
motivacions ni en la regulació que es faci de les
campanyes de vacunació de la població, i a garantir
en tot moment la protecció especial de què són tri-
butaris els menors en virtut de la legislació vigent.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet
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Resolució 1687/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
centre d’atenció primària a Cabrils
(Maresme)
Tram. 250-02729/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la construcció d’un cen-
tre d’assistència primària a Cabrils (Maresme)
(tram. 250-02729/06), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 43956).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar el projecte del centre d’atenció primària al muni-
cipi de Cabrils (Maresme) i a construir-lo tenint en
compte el compliment de les ràtios de població dels
serveis sanitaris d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1688/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la reinserció laboral
de persones rehabilitades d’una
drogodependència
Tram. 250-02735/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la reinserció laboral dels
drogodependents (tram. 250-02735/06), presentada
pel Sr. Juan Manuel Jaime Ortea, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 43715).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a com-
plir les prescripcions següents en el termini de vuit
mesos:

a) Establir un sistema d’incentius econòmics a les
empreses que contractin persones que s’hagin reha-
bilitat d’una drogodependència.

b) Fomentar des de l’Administració pública la
intermediació per a inserir el col·lectiu de persones re-
habilitades d’una drogodependència al món laboral.

c) Col·laborar amb associacions i centres que es de-
diquin a la rehabilitació de drogodependents per
donar compliment al que estableixen les lletres a i
b.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1689/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la constitució de pi-
sos compartits per a persones en situ-
ació d’exclusió social
Tram. 250-02736/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la creació de pisos
d’acollida per a persones marginades (tram. 250-
02736/06), presentada per la Sra. Pilar Malla i
Escofet, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 43959).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir
en compte, mitjançant els ajuts del Departament de
Benestar i Família, la necessitat de facilitar la cons-
titució de pisos compartits per a persones en situa-
ció d’exclusió social i que aquests pisos siguin con-
siderats unitats de convivència, tant si són
gestionats per les administracions locals com si ho
són per institucions d’iniciativa social que ja treba-
llin en la inserció de persones soles excloses soci-
alment.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet
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Resolució 1690/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’adopció de mesu-
res per a pal·liar la deslocalització
d’empreses
Tram. 250-02692/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la creació d’una comis-
sió per a la intermediació laboral per a empreses en
situació de crisi i l’establiment de mesures d’obser-
vació del comportament de les empreses multinaci-
onals (tram. 250-02692/06), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi (reg. 42419).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear
en el si del Consell de Direcció del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, o de l’organisme que el substitu-
eixi, una comissió d’ajut a la regeneració del teixit
econòmic i l’ocupació de les zones especialment
afectades per la deslocalització d’empreses, amb les
funcions mínimes següents:

a) Negociar amb les empreses que es deslocalitzin
un pla social per a obtenir el màxim grau  de man-
teniment de l’ocupació en la zona en condicions de
viabilitat, recol·locacions alternatives o una aporta-
ció econòmica substancial al procés de revitalització
del teixit econòmic productiu que queda malmès
amb llurs pretensió.

b) Dissenyar i posar en pràctica accions d’assessora-
ment, formació i recol·locació de treballadors que quedin
afectats per processos de reestructuració d’empreses.

c) Inserir el conjunt de les actuacions a dur a terme
pel que fa a la deslocalització d’empreses dins els
acords territorials per l’ocupació de la zona afectada.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a en-
carregar al Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial (Cidem) la redacció d’un informe de
prospectiva anual que reflecteixi la inversió estran-
gera a Catalunya i permeti avaluar els projectes ja
consolidats i detectar les possibles deslocalitzaci-
ons futures de sectors industrials. L’informe corres-
ponent a l’exercici de l’any 2003 ha d’ésser presen-
tat al Parlament en un termini de tres mesos i a partir
de l’exercici proper li ha d’ésser lliurat dins el pri-
mer trimestre de l’any.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1691/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment d’una
línia de crèdits específics destinats a
equipament per al teletreball
Tram. 250-02750/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre el teletreball (tram. 250-
02750/06), presentada pel Sr. Bernardo Fernández
Martínez, juntament amb cinc altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
en el termini de sis mesos una línia de crèdits espe-
cífics per a les despeses addicionals que comporta
l’inici de qualsevol activitat professional i per a
comprar i modernitzar els equips destinats al
teletreball.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1692/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un es-
tudi referent al teletreball
Tram. 250-02785/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la constitució d’una co-
missió tècnica permanent en el si del Consell de
Treball, Econòmic i Social de Catalunya sobre el
teletreball (tram. 250-02785/06), presentada pel Sr.
Bernardo Fernández Martínez, juntament amb cinc
altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
44761).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent
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RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a enco-
manar al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya l’elaboració d’un estudi sobre el
teletreball en el termini de sis mesos, amb els objec-
tius d’analitzar-ne el desenvolupament i les noves
problemàtiques que plantegen, de conèixer-ne les
realitats i les experiències d’altres països i de for-
mular propostes de futur.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1693/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el transport sanitari
a les comarques del Bages, el Ber-
guedà i el Solsonès
Tram. 250-02763/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el transport sanitari a les
comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès
(tram. 250-02763/06), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar en el termini de tres mesos un informe sobre el
transport sanitari a les comarques del Bages, el Ber-
guedà i el Solsonès al mateix Parlament i a les insti-
tucions locals i comarcals d’aquestes comarques
que analitzi els punts següents:

a) Mitjans materials: les dotacions de material mò-
bil i les mesures de comprovació de la idoneïtat
d’aquest material, la valoració de les instal·lacions i
les bases de les empreses i els mitjans tècnics de
comunicació dels vehicles i del personal.

b) Modificacions en la concessió: les modificacions
econòmiques aprovades per a cada lot, la justifica-
ció dels increments aprovats i els resultats econò-
mics de les empreses concessionàries del servei de
transport.

c) Personal: les dotacions de personal i el resultat
de la supervisió sobre el compliment de les conces-
sions.

d) Serveis efectuats: la relació dels serveis efectuats
els anys 2001 i 2002 i el primer trimestre del 2003
en cadascun dels lots corresponents a aquestes co-
marques, la supervisió dels serveis efectuats, els

serveis de trasllats efectuats per empreses altres que
les concessionàries i la facturació de la intervenció
d’empreses externes.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1694/VI del Parlament de
Catalunya, sobre un centre de dia per
a gent gran a Santa Coloma de Gra-
menet (Barcelonès)
Tram. 250-02815/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la creació d’un centre de
dia per a la gent gran, a Santa Coloma de Gramenet
(Barcelonès) (tram. 250-02815/06), presentada pel
Grup Parlamentari Popular, i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
46917).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear
un centre de dia per a gent gran al municipi de San-
ta Coloma de Gramenet (Barcelonès) en les instal·-
lacions de la residència d’avis Santa Coloma.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1695/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’estabilització de la
plantilla de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-02778/06 i 250-02956/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la situació laboral del
personal al servei de l’Institut Català de la Salut
(tram. 250-02778/06), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
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i Unió (reg. 45130), i el text de la Proposició no de
llei sobre els sistemes de promoció del personal al
servei de l’Institut Català de la Salut (tram. 250-
02956/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 48552).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

a) Expressa la preocupació per l’elevat nombre de
treballadors de l’Institut Català de la Salut (ICS)
que tenen contractes com a interins o temporals.

b) Considera del tot necessari que es procedeixi a
l’estabilització de la plantilla de l’ICS amb criteris i
procediments que permetin la màxima inclusió del
personal que hi treballa, d’acord amb els mecanis-
mes establerts per a l’accés a la funció pública i la
negociació col·lectiva, i que en la valoració dels
mèrits dels candidats se’ls tingui en compte l’expe-
riència professional, el temps treballat i la forma-
ció.

c) Insta el Govern a aplicar amb la màxima celeritat
els procediments establerts per a l’estabilització de
la plantilla de l’ICS.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1696/VI del Parlament de
Catalunya, sobre una campanya infor-
mativa referent als riscos per als in-
fants i els adolescents de l’ús inade-
quat d’Internet
Tram. 250-03014/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre els riscos en la població
infantil i juvenil de l’ús inadequat d’Internet (tram.
250-03014/06), presentada pel Sr. Alberto
Fernández Díaz, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Popular, i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 47903).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar una campanya informativa, adreçada
especialment als infants i els adolescents i a llurs

pares i tutors, sobre els riscos que pot tenir l’accés i
l’ús inadequats, poc instructius i incontrolats
d’Internet, amb l’objectiu d’establir els criteris per
a garantir que es faci un ús constructiu i útil
d’aquesta nova font d’informació que faciliten les
noves tecnologies.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1697/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’increment de les
places residencials i de centre de dia
per a gent gran de Malgrat de Mar (Ma-
resme)
Tram. 250-03081/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la creació d’un centre
residencial i de dia per a la gent gran, a Malgrat de
Mar (Maresme) (tram. 250-03081/06), presentada
pel Grup Parlamentari Popular, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (reg. 49671) i pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 50159).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incre-
mentar, mitjançant el Programa de suport a l’acolli-
ment residencial i diürn, els equipaments del pro-
grama corresponent a Malgrat de Mar (Maresme)
pel que fa a les  places residencials i de centre de
dia per a gent gran.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet
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Resolució 1698/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’obesitat
Tram. 250-03092/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 46, 19.02.2003, DSPC-C 426

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’obesitat (tram. 250-
03092/06), presentada pel Grup Parlamentari Popu-
lar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 49502)
i pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (reg. 49675).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern prendre
les mesures necessàries per a:

a) Impulsar campanyes divulgatives i informatives
sobre els riscos que comporta per a la salut de les
persones l’obesitat o sobrepès patològic, procurant
no provocar efectes secundaris negatius com l’in-
crement de l’anorèxia i la bulímia, i sobre la impor-
tància d’adoptar hàbits alimentaris saludables per
prevenir aquesta patologia.

b) Estudiar la incidència real de l’obesitat a
Catalunya i les seves causes, per tal de minimitzar
la incidència d’aquesta patologia.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1700/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’aprofundiment de-
mocràtic del procediment administratiu
Tram. 250-02994/06

Adopció: Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local
Sessió núm. 31, 19.02.2003, DSPC-C 428

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

La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’aprofundiment democràtic
del procediment administratiu (tram. 250-02994/

06), presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i l’esmena presentada pel G. P. Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 47901).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al Govern a elabo-
rar un estudi, en el termini més breu possible, amb
la finalitat d’aprofundir la democràcia i legislar a
favor dels ciutadans, sobre les diverses actuacions
administratives i llurs procediments, pel que fa a:

a) Les normes processals i de procediment adminis-
tratiu que es derivin de les particularitats del dret
substantiu de Catalunya.

b) Les normes que regulin les especialitats de l’or-
ganització de la Generalitat.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1701/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la codificació i la
simplificació de la legislació i dels pro-
cediments administratius
Tram. 250-03208/06

Adopció: Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local
Sessió núm. 31, 19.02.2003, DSPC-C 428

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

La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la simplificació legislativa i
administrativa de la Generalitat (tram. 250-03208/
06), presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya, i les esmenes presentades pel G. P. Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 51863).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encar-
regar a la Comissió Jurídica Assessora que examini
l’estat actual de la legislació i els procediments ad-
ministratius per a fer-ne la codificació i, alhora, sim-
plificar-la i fer-ne una redacció més clara i precisa.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

El secretari La presidenta de la Comissió
Joan Ridao i Martín M. Eugènia Cuenca i Valero
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Resolució 1702/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el compliment de re-
quisits de contenció de la despesa
pública en els processos de creació o
de desplegament de l’estructura inter-
na d’entitats autònomes o empreses
de la Generalitat
Tram. 250-03050/06

Adopció: Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local
Sessió núm. 31, 19.02.2003, DSPC-C 428

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

La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
19 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre el compliment de requisits
de contenció de la despesa pública en els processos
de creació o de desplegament de l’estructura inter-
na d’entitats autònomes o empreses de la Generali-
tat (tram. 250-03050/06), presentada pel diputat Sr.
Joaquim Nadal i Farreras, juntament amb quatre al-
tres diputats del G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i les esmenes presentades pel G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 49790) i pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 50225).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
que tota disposició normativa que aquest aprovi per
regular la creació o el desplegament de l’estructura
interna d’entitats autònomes o empreses de la Ge-
neralitat, en el cas que comporti la creació de nous
llocs de treball de personal funcionari, aquests no es
puguin dotar mentre no se’n redueixi el nombre
equivalent en l’Administració de la Generalitat, a fi
de complir els requisits de contenció de la despesa
pública.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Resolució 1703/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el teatre dels insti-
tuts Infanta Isabel i Joan d’Àustria, de
Barcelona
Tram. 250-02642/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la remodelació del teatre
que comparteixen els IES Infanta Isabel i Joan
d’Àustria, del barri de la Verneda, de Barcelona
(tram. 250-02642/06), presentada pel diputat Sr.
Bernardo Fernández Martínez, juntament amb qua-
tre altres diputats del G. P. Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, i les esmenes presentades pel G. P. de
Convergència i Unió (reg. 42972).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adjudi-
car, dins l’exercici del 2003, el projecte d’obres per
a rehabilitar el teatre dels instituts Infanta Isabel i
Joan d’Àustria, del barri de la Verneda de
Barcelona.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2003

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

Resolució 1704/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’institut d’ensenya-
ment secundari Ernest Lluch, de
Barcelona
Tram. 250-02769/06 i 250-02814

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre les obres de millorament
per al curs 2002-2003 de l’IES Parc de l’Escorxador,
de Barcelona (tram. 250-02769/06/06), presentada
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds, i l’esmena
presentada pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
43974), i el text de la Proposició no de llei sobre la
reforma de l’IES Parc de l’Escorxador, de Barcelona
(tram. 250-02814/06), presentada pel G. P. Popular.
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Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reformar i millorar les instal·lacions de l’institut
d’ensenyament secundari Ernest Lluch, de
Barcelona, per a reparar les deficiències que pateix
i donar resposta a la demanda educativa.

b) Adoptar les mesures necessàries perquè l’institut
d’ensenyament secundari Ernest Lluch pugui utilit-
zar el primer soterrani per a ús acadèmic (sales d’in-
formàtica, de projeccions, etc.) i perquè, en cas que
el centre necessiti més espai, es pugui arribar a un
acord pel que fa al segon soterrani.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2003

El secretari en funcions El president de la Comissió
Francesc Vendrell i Bayona Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 1705/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció del
centre d’educació infantil i primària
Mallorca, de Barcelona
Tram. 250-02816/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la construcció del CEIP
Mallorca, de Barcelona (tram. 250-02816/06), pre-
sentada pel G. P. Popular, i l’esmena presentada pel
G. P. de Convergència i Unió (reg. 46826).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a signar,
durant l’any 2003, un conveni amb l’Ajuntament de
Barcelona per a establir les obligacions respectives
pel que fa al projecte que inclou la nova construc-
ció del centre d’educació infantil i primària
Mallorca i d’altres equipaments al barri de l’Eixam-
ple de Barcelona.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2003

El secretari en funcions El president de la Comissió
Francesc Vendrell i Bayona Joaquim Ferrer i Roca

Resolució 1706/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la publicitat de l’ofer-
ta dels ensenyaments integrats artís-
tics de primària i secundària
Tram. 250-02614/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la publicitat de l’oferta
dels ensenyaments integrats artístics de primària i
secundària (tram. 250-02614/06), presentada per la
diputada Sra. M. Assumpta Baig i Torras, juntament
amb quatre altres diputats del G. P. Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, i les esmenes presentades pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 42824)
i pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 42983).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar a
conèixer l’oferta dels ensenyaments integrats artís-
tics de primària i secundària arreu de Catalunya, de
manera que aquesta informació arribi amb més
efectivitat als joves i a llurs famílies.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2003

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

Resolució 1707/VI Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
nou centre d’educació infantil i primà-
ria a Roda de Barà (Tarragonès)
Tram. 250-02804/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la construcció d’un nou
CEIP a Roda de Barà (Tarragonès) (tram. 250-
02804/06), presentada pel G. P. Popular, i les esme-
nes presentades pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 44579) i pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (reg. 44683)

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent
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RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a
construir un nou centre educatiu als terrenys cedits
per l’Ajuntament de Roda de Barà (Tarragonès) per
instal·lar-hi l’actual centre d’educació infantil i pri-
mària Roda de Barà.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2003

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

Resolució 1708/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació de l’ofer-
ta docent a Figueres (Alt Empordà)
Tram. 250-02758/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre l’ampliació de l’oferta
docent a Figueres (Alt Empordà) (tram. 250-02758/
06), presentada pel diputat Sr. Martí Sans i Pairutó,
juntament amb quatre altres diputats del G. P. Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes presen-
tades pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 43969).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Adoptar les mesures necessàries per a atendre
adequadament la demanda d’escolarització per al
curs 2003-2004 a Figueres (Alt Empordà).

b) Dotar els centres docents públics de Figueres
dels recursos humans necessaris per a mantenir
unes ràtios adequades d’alumnes per aula en tots els
nivells educatius.

c) Iniciar, d’acord amb les previsions del Departa-
ment d’Ensenyament, els tràmits necessaris per a
l’adjudicació del projecte de nova construcció del
centre d’educació secundària Olivar Gran, de Fi-
gueres.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2003

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

Resolució 1709/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el respecte a la diver-
sitat d’orientacions sexuals
Tram. 250-02770/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el respecte a la diversitat
d’orientacions sexuals (tram. 250-02770/06), pre-
sentada per la diputada Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, juntament amb quatre altres diputats del G.
P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les esmenes
presentades pel G. P. de Convergència i Unió (reg.
44757).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar suport a la creació d’un grup de recerca
interuniversitari que elabori un informe sobre la
problemàtica social que pot afectar els adolescents
i joves homosexuals, per tal que, a partir de les se-
ves conclusions, es puguin dissenyar programes de
matèries optatives dels currículums universitaris, es
pugui preparar professorat especialista i es puguin
establir les línies bàsiques d’intervenció
politicopedagògica.

b) Introduir en els currículums escolars el coneixe-
ment de la diversitat d’orientacions sexuals i la
seva consideració des del respecte i la solidaritat.

c) Tractar, en els materials didàctics d’educació in-
fantil, primària i secundària, la diversitat sexual
com un fet real i legítim.

d) Formar els mestres i els professors,  donant prio-
ritat als qui han de fer tutoria en grups d’alumnes,
en la descoberta d’un mateix i en el tractament de
totes les orientacions sexuals dels nois i les noies.

e) Garantir que les biblioteques i els materials peda-
gògics dels centres educatius tinguin en compte to-
tes les orientacions sexuals per tal d’accelerar la
normalització de l’opinió ciutadana davant el fet
homosexual.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2003

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i Roca
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Resolució 1710/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació del Ber-
guedà amb un cicle formatiu de con-
ducció d’activitats fisicoesportives en
el medi natural
Tram. 250-02819/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la dotació de l’IES de l’Alt
Berguedà d’un cicle formatiu de grau mitjà de con-
ducció i d’activitats fisicoesportives en el medi natu-
ral, a partir del curs 2003-2004 (tram. 250-02819/
06), presentada pel diputat Sr. Joan Roma i Cunill,
juntament amb quatre altres diputats del G. P. Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada
pel G. P. de Convergència i Unió (reg. 46824).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar, en la planificació de l’oferta formativa de forma-
ció professional per al curs 2003-2004, la dotació
de la comarca del Berguedà amb un cicle formatiu
de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoespor-
tives en el medi natural.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2003

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

Resolució 1711/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació de l’insti-
tut d’ensenyament secundari Miquel
Biada, de Mataró (Maresme), amb un
nou cicle formatiu
Tram. 250-02859/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la implantació dels ci-
cles formatius de formació professional específica
de grau superior de química ambiental i imatge i so
a l’IES Miquel Biada, de Mataró (Maresme) (tram.
250-02859/06), presentada pel G. P. d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar, en la planificació de l’oferta formativa de forma-
ció professional per al curs 2003-2004, la dotació
de l’institut d’ensenyament secundari Miquel
Biada, de Mataró (Maresme), amb un cicle formatiu
de la família professional de la comunicació, la
imatge i el so.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2003

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

Resolució 1712/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’obertura de la Lli-
breria de la Generalitat a Reus (Baix
Camp) i Tarragona (Tarragonès)
Tram. 250-02496/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la llibreria de la Genera-
litat a Tarragona (tram. 250-02496/06), presentada
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a inclou-
re l’obertura de la Llibreria de la Generalitat a Reus
(Baix Camp) i Tarragona (Tarragonès) en els pressu-
postos per al 2004, que han de preveure, a més,
instal·lar-hi punts d’accés gratuït a Internet per a
apropar la xarxa als ciutadans, donar-los a conèixer
i permetre l’accés al projecte Administració Oberta
de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2003

La secretària El president de la Comissió
M. Caridad Mejías Sánchez Joaquim Ferrer i çRoca
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Resolució 1713/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’obertura de la Lli-
breria de la Generalitat a Tortosa (Baix
Ebre)
Tram. 250-02627/06

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 43, 20.02.2003, DSPC-C 429

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda
el dia 20 de febrer de 2003, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la Llibreria de la Gene-
ralitat a Tortosa (Baix Ebre) (tram. 250-02627/06),
presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a inclou-
re l’obertura de la Llibreria de la Generalitat a
Tortosa (Baix Ebre) en els pressupostos per al 2004,
que, a més, han de preveure instal·lar-hi punts d’ac-
cés gratuït a Internet per a apropar la xarxa als ciu-
tadans, donar-los a conèixer i permetre l’accés al
projecte Administració Oberta de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2003

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

Resolució 1714/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el doblatge al català
del cinema exhibit per les televisions
locals
Tram. 250-02727/06

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empre-
ses Filials
Sessió núm. 31, 21.02.2003, DSPC-C 430

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE LA CORPORA-
CIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES EMPRESES FI-
LIALS

La Comissió de Control Parlamentari de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió i les Empreses Fi-
lials, en sessió tinguda el dia 21 de febrer de 2003,
ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre
el doblatge al català del cinema exhibit per les tele-
visions locals (tram. 250-02727/06), presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió a incloure en les negoci-
acions dels contractes dels drets d’emissió de
pel.lícules i altre material cinematogràfic la possibi-
litat que la versió doblada al català que assumeix
pressupostàriament Televisió de Catalunya pugui
ésser emesa per les televisions locals que ho
sol.licitin i n’obtinguin l’autorització corresponent.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2003

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Àngels Esteller Ruedas Josep M. Carbonell i Abelló

Resolució 1715/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la programació de
debats sectorials en els mitjans de
comunicació amb la participació de
totes les forces polítiques amb repre-
sentació parlamentària
Tram. 250-02883/06

Adopció: Comissió de Control Parlamen-
tari de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió i de les Empre-
ses Filials
Sessió núm. 31, 21.02.2003, DSPC-C 430

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE LA CORPORACIÓ

CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió i les Empreses Fi-
lials, en sessió tinguda el dia 21 de febrer de 2003,
ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre
la programació, en els mitjans de comunicació, de
debats sectorials amb la participació de totes les
forces polítiques amb representació parlamentària
(tram. 250-02883/06), presentada pels grups parla-
mentaris Socialistes – Ciutadans pel Canvi; d’Inici-
ativa per Catalunya Verds; d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i Popular.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió, d’acord amb els seus
criteris professionals, a prendre les mesures ne-
cessàries per tal que en els mitjans de comunicació
dependents de la Generalitat siguin programats de-
bats sectorials amb la participació de totes les for-
ces polítiques amb representació parlamentària.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2003

La secretària de la Comissió El president de la Comissió

Àngels Esteller Ruedas Josep M. Carbonell i Abelló
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Resolució 1716/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’Informe del Tribu-
nal de Comptes relatiu a la fiscalitza-
ció de les comptabilitats electorals de
les eleccions al Parlament de
Catalunya del 1999
Tram. 250-03264/06

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 21, 25.02.2003, DSPC-C 431

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en ses-
sió tinguda el dia 25 de febrer de 2003, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre l’informe de
fiscalització 30/1999-SM sobre les eleccions al Par-
lament de Catalunya del 17 d’octubre de 1999, de la
Sindicatura de Comptes (tram. 250-03264/06), pre-
sentada pel G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe del Tri-
bunal de Comptes relatiu a la fiscalització de les
comptabilitats electorals de les eleccions al Parla-
ment de Catalunya del 1999 i insta el Govern a apli-
car les recomanacions de reducció de subvencions
proposada pel dit Tribunal en l’Informe esmentat.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

El secretari El president de la Comissió
Jaume Oliveras i Maristany  Joan Manuel Sabanza

Resolució 1719/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’acorda d’in-
terposar recurs d’inconstitucionalitat
contra la Llei 53/2002, del 30 de de-
sembre, de mesures fiscals, adminis-
tratives i de l’ordre social, i recusar el
president del Tribunal Constitucional
Tram. 212-00015/06 i 212-00016/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió 78, 27.02.2003, DSPC-P 116

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
febrer de 2003, ha debatut les propostes de resolu-
ció formulades pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (reg.

53504) perquè el Parlament interposi un recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei 53/2002, del 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social.

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

RESOLUCIÓ

El Ple del Parlament, d’acord amb el que disposen
els articles 162.1.a de la Constitució espanyola, 34.4
i 41 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i 79 i
32.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional,
un cop conegut el Dictamen núm. 235, de l’11 de
febrer de 2003, del Consell Consultiu de la Genera-
litat, acorda interposar un recurs d’inconstitucio-
nalitat contra la Llei 53/2002, del 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre soci-
al, concretament els apartats 2, 3, 4, 5 i 10 de l’arti-
cle 109.

Així mateix, d’acord amb els articles 80 de la Llei 2/
1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, i
concordants de la Llei orgànica del poder judicial,
se sol·licita que el Ple de la cambra acordi proposar
i formalitzar, simultàniament a la interposició del
recurs, un incident de recusació del president i ma-
gistrat del Tribunal Constitucional, Sr. Manuel
Jiménez de Parga, perquè s’abstingui de conèixer
del dit recurs com a conseqüència d’haver contra-
vingut al principi d’imparcialitat inherent a l’exer-
cici del seu càrrec, per raó d’haver deslegitimat pú-
blicament i reiteradament les nacionalitats
històriques i discrepar de la vigència i l’oportunitat
de la diferenciació constitucional entre nacionali-
tats i regions.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2003

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

Moció 205/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el turisme rural i el seu
desenvolupament
Tram. 302-00304/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 77, 27.02.2003, DSPC-P 116

PLE DEL PARLAMENT

El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
febrer de 2003, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
turisme rural i el seu desenvolupament (tram. 302-
00304/06), presentada per la diputada Sra. M.
Caridad Mejias Sánchez, del G. P. Popular i les es-
menes presentades pel G. P. d’Iniciativa per
Catalunya Verds (reg. 53656), pel G. P. Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (reg. 53783) i pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 53799).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar una campanya de promoció del turisme
d’interior i, concretament, del turisme rural, adreça-
da als mercats emissors més propers, amb la finali-
tat d’incrementar el nombre de visitants en aquestes
destinacions.

b) Fomentar l’associacionisme dels titulars dels es-
tabliments de turisme rural, amb l’objectiu de
constituir centrals de reserves tradicionals, i també
l’ús de la xarxa informàtica per a facilitar la con-
tractació dels serveis.

c) Donar publicitat als crèdits destinats a la rehabi-
litació i la reconstrucció dels allotjaments i les ca-
ses de pagès i incrementar-los, perquè tots els inte-
ressats en tinguin coneixement i hi puguin accedir
amb facilitat. En cas que un edifici estigui catalogat
o l’àmbit natural en què es troba requereixi una
atenció especial, es poden establir ajuts o subvenci-
ons.

d) Elaborar una nova guia de residències - cases de
pagès que adeqüi les indicacions i els logotips uti-
litzats a les condicions que tenen les dites residènci-
es - cases de pagès, incloent-hi els serveis, les ca-
racterístiques i els preus de referència, per a
facilitar-ne l’ús i fer-la més útil i entenedora als
usuaris.

e) Elaborar un nou reglament mitjançant el qual
s’estableixin les categories de cada modalitat
d’allotjament rural i cases de pagès i les condicions

que ha de tenir cadascuna de les categories, tal com
disposen la Llei 13/2002, del 14 de març, de turisme
de Catalunya i les recomanacions europees.

f) Impulsar un acord entre el Departament de Tre-
ball, Indústria, Comerç i Turisme i el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques perquè les
destinacions de turisme rural estiguin senyalitzades
en carretera amb una senyalització unificada a tot
el territori de Catalunya, tal com es fa en altres in-
drets d’Europa.

g) Impulsar programes de formació professional i
continuada adreçats als professionals del sector.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2003

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

Moció 206/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre les polítiques de preven-
ció i persecució de la delinqüència
Tram. 302-00305/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 77, 27.02.2003, DSPC-P 116

PLE DEL PARLAMENT

El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
febrer de 2003, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de prevenció i persecució de la delin-
qüència (tram. 302-00305/06), presentada pel dipu-
tat Sr. Daniel Sirera i Bellés, del G. P. Popular, i les
esmenes presentades pel G. P. d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 53796), pel G. P. d’Iniciati-
va per Catalunya Verds (reg. 53800), pel G. P. Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 53802) i pel G. P.
de Convergència i Unió (reg. 53803).

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

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya valora positivament el
pla de lluita contra la delinqüència impulsat pel
Govern de l’Estat i constata la necessitat que les
mesures que s’hi adoptin vagin acompanyades de
les dotacions materials, els recursos econòmics i les
dotacions de personal, tant en l’àmbit policial com
en el judicial, imprescindibles per a fer-les efecti-
ves, i també de mesures legislatives que, entre altres
accions, estableixin la reincidència com a agreujant
en els delictes contra les persones i la propietat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a
adoptar, en l’àmbit de les seves competències, les
mesures integrals necessàries per a la inclusió soci-
al  i a impulsar les actuacions dirigides a incremen-
tar l’eficàcia en la lluita contra la inseguretat i la
delinqüència.

1.15.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar col·laborant amb el Govern de l’Estat en les
actuacions relacionades amb la seguretat i la immi-
gració que pertanyen a l’àmbit competencial de
l’Estat.

4. El Parlament de Catalunya reitera al Govern,
d’acord amb la Moció 156/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la política de seguretat ciutadana,
la necessitat d’adoptar les mesures següents:

a) Emprendre les gestions que garanteixin, d’acord
amb les administracions a les quals concerneix la
seguretat pública a Catalunya, les dotacions
policials necessàries segons una ràtio global de 4,5
policies per cada mil habitants.

b) Implicar tots els cossos policials, a partir dels
òrgans de participació adequats, en la modernitza-
ció necessària de la gestió i la tecnificació dels pro-
cediments i els mitjans, en la creació d’unitats
policials especialitzades en la investigació dels fe-
nòmens delictius emergents i en la dotació d’un sis-
tema conjunt d’accés a la informació, en l’especia-
lització dels efectius policials per a afrontar els
nous fenòmens delictius emergents i en la potenci-
ació de les tasques de prevenció del delicte amb
l’establiment de programes d’actuació adreçats als
ciutadans.

c) Traslladar a la Junta de Seguretat de Catalunya la
necessitat de donar prioritat, pel que fa al temps i
als mitjans personals i materials, mitjançant plans
territorials operatius, a les zones que presentin ne-
cessitats reals de millorament de la seguretat,
d’acord amb indicadors objectius, com els índexs
de nombre de víctimes i de denúncies o el de comis-
sió de delictes.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2003

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

Moció 207/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’aplicació de les mesu-
res d’estalvi i reutilització de l’aigua
Tram. 302-00306/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 77, 27.02.2003, DSPC-P 116

PLE DEL PARLAMENT

El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
febrer de 2003, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política mediambiental, especialment pel que fa a
l’explotació dels recursos hídrics (tram. 302-
00306/06), presentada pel diputat Sr. Xavier
Vendrell i Segura, del G. P. d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i les esmenes presentades pel G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg. 53784).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar
les mesures d’estalvi i reutilització de l’aigua, apro-
vades per la Resolució 906/VI, adoptada per la Co-
missió de Política Territorial el 26 de setembre de
2001, abans que finalitzi el termini de dos anys des
que fou aprovada.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2003

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

Moció 208/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la política sanitària,
especialment pel que fa a la reducció
de les llistes d’espera
Tram. 302-00307/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 77, 27.02.2003, DSPC-P 116

PLE DEL PARLAMENT

El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
febrer de 2003, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política sanitària, especialment pel que fa a la re-
ducció de les llistes d’espera (tram. 302-00307/06),
presentada per la diputada Sra. Carme Figueras i
Siñol, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
les esmenes presentades pel G. P. de Convergència i
Unió (reg. 53788), pel G. P. Popular (reg. 53793) i
pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg.
53794).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Complir íntegrament, en el termini de tres mesos,
tots els punts de la Moció 153/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la gestió hospitalària, aprovada
pel Ple del Parlament en sessió del 18 d’abril de
2002, en relació amb els treballs que ha de portar a
terme la Comissió de Seguiment i Control de les
Llistes d’Espera, la posada en funcionament del
Registre centralitzat per a visites d’especialistes i
per a proves complementàries, i altres mesures que
s’hi especifiquen i, dins les previsions pressupostà-
ries, incrementar els recursos econòmics per aug-
mentar la compra de proves diagnòstiques per als
ambulatoris.

b) Reduir el temps d’espera tècnica per a procedi-
ments quirúrgics fins a un màxim d’un mes,
d’acord amb els criteris i els terminis que establei-
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xin els tècnics de la Comissió de Seguiment i Con-
trol de les Llistes d’Espera.

c) Revisar en el termini de sis mesos els procedi-
ments quirúrgics inclosos en el Registre centralitzat
de llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques,
de manera que s’afegeixin als catorze procediments
que hi consten altres procediments que tinguin un
temps d’espera superior a sis mesos, com és el cas
de les operacions de galindons, de la cirurgia
maxil·lofacial i de la cirurgia del peu i de la mà, en-
tre altres, d’acord amb el que estableix el dictamen
de la Comissió de Seguiment i Control de les Llis-
tes d’Espera, i disposar les partides pressupostàries
pertinents per a la compra d’aquesta activitat extra-
ordinària.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2003

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

Moció 209/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la política de ports a
Catalunya
Tram. 302-00309/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 77, 27.02.2003, DSPC-P 116

PLE DEL PARLAMENT

El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
febrer de 2003, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de ports a Catalunya (tram. 302-00309/06),
presentada pel diputat Sr. Manel Nadal i Farreras,
del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i les es-
menes presentades pel G. P. de Convergència i Unió
(reg. 53755) i pel G. P. d’Esquerra Republicana per
Catalunya (reg. 53798).

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

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya ratifica la Moció 200/
VI, sobre les mesures a prendre davant els riscos de
contaminació del medi marí, aprovada en la sessió
plenària de data 13 de febrer de 2003, i insta el Go-
vern a vetllar perquè l’Avantprojecte de llei de rè-
gim econòmic i de prestació de serveis en els ports
d’interès general garanteixi els principis següents:

a) L’autonomia i la gestió empresarials dels ports
d’interès general.

b) La llibertat de tarifes.

c) La capacitat de creació de grups empresarials.

d) El control autonòmic de la gestió.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ne-

gociar amb el Ministeri de Foment que aquest pre-
senti la planificació de la xarxa ferroviària de mer-
caderies d’ample europeu en el territori de
Catalunya, en relació amb la xarxa europea, que
inclogui tot l’arc mediterrani, i la xarxa de la resta
de l’Estat, que garanteixi, especialment, la conne-
xió dels ports de Tarragona i Barcelona amb la xar-
xa ferroviària transeuropea de mercaderies.

3. El Parlament de Catalunya, sens perjudici de les
obligacions contretes per l’Estat espanyol, manifes-
ta el desig que els ports de Barcelona i Tarragona no
siguin utilitzats com a bases logístiques i
d’avituallament de les naus de guerra, en eventuals
períodes bèl·lics.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2003

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

Moció 210/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’habitatge
Tram. 302-00310/06

PLE DEL PARLAMENT

El Ple de Parlament, en sessió tinguda el dia 27 de
febrer de 2003, d’acord amb els articles 130 i con-
cordants del Reglament, ha debatut la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’habitatge (tram. 302-00310/06), presentada pel
diputat Sr. Carles Puigdomènech i Cantó, del G. P.
de Convergència i Unió, i les esmenes presentades
pel G. P. Popular (reg. 53753), pel G. P. Socialistes –
Ciutadans pel Canvi (reg. 53785), pel G. P. d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds (53791) i pel G. P. d’Es-
querra Republicana per Catalunya (reg. 53795).

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

MOCIÓ

1. El Parlament de Catalunya constata que les mesu-
res a adoptar adequades per a millorar l’accés a l’ha-
bitatge són les següents:

a) Aplicar els instruments que estableix la Llei 2/
2002, del 14 de març, d’urbanisme, com la delimita-
ció d’àrees a efectes de drets de tanteig i retracte, la
prohibició de venda de sòl municipal en subhasta i,
especialment, la reserva expressa de sòl per a habi-
tatges protegits.

b) Formular en general planejaments municipals
amb continguts que tinguin en compte aquesta pro-
blemàtica.

c) Adoptar polítiques d’infraestructures i de poten-
ciació del transport públic.

d) Executar de manera intensiva el Pla català de l’habi-
tatge, tenint en compte les aportacions de l’Estat.
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e) Fomentar la promoció pública de sòl i habitatge
en règims protegits.

f) Aplicar, l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments,
polítiques fiscals relatives a l’adquisició i la utilitza-
ció dels habitatges, adreçades especialment als col·-
lectius més necessitats.

g) Implantar noves figures de finançament i aplicar
el cens emfitèutic en l’adquisició dels habitatges
protegits.

h) Aprovar una nova llei de l’habitatge.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar-li el projecte de llei de l’habitatge amb la
màxima celeritat i, en tot cas, abans del 15 d’abril
de 2003, el qual, o la llei de l’habitatge que final-
ment s’aprovi, ha d’incloure  els aspectes següents:

a) Regular l’ús de l’habitatge.

b) Incidir en els deures de conservació i rehabilita-
ció dels immobles.

c) Promoure i controlar la qualitat en l’edificació.

d) Establir una regulació pròpia, per a l’àmbit de
Catalunya, dels habitatges protegits de promoció
pública i privada, la qual ha de:

Primer. Establir el marc general dels plans  periò-
dics de l’habitatge.

Segon. Determinar les modalitats de cessió dels ha-
bitatges protegits, incloent-hi els destinats a lloguer,
cens i altres règims de cessió.

Tercer. Fixar criteris per a adequar el cost dels habi-
tatges a la capacitat de renda de les unitats famili-
ars.

Quart. Preveure allotjaments per a grups específics,
especialment joves i gent gran.

Cinquè. Establir els requisits per a la promoció pú-
blica d’edificis d’allotjaments per als dits  grups
específics mitjançant l’edificació en terrenys desti-
nats a equipaments, d’acord amb el planejament ur-
banístic.

Sisè. Establir els criteris generals per a l’atorgament
de beneficis i ajuts econòmics per a la construcció,
l’adquisició i l’ús dels habitatges de protecció pú-
blica.

e) Recollir els principis bàsics de l’edificació rela-
tius a la funcionalitat, la seguretat i l’habitabilitat
establertes per la  Llei de l’Estat 38/1999, del 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació, i la Directiva
del Consell de les Comunitats Europees 89/106/
CEE, sobre els productes de la construcció.

f) Adaptar la llei actual a la legislació sobre protec-
ció dels consumidors.

g) Preveure l’establiment de borses de lloguer i de
mecanismes d’intermediació per a estalviar despe-
ses als futurs arrendataris.

h) Regular els principis de sostenibilitat, respecte al
medi ambient, i d’eficiència energètica en la promo-
ció d’habitatges.

i) Implantar un nou sistema sancionador.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer una campanya de difusió del Pla català de
l’habitatge i de les mesures afavoridores de l’accés
a l’habitatge que conté.

b) Incrementar els convenis de col·laboració amb els
ajuntaments amb la finalitat d’obtenir sòl per  a la
promoció d’habitatges protegits, tant de caràcter
públic com de caràcter privat.

c) Introduir com a prescripció vinculant en la trami-
tació de planejaments que impliquin increment de
densitats en el sòl urbà l’obligació que l’increment
d’habitatges obtingut es destini a la construcció
d’habitatges de protecció oficial.

d) Elaborar un estudi sobre la conveniència de crear
un fons  d’inversió immobiliària, amb la participa-
ció de la Generalitat, els ajuntaments i les caixes
d’estalvi, amb la finalitat de captar l’estalvi i de di-
rigir-lo cap a la solució del problema de l’habitatge
dels grups socials més desafavorits.

e) Elaborar un estudi sobre els efectes i la incidèn-
cia de l’aplicació de la vigent Llei de l’Estat 29/
1994, del 24 de novembre, d’arrendaments urbans,
sobre la desocupació d’habitatges.

f) Afavorir acords entre les administracions impli-
cades per a destinar a la construcció d’habitatges
protegits els sòls que siguin de titularitat de l’Estat,
de la Generalitat o de les administracions locals
que es desafectin de la destinació actual i siguin
aptes per a aquest nou ús.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2003

La secretària primera El president del Parlament
Carme Valls i Llobet Joan Rigol i Roig
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1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política sanitària, especialment
pel que fa a l’atenció primària
Tram. 300-00392/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 77, tinguda el dia 26.02.2003
(DSPC-P 115).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les construccions escolars
Tram. 300-00438/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 77, tinguda el dia 26.02.2003
(DSPC-P 115).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la gestió i el tractament dels purins
Tram. 300-00685/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 77, tinguda el dia 26.02.2003
(DSPC-P 115).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política de desenvolupament
rural
Tram. 300-00742/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 77, tinguda el dia 26.02.2003
(DSPC-P 115).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les enquestes i estudis d’opinió
Tram. 300-00863/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 77, tinguda el dia 26.02.2003
(DSPC-P 115).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la reducció d’efectius policials a
Catalunya
Tram. 300-00954/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 77, tinguda el dia 26.02.2003
(DSPC-P 115).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre política penitenciària
Tram. 300-01015/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 77, tinguda el dia 26.02.2003
(DSPC-P 115).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les polítiques per a barris que re-
quereixen atenció especial
Tram. 300-01028/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 77, tinguda el dia 26.02.2003
(DSPC-P 115).
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la problemàtica dels titulars de
motocicletes, especialment pel que fa
a la contractació d’assegurances
Tram. 300-01060/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 77, tinguda el dia 26.02.2003
(DSPC-P 115).

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la sanitat, especialment pel que fa
a l’atenció primària
Tram. 300-01081/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 77, tinguda el dia 26.02.2003
(DSPC-P 115).

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de sanejament de
les hisendes locals de Catalunya
Tram. 202-00013/06

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds (reg. 53772).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
25.02.2003.

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre el
garantiment de la participació de les
comunitats autònomes en les qüesti-
ons relatives a l’autogovern
Tram. 250-02076/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 31 de la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Generalitat i Go-
vern Local, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C
428).

Proposició no de llei sobre la
finalització de les obres d’ampliació
del CEIP de Roda de Barà (Tarrago-
nès)
Tram. 250-02660/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 43 de la Comissió de Po-
lítica Cultural, tinguda el dia 20.02.2003 (DSPC-C
429).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre el canvi
d’horari d’emissió dels dibuixos ani-
mats «Shin-chan»
Tram. 250-02716/06

Rebuig

Rebutjada 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.
31, tinguda el dia 21.02.2003 (DSPC-C 430).

Proposició no de llei sobre la repro-
ducció en alabastre del retaule de la
Passió, de Sant Joan de les Abades-
ses (Ripollès)
Tram. 250-02825/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 43 de la Comissió de Po-
lítica Cultural, tinguda el dia 20.02.2003 (DSPC-C
429).

Proposició no de llei sobre la progra-
mació de contingut gai i lèsbic a Tele-
visió de Catalunya
Tram. 250-02839/06

Rebuig

Rebutjada 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.
31, tinguda el dia 21.02.2003 (DSPC-C 430).

Proposició no de llei sobre la manca
de pluralitat a TVE
Tram. 250-02923/06

Rebuig

Rebutjada 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.
31, tinguda el dia 21.02.2003 (DSPC-C 430).

Proposició no de llei sobre la partici-
pació 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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local en la ses-
sió núm. 31, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C
428).

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un projecte de llei de funciona-
ment de la Sindicatura de Comptes
Tram. 250-03223/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de
Comptes en la sessió núm. 21, tinguda el dia
25.02.2003 (DSPC-C 431).

2.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A ENCO-
MANAR UN INFORME A LA SINDICATURA
DE COMPTES

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
l’ampliació de l’informe de fiscalització
emès en compliment de la Resolució
718/V, relatiu a la distribució i l’ús dels
fons ocupacionals, dins els progra-
mes operatius del Fons social euro-
peu i les iniciatives comunitàries, en el
període 1990-1997
Tram. 253-00014/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de la
Sindicatura de Comptes, tinguda el dia 25.02.2003
(DSPC-C 431).
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Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
una auditoria sobre la gestió de les
empreses de la Generalitat
Tram. 253-00015/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de
Comptes en la sessió núm. 21, tinguda el dia
25.02.2003 (DSPC-C 431).

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
un informe de fiscalització dels con-
tractes subscrits per l’Ajuntament de
Roses (Alt Empordà) i les seves em-
preses i ens dependents entre els
anys 1996-2001
Tram. 253-00017/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de
Comptes en la sessió núm. 21, tinguda el dia
25.02.2003 (DSPC-C 431).

2.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei orgànica d’assumpció del co-
mandament únic dels cossos i forces
de seguretat de l’Estat a Catalunya
Tram. 270-00054/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 77, tinguda el dia
26.02.2003 (DSPC-P 115).

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 orgàni-
ca 2/1986, de 13 de març, de forces i
cossos de seguretat de l’Estat
Tram. 270-00055/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 77, tinguda el dia
26.02.2003 (DSPC-P 115).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política lin-
güística
Tram. 302-00303/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm.
77, tinguda el dia 27.02.2003 (DSPC-P 116).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els seus pro-
pòsits de capteniment pel que fa a la
promoció de l’habitatge social a
Catalunya
Tram. 302-00308/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm.
77, tinguda el dia 27.02.2003 (DSPC-P 116).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la qualitat de
l’ensenyament
Tram. 302-00311/06

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm.
77, tinguda el dia 27.02.2003 (DSPC-P 116).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.00. PROPOSTES DE REFORMA DE L’ESTATUT
D’AUTONOMIA

Proposta de reforma de l’Estatut d’au-
tonomia
Tram. 206-00001/06

Ponència per a elaborar l’Informe

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

La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
19 de febrer de 2003, d’acord amb l’article 97.1 del
Reglament del Parlament, ha nomenat la Ponència
que ha d’elaborar la proposta de reforma de l’Esta-
tut d’autonomia (tram. 206-00001/06), que resta
constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Ramon Camp i Batalla

Sr. Jaume Camps i Rovira

Sr. Enric Millo i Rocher

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sr. Josep Maria Vallès i Casadevall

Sr. Joaquim Nadal i Farreras

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya:

Sr. Joan Ridao i Martín

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds:

Sr. Rafael Ribó i Massó

Grup Parlamentari Popular:

No designa cap ponent

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

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

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en
sessió tinguda el dia 13 de febrer de 2003, d’acord
amb els articles 140.1 i concordants del Reglament,
ha nomenat la Ponència per a elaborar l’Informe
sobre el Projecte de llei de qualitat agroalimentària
(tram. 200-00069/06) i les esmenes presentades,
que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Francesc Iglesias i Sala

Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi:

Sr. Ramon Vilalta i Oliva

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Josep Maria Fabregat i Vidal

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya:

Sr. Jordi Ausàs i Coll

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds:

Sra. Bet Font i Montanyà

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2003

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

Projecte de llei de modificació de la
Llei 6/1993, de 15 d’abril, reguladora
dels residus
Tram. 200-00075/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 53744).

Pròrroga: 1 dia hàbil i última.

Finiment del termini: 26.02.2003; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 25.02.2003.
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Projecte de llei de regulació i promo-
ció de les activitats educatives no for-
mals i de reconeixement especial de
l’associacionisme educatiu per a in-
fants i joves
Tram. 200-00085/06

Text presentat
Reg. 53553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Vives i Tomàs, Secretari del Govern,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de
Catalunya, celebrada el dia 4 de febrer de 2003 es
va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació:

«A proposta del conseller en Cap, s’aprova l’Avant-
projecte de llei de regulació i promoció de les acti-
vitats educatives no formals i de reconeixement es-
pecial de l’associacionisme educatiu per a infants i
joves i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el
presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el pre-
sent Certificat a Barcelona, el set de febrer de dos
mil tres.

Antoni Vives i Tomàs

PROJECTE DE LLEI DE REGULACIÓ I PROMOCIÓ DE LES ACTI-
VITATS EDUCATIVES NO FORMALS I DE RECONEIXEMENT ES-
PECIAL DE L’ASSOCIACIONISME EDUCATIU PER A INFANTS I
JOVES

PREÀMBUL

El concepte modern d’educació, proposat per la
UNESCO i acceptat internacionalment, es fonamen-
ta en la idea que l’educació és l’aprenentatge que
transcorre al llarg de tota la vida i en tots els àmbits
de la vida. L’educació abasta així tots els processos
d’aprenentatge, tant els que es duen a terme dins el
sistema reglat d’ensenyament, com tots aquells que
es desenvolupen en els altres àmbits d’interacció
entre persones.

La mateixa UNESCO reconeix tres àmbits diferen-
ciats, l’educació formal, és a dir, la pròpia del siste-
ma reglat d’ensenyament; l’educació informal, que
consisteix en l’adquisició d’actituds, valors, apti-
tuds i coneixements a través de la família, els amics,
els mitjans de comunicació o a través de qualsevol
altre factor de l’entorn de l’individu; i per últim
l’educació no formal, que és l’activitat organitzada
amb finalitats educatives fora del sistema oficial
establert.

Tanmateix, la interpretació generalitzada del dret a
l’educació, reconegut, entre altres, en la Declaració
Universal dels Drets Humans, en la Convenció de
les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant i tam-
bé en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i en la
Constitució espanyola, ha posat fins ara l’èmfasi en
desplegar un sistema reglat d’ensenyament que es-
devingui universal, de qualitat i que s’ajusti perma-
nentment a les noves realitats socioeducatives.

Sense deixar de banda que és imprescindible que al
nostre país es continuï treballant en aquesta línia,
avui dia es constata que, en una societat complexa
com la nostra, en la que augmenta progressivament
la multiplicitat d’agents i factors que amb major o
menor intensitat exerceixen la seva influència so-
bre la ciutadania, els poders públics no poden cen-
trar exclusivament els seus esforços en millorar el
sistema reglat d’ensenyament. Es fa palesa la ne-
cessitat d’impulsar altres activitats de caire educa-
tiu adscrites a l’àmbit de l’educació no formal, en
particular aquelles que s’adrecen a infants i adoles-
cents i que realitzen durant el seu temps lliure.

La Llei 8/1995 del Parlament de Catalunya, d’aten-
ció i protecció dels infants i adolescents, destaca
entre d’altres com a dret dels mateixos el de «rebre
una formació integral en el seu temps de lleure que
faciliti la seva educació com a ciutadà conscient i
responsable, fent ús de la xarxa educativa que exis-
teix a Catalunya especialitzada en aquesta matèria».

Les activitats d’educació en el lleure suposen,
doncs, un espai privilegiat per a la formació integral
d’infants i adolescents. Hàbits, coneixements, acti-
tuds i valors són transmesos a partir de metodologi-
es educatives basades, entre altres aspectes, en l’es-
tímul que desperta en l’infant o adolescent la pròpia
activitat, fet que la fa molt més engrescadora i, alho-
ra, multiplica les potencialitats de la seva capacitat
d’incidència.

Per les seves característiques inherents, les activi-
tats d’educació en el lleure poden esdevenir un
excel·lent complement a la tasca educativa del siste-
ma reglat d’ensenyament. Ambdós àmbits
d’intervenció, en coordinació entre ells i amb l’en-
torn familiar de l’infant o adolescent, reforcen les
potencialitats educatives de cadascun i enriqueixen
de forma decisiva el progrés pedagògic de l’edu-
cand.

Impulsar les activitats d’educació en el lleure de-
mana, per una banda, promocionar-les des de les
institucions públiques i facilitar la tasca dels agents
socials que les desenvolupen. Per una altra, reque-
reix també completar i actualitzar el seu marc jurí-
dic, establint d’aquesta manera què és el que en for-
ma part i què és el que en queda exclòs, a més
d’atorgar als agents que les implementen la respon-
sabilitat educativa que els correspon.

Cal advertir, però, que aquestes activitats són dutes
a terme per agents socials de característiques signi-
ficativament diferenciades. Cada tipologia
d’agents respon en gran mesura a unes funcions
socials distintes, i és per això que, tant el marc de
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regulació, com el suport específic de les instituci-
ons públiques, ha de partir d’un tractament igual-
ment diferenciat. Així doncs, tot i la dificultat per
establir una classificació acurada d’aquests dife-
rents agents socials, es fa imprescindible clarificar
el lloc que ocupa cadascú.

D’aquesta manera, distingim tres grans tipus
d’agents: les organitzacions d’associacionisme edu-
catiu, la resta d’entitats educatives de caràcter no
lucratiu, i les persones físiques i jurídiques que
presten serveis educatius amb caràcter lucratiu.
D’aquests tres tipus, els dos primers s’integren en el
que es coneix com a Tercer Sector.

Com ja s’ha indicat, l’objecte principal d’aquesta
llei és regular i promoure l’activitat educativa de
tots aquests agents, però ateses les diferents finali-
tats i característiques dels tres tipus esmentats, el
marc de regulació i promoció que se’n desprèn per
a cadascun ha de comptar amb notables diferències.

Les organitzacions d’associacionisme educatiu es
caracteritzen per ser entitats no lucratives que tenen
com a principal finalitat l’educació global d’infants
i adolescents en el seu temps de lleure. Tots els que
en formen part són membres associats que interve-
nen activament en els processos de decisió i realit-
zació dels projectes educatius –bàsicament de ca-
ràcter continuat–, tractant-se per tant
d’organitzacions de participació democràtica, amb
el reforç pedagògic que representa esdevenir una
escola vivencial de democràcia activa. Un altre dels
trets característics fonamentals és el que fa referèn-
cia als seus educadors i educadores, persones amb
la formació necessària que duen a terme la seva tas-
ca de forma voluntària i gratuïta, és a dir, sense re-
muneració econòmica.

Les organitzacions d’associacionisme educatiu són
singulars per la seva metodologia educativa, que
propicia la participació activa de l’educand en els
propis processos d’aprenentatge, i fomenta l’acció
educativa de qualsevol persona adulta, principal-
ment joves, des d’una opció voluntària que no re-
quereix l’especialització professional de la resta
d’educadors/es, però si una formació bàsica i un
suport permanent de la seva organització. Alhora,
aquestes entitats esdevenen un destacat agent de
cohesió de la societat civil catalana, impulsor dels
valors democràtics que la sustenten. No es pot obli-
dar tampoc el paper que alguns d’aquests movi-
ments han tingut en el passat quant a la preservació
i a la posterior recuperació de la identitat i dels drets
nacionals de Catalunya.

Per aquests motius, les organitzacions d’associaci-
onisme educatiu han de gaudir d’un suport prefe-
rent per part de les institucions públiques, com tam-
bé d’un tractament especial en la regulació de les
seves activitats educatives, tal i com s‘estableix en
l’articulat de la present llei, que inclou un capítol
específic per al seu foment. Així, per exemple, s’ad-
met, entre altres mesures, la possibilitat de realitzar
pernoctacions en construccions existents amb una
finalitat diferent a la d’allotjament, sempre que esti-

guin en bones condicions de seguretat i manteni-
ment i comptin amb l’autorització dels pares o titu-
lars de la pàtria potestat. Això no seria possible si
les institucions públiques i les famílies no atorgues-
sin a les organitzacions d’associacionisme educatiu
el marge de confiança necessari per a poder gaudir
d’aquesta excepcionalitat, fins ara vigent en virtut
del Decret 337/2000 només per als camps de treball.
Aquest marge de confiança es correspon, així ma-
teix, al major grau de responsabilitat social que a
aquestes entitats els pertoca.

És per tant d’aquesta manera com s’estableixen en
bona mesura les condicions per al manteniment i
creixement d’aquestes organitzacions, que dema-
nen d’una gran dedicació en hores i en intensitat de
manera desinteressada a persones majoritàriament
joves, que són les que duen a terme de forma volun-
tària les tasques de caps d’agrupaments escoltes o
monitors i monitores de centres d’esplai o d’altres
entitats d’educació en el lleure.

En segon lloc, la resta d’entitats d’educació en el
lleure de caràcter no lucratiu gaudeixen en bona
part de les característiques de la primera tipologia.
Això no obstant, en ocasions i per diversos motius,
els seus educadors i educadores estan totalment o
parcial remunerats, prescindint així del caràcter
voluntari i gratuït; en altres els infants i adolescents
no participen de manera continuada en els projectes
educatius; o bé els membres que les integren no te-
nen l’opció de participar en la definició de les acci-
ons socioeducatives de la pròpia entitat.

Sigui pel motiu que sigui, i a partir del que establei-
xen les condicions específiques de la present llei
per esdevenir organitzacions d’associacionisme
educatiu, tota aquella entitat d’educació en el lleu-
re no lucrativa que no pugui o no vulgui formar-ne
part, tindrà dret a gaudir d’un suport prioritari per
part de les institucions públiques, justament per la
seva condició no lucrativa sobre un sector d’activi-
tat que cal impulsar. Tanmateix, el marc de regula-
ció a què es veuran sotmeses no es regirà pel tracta-
ment especial de les primeres, atès que no disposen
o no tenen perquè disposar de tots els requisits per a
ser considerades entitats a les que atorgar totes les
facilitats normatives.

El tercer tipus d’agents són les persones físiques o
jurídiques que presten serveis educatius amb ànim
de lucre, les quals també acompleixen una funció
social important que cal reconèixer i potenciar. Per
aquest motiu, cal que les activitats que desenvolu-
pen aquestes entitats gaudeixin del marc regulador
d’aquesta llei.

La present llei estableix, per tant, el règim general
que ha de regular les activitats d’educació en el
lleure, a desplegar, quan escaigui, amb disposicions
reglamentàries addicionals.

Finalment, la llei contempla mesures que han de se-
guir les administracions públiques per al suport i el
foment de l’associacionisme educatiu i de la seva
tasca de formació en valors dels infants i adoles-
cents i de reforç del teixit associatiu del nostre país.
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Aquestes mesures complementen els requisits i exi-
gències establerts per la pròpia llei per a aquestes
organitzacions.

CAPÍTOL I. OBJECTE DE LA LLEI

ARTICLE 1. OBJECTE

L’objecte d’aquesta llei és regular i promoure les
activitats educatives no formals –excepte aquelles
el contingut educatiu de les quals sigui específic o
particular– que realitzen tots els agents socials amb
menors de 18 anys en el seu temps de lleure, tot
atorgant un reconeixement especial a l’associacio-
nisme educatiu per a infants i joves menors de 18
anys el qual ha de ser objecte d’un suport i foment
preferent.

En queden excloses:

– les activitats educatives reglades o formals, és a
dir, les pròpies del sistema reglat d’ensenyament,

– les activitats educatives informals, és a dir, l’ad-
quisició d’actituds, valors, aptituds i coneixements
a través de la família, els amics i companys, els mit-
jans de comunicació o de qualsevol altre factor de
l’entorn de l’individu, i

– dins de les activitats educatives no formals :

- les activitats objecte d’aquesta llei que estiguin
regulades pel Departament d’Ensenyament,

- les activitats organitzades, directament, per la Se-
cretaria General de l’Esport, mitjançant el Consell
Català de l’Esport, o per qualsevol de les entitats
inscrites o que tinguin seccions esportives adscrites
al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya,

- les activitats promogudes o organitzades per cen-
tres residencials i d’acolliment, propis o col·-
laboradors, de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i Adolescència del Departament de Benes-
tar i Família i de la Direcció General de Justícia Ju-
venil  del Departament de Justícia, quan ho facin
exclusivament per als seus menors i amb els seus
educadors.

ARTICLE 2. AGENTS SOCIALS DE L’ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ

NO FORMAL EN EL TEMPS DE LLEURE

Els agents socials de l’àmbit de l’educació no for-
mal en el temps de lleure són totes aquelles perso-
nes físiques o jurídiques, públiques o privades, amb
o sense ànim de lucre, que organitzen o promouen
activitats educatives no formals amb menors de 18
anys, en el seu temps de lleure, fora de l’ensenya-
ment reglat, de l’educació informal i de les activi-
tats excloses per l’article 1.

2. El seu plantejament educatiu ha de fomentar la
formació en valors, especialment pel que fa al res-
pecte als drets i llibertats fonamentals, a l’exercici
de la tolerància, al respecte a la pluralitat lingüísti-
ca i cultural, a la participació activa en la vida soci-

al i cultural, a la formació per a la pau, a la coope-
ració i a la solidaritat entre les persones –
especialment les immigrants– i els pobles, al conei-
xement del Drets Humans, a la preservació del medi
ambient i a la necessitat del desenvolupament sos-
tenible, tot això per tal de promoure la convivència,
la cohesió social i la superació de tot tipus de desi-
gualtats.

3. Sens perjudici de vetllar per tal que tots els
agents rebin el màxim suport per desenvolupar la
seva tasca educativa, el Govern de la Generalitat
prioritzarà:

– Tots aquells que tinguin la condició d’entitats sen-
se ànim de lucre.

– D’entre les entitats sense ànim de lucre es reco-
neixerà, com a organitzacions d’associacionisme
educatiu les que tinguin la condició d’associació,
atesa la seva tradició de promoure la participació
democràtica dels seus membres i garantir la plena
participació dels joves en els processos de presa de
decisió d’aquestes associacions, i que, alhora, com-
pleixin, els requisits establerts per aquesta llei i per
la normativa reglamentaria que la complementi, per
tal que es puguin beneficiar de les mesures que s’hi
estableixen.

ARTICLE 3. CENS D’AGENTS SOCIALS EN L’ÀMBIT DE

L’EDUCACIÓ NO FORMAL EN EL TEMPS DE LLEURE

Es crea el Cens General d’Agents Socials en l’àmbit
de l’educació no formal, el qual pot constituir-se
com una secció del Cens General de la Secretaria
General de Joventut o bé amb entitat pròpia i dife-
renciada. La seva finalitat és ser una eina de conei-
xement per part de l’Administració de la Generalitat
i de la ciutadania en general, atès que serà públic,
sobre la realitat dels agents socials a Catalunya en
l’àmbit de l’educació no formal.

Tots els agents socials que duen a terme les activi-
tats educatives no formals en el temps de lleure amb
menors de 18 anys objecte d’aquesta Llei, siguin
persones físiques o jurídiques, públiques o priva-
des, amb o sense ànim de lucre, han d’inscriure’s en
aquest Cens als simples efectes de publicitat.

El Departament competent en matèria de Joventut
desenvoluparà reglamentàriament el Cens General
d’agents socials en l’àmbit de l’educació no formal.

CAPÍTOL II. LES ORGANITZACIONS D’ASSOCIACIONISME

EDUCATIU

ARTICLE 4. REQUISITS PER AL RECONEIXEMENT DE LES OR-
GANITZACIONS D’ASSOCIACIONISME EDUCATIU

Seran reconegudes com a organitzacions d’associa-
cionisme educatiu les associacions, o les federaci-
ons en què s’integrin aquelles associacions, l’objec-
te i activitat social principal de les quals sigui
l’educació de menors de 18 anys en el seu temps de
lleure, fora de l’ensenyament reglat i de l’àmbit fa-
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miliar que reuneixin els següents requisits, que, a
part dels que es fixin reglamentàriament, reuneixin
els requisits que tot seguit es diran:

a. No tenir ànim de lucre.

b. Tenir un plantejament educatiu que fomenti els
valors d’acord amb el que estableix l’article 2.1.

c. Comptar, directament o a través de les seves enti-
tats membres, amb un nombre  suficient d’educa-
dors i educadores per prestar els serveis educatius
amb un nivell qualitatiu exigible segons el que es
fixi reglamentàriament.

d. Comptar amb un reconeixement social ampli a
Catalunya o en l’àmbit territorial que determinin els
seus estatuts.

e. Dur a terme activitats educatives amb menors de
18 anys associats amb elles de forma continuada al
llarg de l’any.

f. Que els educadors i educadores, les persones amb
càrrecs directius i les persones responsables de les
activitats educatives siguin voluntàries , és a dir
que no rebin cap remuneració econòmica, i mem-
bres associats, així com que tinguin, en els percen-
tatges que s’estableixin reglamentàriament, la titu-
lació que reglamentàriament estigui fixada per
esdevenir educador/a en el lleure infantil i juvenil.
Excepcionalment, podran ésser reconegudes com a
organitzacions d’associacionisme educatiu les as-
sociacions quan els seus educadors i educadores,
les persones amb càrrecs directius i les persones
responsables de les activitats educatives no siguin
voluntàries.

g. Disposar, directament o a través de l’entitat en
què estiguin federades, d’una Escola d’Educador en
el Lleure Infantil i Juvenil de titularitat pròpia o bé
d’un conveni de col·laboració amb una Escola
d’aquest tipus per tal de garantir un plantejament
educatiu propi.

h. Disposar d’una pòlissa d’assegurances que co-
breixi els accidents de les persones educadores i
participants per mitjà d’una assegurança d’acci-
dents personals que cobreixi, a més de les despeses
de curació, un capital mínim per mort  i un capital
mínim per invalidesa per accident a determinar re-
glamentàriament, i d’una assegurança de responsa-
bilitat civil per cobrir els riscs derivats del desenvo-
lupament de les seves activitats amb uns límits
mínims per víctima i sinistre a determinar també re-
glamentàriament. Tots aquests capitals mínims po-
dran actualitzar-se mitjançant la Llei de Pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya.

i. Fomentar la integració de la perspectiva de gènere
en el jocs utilitzats en l’aprenentatge i en l’ús del
lleure de les activitats educatives.

2. També podran gaudir dels beneficis establerts
per a les organitzacions d’associacionisme educatiu
en aquesta llei i en les disposicions que la comple-
mentin, les entitats sense ànim de lucre que, no es-
sent associacions, reuneixin els requisits establerts
a l’apartat 1 d’aquest article, encara que els educa-

dors i educadores, les persones amb càrrecs direc-
tius i les persones responsables de les activitats
educatives no siguin voluntàries.

ARTICLE 5. RECONEIXEMENT I REVOCACIÓ DE LA CONDICIÓ

D’ORGANITZACIÓ D’ASSOCIACIONISME EDUCATIU

1. Correspon al departament competent en matèria
de Joventut, mitjançant resolució del secretari o se-
cretària general de Joventut, d’atorgar el reconeixe-
ment de la condició d’organització d’associacionis-
me educatiu, prèvia la verificació del compliment
tant de tots els requisits exigits per aquesta llei com
d’altres exigits reglamentàriament.

Per fer-ho, s’instrumentarà reglamentàriament el
procediment administratiu corresponent de reconei-
xement i revocació, el qual inclourà necessàriament
els següents punts:

– El procediment de reconeixement s’iniciarà d’ofi-
ci o a instància de part i el procediment de revoca-
ció s’iniciarà d’ofici per part de la Secretaria Gene-
ral de Joventut o de persona interessada, amb
justificació dels motius i, només en el darrer cas, de
l’interès.

– L’òrgan competent per tal de conèixer dels expe-
dients de reconeixement i revocació serà la Secreta-
ria General de Joventut.

– S’atorgarà audiència al Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya i als departaments amb com-
petències educatives en els continguts a què fa refe-
rència l’article 2 en el seu apartat 2,  i caldrà infor-
me preceptiu del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya i dels departaments amb competències
educatives en els continguts a què fa referència l’ar-
ticle 2 en el seu apartat 2, quan es tracti del reconei-
xement com a organitzacions d’associacionisme
educatiu d’associacions incardinables en el supòsit
excepcional previst en el punt f de l’apartat primer
de l’article 4, o sigui, quan els seus educadors i edu-
cadores, les persones amb càrrecs directius i les per-
sones responsables de les activitats educatives no
siguin voluntàries.

– En els expedients de reconeixement, en cas que
els resolucions no hagin de ser favorables al res-
pecte, s’haurà de donar audiència al promotor o
promotora de l’expedient de reconeixement. També
se li donarà audiència en els casos de revocació.

– Els expedients de reconeixement i de revocació de
la condició d’organització d’associacionisme edu-
catiu tindran una durada de sis mesos i seran resolts
per l’òrgan que es determini normativament.

– En els expedients de reconeixement iniciats a ins-
tància de part no resolts dins de termini, els efectes
del silenci administratiu seran positius.

– En els expedients de reconeixement iniciats d’ofi-
ci no resolts dins de termini, els efectes del silenci
administratiu seran negatius.

– En els expedients de revocació no resolts dins de
termini, es produirà la caducitat, i la resolució que
declari la caducitat ordenarà l’arxivament de les
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actuacions, amb la resta d’efectes previstos
normativament.

– El manteniment de la condició d’organització
d’associacionisme educatiu, del   qual també conei-
xerà la Secretaria General de Joventut, estarà condi-
cionat al compliment dels requisits legals i regla-
mentaris previstos per al reconeixement.

2. Per a que les entitats sense ànim de lucre no asso-
ciatives a què es refereix l’article 4 en el seu apartat
2 puguin gaudir dels beneficis de les organitzacions
d’associacionisme educatiu, s’haurà de seguir el
procediment establert en el primer apartat del pre-
sent article amb l’especialitat que els informes del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i dels
departaments amb competències educatives en els
continguts a què fa referència l’article 2 en el seu
apartat 2 s’hauran d’emetre necessàriament i si un
d’ells és desfavorable vincularà el departament
competent en matèria de Joventut, el qual no podrà
atorgar a l’entitat sol·licitant el gaudi dels beneficis
de les organitzacions d’associacionisme educatiu.

CAPÍTOL III. RÈGIM DE LES ACTIVITATS D’EDUCACIÓ NO

FORMAL AMB MENORS DE 18 ANYS EN EL SEU TEMPS DE

LLEURE

ARTICLE 6. ACTIVITATS AMB PERNOCTACIÓ I CASALS DE

VACANCES

1. Definicions: Als efectes d’aquesta llei s’entén
com a:

– Campament: activitat realitzada a l’aire lliure sota
cobert, en tendes de campanya o similars, per pas-
sar la nit.

– Camp de treball: activitat en la qual els joves es
comprometen, de manera individual o en grup, a
desenvolupar, de manera voluntària i desinteressa-
da, un treball amb un interès social o comunitari.

– Colònies: activitat, sigui quina sigui la seva deno-
minació i característiques, en la qual l’estada es re-
alitza en un edifici, casa o instal·lació fixa autoritza-
da per l’organisme competent per tal d’oferir
allotjament.

– Ruta: activitat consistent en la realització d’una
marxa en la que, en general, cada dia es fa nit a l’ai-
re lliure en un lloc diferent.

– Casal de vacances: qualsevol tipus d’activitat, si-
gui quina sigui la seva denominació i característi-
ques, que bàsicament es realitzi en època de vacan-
ces escolars.

Totes aquestes activitats, així com qualsevol activi-
tat de les que habitualment realitzen en el marc
d’aquestes les entitats d’educació en el lleure infan-
til i juvenil, així com les que hi puguin ser assimila-
bles, sigui quina sigui la seva denominació i carac-
terístiques, en les quals participin menors de 18
anys en nombre superior a 6, que no tinguin caràc-
ter familiar i que es desenvolupin a Catalunya amb
una finalitat educativa, cultural, formativa o social
han de realitzar-se tal i com s’estableix en els se-
güents apartats del present article.

2.  Aquestes activitats hauran d’estar a càrrec d’un
o una o més dirigents (en aquest cas, un d’ells serà
el responsable), a raó d’un dirigent, com a mínim,
per cada 10 participants o fracció. Quan la durada
de l’activitat sigui igual o superior a tres nits s’esta-
blirà reglamentàriament l’exigència de titulació
d’educador/a en el lleure infantil i juvenil o assimi-
lable per una part de les persones dirigents, segons
el nombre de participants menors de 18 anys. Tam-
bé es podran fixar per reglament altres requeri-
ments dels dirigents.

La possessió d’aquestes titulacions no eximirà que
els dirigents hagin de posseir, a més, les titulacions
que per raó de l’especificitat del programa de l’ac-
tivitat els requereixin altres normatives.

Llevat dels camps de treball, en les condicions que
s’estableixin per reglament, i dels campaments i ru-
tes, totes les activitats han de realitzar-se en instal·-
lacions autoritzades per a oferir allotjament per part
de l’organisme competent, siguin quines siguin la
denominació i característiques de l’allotjament.

3. Les organitzacions d’associacionisme educatiu
per a realitzar aquestes activitats gaudiran d’un es-
tatut específic, a fixar també reglamentàriament, el
qual preveurà necessàriament que no els serà exigi-
ble per altres normatives titulació específica per a
realitzar, en el marc d’aquestes activitats,  les activi-
tats fisicoesportives en el medi natural que tradici-
onalment s’hi ha realitzat, que es fixin reglamentà-
riament.

Excepcionalment, les colònies, els casals de vacan-
ces i les activitats assimilables organitzats per les
organitzacions d’associacionisme educatiu i les se-
ves entitats membres exclusivament per als associ-
ats i associades de les mateixes entitats es poden
realitzar en construccions existents amb una finali-
tat distinta de l’allotjament, sempre que estiguin en
bones condicions de manteniment i  seguretat, exi-
gint però als pares i mares o titulars de la pàtria po-
testat dels i les  menors una autorització prèvia, per
escrit, manifestant conèixer i acceptar que l’activi-
tat es durà a terme en una construcció existent amb
una finalitat distinta de l’allotjament. Reglamentàri-
ament es fixaran les condicions amb què es podrà
fer fruir, per part de les organitzacions d’associaci-
onisme educatiu, d’aquesta possibilitat excepcional
de realitzar les colònies, casals de vacances i activi-
tats assimilables en construccions amb una finalitat
distinta de l’allotjament.

4. Els campaments són les activitats realitzades a
l’aire lliure sota cobert, en tendes de campanya o
similars, o al ras, per passar la nit. Les rutes són les
marxes itinerants en las quals, en general, cada dia
es fa nit a l’aire lliure en un lloc diferent.

Per a aquelles organitzades per les organitzacions
d’associacionisme educatiu i les seves entitats
membres, per reglament es fixarà un règim especial
que preveurà l’autorització per a l’ús d’aparells de
gas als efectes de cuinar i d’enllumenar, la possibi-
litat de fer focs de camp a partir de les 22 hores,
d’acord amb la normativa específica d’incendis fo-
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restals. També es regularan les condicions de reco-
llida de llenya i neteja del bosc, encesa, vigilància i
apagament del foc.

També exclusivament per a les organitzacions d’as-
sociacionisme educatiu i les seves entitats membres,
qualsevol terreny que compleixi els requeriments
de seguretat que es fixin per reglament -condicio-
nat a la conformitat del propietari o propietària– és
susceptible de ser utilitzat per fer-hi campaments,
llevat dels situats dins del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o altres que
es creïn, i dels parcs naturals a l’empara de la Llei
de Parcs Naturals de Catalunya, excepció feta en
aquests casos dels parcs que s’obtingués permís per
part del departament corresponent.

Per tal de facilitar i fomentar la realització de cam-
paments arreu del territori, el Departament compe-
tent en matèria de Joventut haurà de registrar i fer
difusió pels mitjans que consideri convenients els
terrenys en què habitualment es permet, tant per part
del propietari com de l’ajuntament corresponents, la
realització de campaments i que, alhora, complei-
xin els requeriments d’ubicació que per motius de
seguretat s’estableixin per reglament.

ARTICLE 7. ACTIVITATS SENSE PERNOCTACIÓ

1. Les activitats sense pernoctació són totes aque-
lles activitats organitzades o promogudes pels
agents socials de l’àmbit de l’educació no formal
en el temps de lleure en què participin menors de 18
anys en nombre superior a 6, que no tinguin caràc-
ter familiar i que es desenvolupin a Catalunya sense
que els participants hi pernoctin, diferents dels ca-
sals de vacances i de les activitats que els puguin
ser assimilables.

2. Aquestes activitats hauran d’estar a càrrec d’un
o més dirigents (en aquest cas, un d’ells serà el res-
ponsable) amb la proporció que reglamentàriament
s’estableixi segons el nombre de participants me-
nors de 18 anys. També es podran fixar per regla-
ment altres requeriments dels dirigents.

3. Les activitats sense pernoctació organitzades per
les organitzacions d’associacionisme educatiu o les
seves entitats membres amb dirigents tots ells asso-
ciats i exclusivament per als associats i associades
de les pròpies entitats, gaudiran d’un estatut especí-
fic, fixat també reglamentàriament.

CAPÍTOL IV.  FOMENT DE LES ORGANITZACIONS D’ASSOCI-
ACIONISME EDUCATIU

ARTICLE 8. DIFUSIÓ

Els departaments competents en matèria de Joventut
i Educació, hauran d’informar i difondre la relació
d’organitzacions d’associacionisme educatiu i de
les seves entitats membres, el seu programa d’acti-
vitats i la seva funció educativa, per tal que les fa-
mílies en tinguin coneixement i en puguin fruir.

ARTICLE 9. PAPER CONSULTIU

El departament competent en matèria d’Educació
promourà la participació de les organitzacions d’as-
sociacionisme educatiu en els òrgans consultius
dependents d’ell mateix referents a l’educació dels
menors de 18 anys que consideri convenient, mit-
jançant el nomenament de representants d’aquelles
organitzacions com a membres dels òrgans consul-
tius. També haurà de promoure la cooperació entre
els centres docents i les organitzacions d’associaci-
onisme educatiu.

ARTICLE 10. ACCÉS A LOCALS, INSTAL·LACIONS, ESPAIS PÚ-
BLICS I MEDI NATURAL

Totes les administracions públiques promouran
l’accés de les organitzacions d’associacionisme
educatiu i les seves entitats membres a locals que
els permeti desenvolupar les seves activitats en con-
dicions de seguretat apropiades i adients a la seva
tasca educativa.

També han de donar preferència a les organitzaci-
ons d’associacionisme educatiu i les seves entitats
membres a l’hora d’accedir a les instal·lacions juve-
nils de titularitat pública, especialment en casos de
cessió per terminis de temps superiors a usos puntu-
als.

També han de donar preferència, especialment les
administracions locals, a les organitzacions d’asso-
ciacionisme educatiu i les seves entitats membres
en relació a l’ús dels espais públics, inclosos els
parcs i zones verdes, i a l’accés al medi natural, per
facilitar-los la seva tasca educativa. Alhora, han de
fomentar que els particulars en facilitin l’ús amb la
mateixa finalitat.

ARTICLE 11. ESTRUCTURA TÈCNICA

Totes les administracions públiques que desenvolu-
pin polítiques de Joventut i en particular el Govern
de la Generalitat han d’establir mesures de suport i
d’assessorament a les organitzacions d’associacio-
nisme educatiu i a les seves entitats membres per tal
que disposin de l’estructura de personal tècnic (ad-
ministratiu i de gestió) mínima per assegurar-ne el
funcionament, tant mitjançant subvencions directes
com, de ser possible, mitjançant la realització de
programes conjunts d’interès social i de formació
de personal per tal de facilitar a les persones volun-
tàries que col·laboren amb aquestes associacions els
coneixements i aptituds necessaris per dur a terme
aquelles tasques administratives.

S’haurà de donar un suport preferent a aquelles en-
titats que treballin amb menors de 18 anys
pertanyents a famílies en situació d’especial
precarietat per raons econòmiques i socials.

En cas que les subvencions amb càrrec actualment
al 0,5239 % de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques s’atorguin, en el futur, directament
per l’Administració de la Generalitat, es reservarà
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una part dels recursos provinents de l’esmentat per-
centatge de l’IRPF per a les  organitzacions d’asso-
ciacionisme educatiu.

ARTICLE 12. FORMACIÓ D’EDUCADORS  I EDUCADORES EN

EL LLEURE

El Departament competent en matèria de Joventut
ha de subvencionar la formació d’educadors i edu-
cadores en el lleure infantil i juvenil que impartei-
xen les escoles d’organitzacions d’associacionisme
educatiu o vinculades amb elles, prioritzant la for-
mació de les persones educadores que prestin els
seus serveis com a voluntàries.

ARTICLE 13. DECLARACIÓ D’ASSOCIACIÓ D’UTILITAT PÚ-
BLICA

El Departament competent en matèria de Joventut
instarà de l’administració competent la declaració
de les organitzacions d’associacionisme educatiu i
de les seves entitats membres que ho sol·licitin com
a associacions d’utilitat pública.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Es modifica la Llei 8/1995, de 27 de juliol, atenció i
protecció dels infants i adolescents i de modificació
de la llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesu-
res de protecció dels menors desemparats i de
l’adopció, en el sentit d’afegir un supòsit d’infrac-
ció lleu en el corresponent apartat de l’article 59 de
l’esmentada Llei:

S’afegeix una lletra d/ a l’apartat 1 de l’article 59,
dedicat a les infraccions lleus, amb el següent text:
«La realització d’activitats amb infants i adoles-
cents sense complir la normativa referent a les acti-
vitats educatives no formals en el temps de lleure
amb menors de 18 anys».

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Es modifica la Llei 38/1991, de 30 de desembre,
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i
joves, en el sentit de canviar la denominació dels
campaments juvenils per la de terrenys d’acampada,
en l’article 2 apartat 1 punt d/:

Es canvia el redactat del punt d/ de l’apartat 1 de
l’article 2 que passa a ser el següent:

«d/ Terrenys d’acampada: Són instal·lacions a l’aire
lliure dotades d’uns equipaments bàsics; es desti-
nen exclusivament a la realització d’estades amb
grups d’infants i de joves, organitzades per entitats
o institucions degudament reconegudes.»

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogades totes les disposicions de rang
igual o inferior que contradiuen el que disposa
aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL

El Govern de la Generalitat, en un termini màxim
d’un any, haurà de dictar les disposicions reglamen-
tàries necessàries per desplegar aquesta llei. En par-
ticular, modificarà la denominació fins avui vigent
de les activitats realitzades a l’aire lliure sota co-
bert, en tendes de campanya o similars per passar la
nit, o acampada juvenil, per la de campament.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Memòria explicativa del Projecte de llei.

2. Informe econòmic.

3. Informe jurídic.

4. Certificat del Consell Tècnic de la Generalitat de
Catalunya.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei po-
den ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora
de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya
Tram. 202-00159/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 77, tinguda el dia
26.02.2003 (DSPC-P 115).

Proposició de llei sobre la intervenció
del Parlament de Catalunya en la de-
signació d’autoritats i càrrecs i el pro-
cediment per a avaluar-ne la idoneïtat
Tram. 202-00176/06

Ponència per a elaborar l’Informe

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

La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
19 de febrer de 2003, d’acord amb l’article 97.1 del
Reglament del Parlament, ha nomenat la Ponència
que ha d’elaborar el text de la Proposició de llei so-
bre la intervenció del Parlament de Catalunya en la
designació d’autoritats i càrrecs i el procediment per
a avaluar-ne l’idoneïtat (tram. 202-00176/06), que
resta constituïda pels membres següents:
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Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Jaume Camps i Rovira

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi:

Sr. Josep Maria Vallès i Casadevall

Grup Parlamentari Popular:

Sra. M. Dolors Nadal i Aymerich

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya:

Sr. Joan Ridao i Martín

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds:

Sr. Rafael Ribó i Massó

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

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

Proposició de llei de tercera modifica-
ció de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre
l’organització comarcal de Catalunya
Tram. 202-00178/06

Informe de la Ponència de la Comissió
d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local

A LA MESA DE LA COMISSIÓ

La Ponència de la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local, nomena-
da el dia 20 de desembre de 2000 i formada per la
diputada M. Eugènia Cuenca i Valero, i els diputats
Oriol Nel·lo i Colom, Josep M. Fabregat i Vidal,
Jaume Oliveras i Maristany i Rafael Ribó i Massó,
s’ha reunit al Palau del Parlament els dies 19 i 26 de
febrer de 2003. Ha assessorat la ponència Ismael E.
Pitarch, lletrat de la Comissió, i l’ha assistida
administrativament Eduard Principal, gestor parla-
mentari. A la vista de la Proposició de llei de tercera
modificació de la Llei 6/1987, del 4 d’abril, sobre
l’organització comarcal de Catalunya, els vots par-
ticulars i les esmenes presentades, la Ponència pro-
posa l’Informe següent als efectes del que disposa
l’article 97.1 del Reglament del Parlament.

INFORME

1
ESMENA NÚM. 1
Vot particular
De rebuig de la totalitat
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds (1)

De rebuig de la totalitat del text.

Per no complir amb les previsions parlamentàries ni
les subsegüents a l’informe dels experts.

ARTICLE 1

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’article 1 de la Llei 6/1987, que queda
redactat de la manera següent:

«Aquesta Llei té per objecte regular l’organització
comarcal i establir el règim jurídic dels consells
comarcals.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 2

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’article 2 de la Llei 6/1987, que queda
redactat de la manera següent:

«1. La divisió i l’organització comarcals de
Catalunya es regeixen pels criteris següents:

»a) Els àmbits territorials resultants han de coinci-
dir amb els espais geogràfics en què s’estructuren
les relacions bàsiques de l’activitat econòmica i han
d’agrupar municipis amb característiques socials,
culturals i històriques comunes.

»b) Els àmbits territorials resultants han d’ésser els
més adequats per a fer efectius els principis d’eficà-
cia, descentralització, participació i subsidiarietat en
la prestació dels serveis públics.

»2. L’organització comarcal s’estén a tot el territori
de Catalunya.

»3. Cap municipi no ha de restar exclòs de l’orga-
nització comarcal ni ha de pertànyer a més d’una
comarca. Cada un dels municipis ha de formar part
íntegrament d’una sola comarca.»

ESMENES PRESENTADES

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

A l’apartat 1, lletra a

«a) Els àmbits territorials resultants han de coinci-
dir amb els espais geogràfics en què s’estructuren

les relacions bàsiques de l’activitat econòmica, i
relacions administratives, i han d’agrupar munici-
pis amb característiques socials, culturals i històri-
ques comunes.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (2)

A l’apartat 2

«2. L’organització comarcal s’estén a tot el territori
de Catalunya, excepte en aquells territoris que per
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la seva complexitat es fa convenient un altre tipus
d’organització territorial.»

ARTICLE 3

TEXT PRESENTAT

1. En haver complert llur funció reguladora de l’es-
tabliment de la divisió comarcal, se suprimeix el
capítol I del títol II i es deroguen els articles 4, 5 i 6
de la Llei 6/1987.

2. El capítol II del títol II de la Llei 6/1987 esdevé el
capítol I.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 4

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’article 7 de la Llei 6/1987, que queda
redactat de la manera següent:

«Qualsevol modificació de les demarcacions co-
marcals s’ha de fer per llei, excepte en els supòsits
següents:

»a) Quan es tracti de modificacions que afectin
parts de termes municipals i siguin conseqüència de
la modificació dels límits dels corresponents termes
municipals.

»b) Per acord del municipi i les altres institucions
afectades, d’acord amb el que estableix l’article 8
bis de la Llei 6/1987.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 5

TEXT PRESENTAT

Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 8 de la
Llei 6/1987, que queden redactats de la manera se-
güent:

«2. Qui exerceixi la iniciativa de modificació de les
demarcacions comarcals vigents ha de trametre al
Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals la proposta de modificació i una memòria que
en justifiqui els motius i l’oportunitat.

»3. El Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals ha de sotmetre la proposta a informació
pública i n’ha de sol·licitar un informe als ajunta-
ments i als consells comarcals afectats. Després, ha
de sotmetre l’expedient a informe de la Comissió de
Delimitació Territorial i, posteriorment, de la Co-
missió Jurídica Assessora.

»4. Un cop completat l’expedient, el Departament
de Governació i Relacions Institucionals l’ha de

lliurar a qui hagi fet la proposta de modificació de
les demarcacions comarcals en el cas que sigui titu-
lar de la iniciativa legislativa, o bé ha d’elevar al
Govern l’avantprojecte de llei corresponent.»

ESMENES PRESENTADES

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (3)

«De tot el text de l’article.»

ARTICLE 6

TEXT PRESENTAT

S’afegeix un article 8 bis a la Llei 6/1987, amb el
text següent:

«Article 8 bis

»1. Un municipi pot canviar la seva adscripció co-
marcal sempre que hi hagi continuïtat territorial
entre el seu terme i el dels municipis de la comarca
a la qual es vol adscriure i se segueixi el procedi-
ment establert per l’apartat 2.

»2. Per al canvi de comarca d’un municipi s’ha de
seguir el procediment següent:

»a) El ple de l’ajuntament ha d’adoptar un acord
inicial en què s’expliciti la comarca a la qual es vol
adscriure, amb el vot favorable de la majoria abso-
luta del nombre legal de regidors.

»b) El consell comarcal de la comarca a la qual es
vol adscriure ha d’acceptar el canvi, amb el vot fa-
vorable de la majoria absoluta del nombre legal
dels seus membres.

»c) L’ajuntament ha de trametre al Departament de
Governació i Relacions Institucionals els acords i
una memòria dels motius que en justifiquen el can-
vi. Aquesta proposta s’ha de sotmetre a informe de
la Comissió de Delimitació Territorial.

»d) L’acord de canvi de comarca ha d’ésser ratificat
en referèndum per més de la meitat del cens electo-
ral del municipi afectat.

»e) L’ajuntament ha d’adoptar l’acord definitiu amb
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de regidors.

»3. Un cop finalitzat l’expedient, l’ajuntament ha de
comunicar el canvi d’adscripció comarcal al Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals,
que, en el termini de tres mesos, ha de dictar una
ordre per a acreditar-lo.»
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ESMENES PRESENTADES

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (4)

L’article 8.2. a) tindrà el següent redactat:

«2. Per al canvi de comarca d’un municipi s’ha de
seguir el procediment següent:

a) El Ple de l’ajuntament ha d’adoptar un acord ini-
cial en què s’expliciti la comarca a la qual es vol
adscriure, amb el vot favorable de les dues terceres
parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corpo-
ració.»

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (5)

L’article 8.2. b) tindrà el següent redactat:

«b) El consell comarcal de la comarca a la qual es
vol adscriure ha d’acceptar el canvi, amb el vot fa-
vorable de les dues terceres parts del nombre de fet
i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre le-
gal de membres de la corporació.»

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (6)

L’article 8.2. c) tindrà el següent redactat:

«Un cop adoptats ambdós acords cal obrir un perí-
ode d’informació pública per un període no inferior
a trenta dies.»

8
ESMENA NÚM. 8
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (7)

L’article 8.2. d) tindrà el següent redactat:

«d) Posteriorment, l’ajuntament ha de trametre al
Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals els acords, les al·legacions presentades en la
informació pública, i una memòria dels motius que
en justifiquen el canvi. Aquesta proposta s’ha de
sotmetre a informe de la Comissió de Delimitació
Territorial.»

9
ESMENA NÚM. 9
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (8)

L’article 8.2. e) tindrà el següent redactat:

«e) L’ajuntament ha d’adoptar l’acord definitiu amb
el vot favorable de les dues terceres parts del nom-

bre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.»

ARTICLE 7

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 6/
1987, que queda redactat de la manera següent:

«2. No es pot crear cap comarca sense el consenti-
ment exprés de dues terceres parts dels municipis
que l’haurien de constituir, els quals han de repre-
sentar, com a mínim, la meitat de la població de la
comarca, o bé de la meitat dels municipis afectats,
els quals han de representar, com a mínim, dues ter-
ceres parts de la població de la comarca.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 8

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’article 10 de la Llei 6/1987, que que-
da redactat de la manera següent:

«1. Els consells comarcals poden acordar el canvi
de denominació de la comarca respectiva amb el
vot favorable de la majoria absoluta del nombre le-
gal dels seus membres, amb l’informe previ del con-
sell d’alcaldes i després d’haver sotmès la proposta
a un període de trenta dies d’informació pública.

»2. L’acord a què fa referència l’apartat 1 s’ha de
comunicar al Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals, que l’ha d’acreditar mitjançant
una ordre. En el cas que aquest Departament consi-
deri que la nova denominació pot resultar confusa,
que conté incorreccions lingüístiques o que no
s’adiu amb la toponímia catalana, sol·licitant
prèviament els informes científics que consideri
necessaris, ha d’elevar una proposta al Govern, el
qual ha de decidir, mitjançant una ordre, si es can-
via la denominació.»

ESMENES PRESENTADES

A l’apartat 1

10
ESMENA NÚM. 10
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (9)

«1.- […] la majoria absoluta del nombre legal dels
seus membres, amb l’informe previ vinculant, del
consell d’alcaldes i després d’haver sotmès […]»
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A l’apartat 2

11
ESMENA NÚM. 11
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (10)

«De tot l’apartat 2»

12
ESMENA NÚM. 12
De supressió
Tots els grups (1)

«[…] ha de decidir mitjançant una ordre, si es can-
via la denominació […]»

ARTICLE 9

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’article 11 de la Llei 6/1987, que que-
da redactat de la manera següent:

«1. La llei que creï una comarca n’ha de decidir
també la capital.

»2. El canvi de capital d’una comarca es pot decidir
mitjançant els acords adoptats per la majoria abso-
luta del nombre legal de membres del consell co-
marcal i de regidors dels ajuntaments de l’antiga i
de la nova capital, amb l’informe previ del consell
d’alcaldes i després d’haver sotmès la proposta a un
període de trenta dies d’informació pública.»

ESMENES PRESENTADES

13
ESMENA NÚM. 13
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (11)

« 2.- El canvi de capital d’una comarca es pot deci-
dir mitjançant acord de Ple del consell comarcal
adoptat de manera inicial per majoria absoluta del
nombre legal de membres del consell, amb l’informe
previ del consell d’alcaldes. Caldrà també que el
ple de l’ajuntament de la nova capital adopti
l’acord per majoria absoluta del nombre legal de
membres. Posteriorment s’obrirà un període d’in-
formació pública de trenta dies, i resoldrà el Ple del
consell comarcal de manera definitiva amb el quò-
rum de votació establert per a l’aprovació inicial.»

ARTICLE 10

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’apartat 1 de l’article 13 de la Llei 6/
1987, que queda redactat de la manera següent:

«1. Són òrgans del consell comarcal:

»a) El ple.

»b) El president o presidenta.

»c) El vicepresident o vicepresidenta.

»d) El consell d’alcaldes.

»e) La comissió especial de comptes.»

ESMENES PRESENTADES

14
ESMENA NÚM. 14
D’addició
Tots els grups (2)

D’un nou apartat 2, amb el següent redactat:

«2. El gerent o la gerent del consell comarcal, que
exerceix les funcions executives que li encomana
aquesta Llei, integra també l’organització comar-
cal.»

ARTICLE 11

TEXT PRESENTAT

S’afegeix una lletra f bis a l’apartat 1 de l’article 14
de la Llei 6/1987, amb el text següent:

«f bis) Contractar obres i la gestió de serveis pú-
blics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% del
límit general aplicable a la contractació directa.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 12

TEXT PRESENTAT

1. Se suprimeix la lletra d de l’apartat 3 de l’article
15 de la Llei 6/1987.

2. S’afegeix un apartat 4 a l’article 15 de la Llei 6/
1987, amb el text següent:

«4. Si un acord del consell comarcal afecta de ma-
nera molt especial un municipi o més, el president o
presidenta, per iniciativa pròpia o a proposta del
ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis
afectats perquè puguin participar, amb veu però
sense vot, en el debat de la sessió plenària en què
sigui tractat aquell acord.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena
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ARTICLE 13

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 de la Llei 6/
1987, que queda redactat de la manera següent:

«1. La comissió especial de comptes és formada per
un representant de cadascun dels grups polítics
amb representació en el consell comarcal i adopta
les decisions per vot ponderat d’acord amb el nom-
bre de consellers comarcals respectius.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 14

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 6/
1987, que queda redactat de la manera següent:

«2. El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell
comarcal, a proposta del president o presidenta. El
càrrec de gerent és incompatible amb la condició de
regidor o regidora. A més, se li apliquen les causes
d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als
membres del consell comarcal. El gerent té la con-
dició de funcionari o funcionària eventual. Si la per-
sona designada és funcionari o funcionària de la
Generalitat o de l’Administració local, se l’ha de
declarar en situació de serveis especials.»

ESMENES PRESENTADES

15
ESMENA NÚM. 15
D’addició
Tots els grups (3)

D’un nou apartat 3 amb el següent redactat:

«3. Es suprimeix la lletra e de l’apartat 1 de l’arti-
cle 17 de la Llei 6/1987.»

ARTICLE 15

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’article 19 de la Llei 6/1987, que que-
da redactat de la manera següent:

«1. El consell d’alcaldes és integrat pels alcaldes
dels municipis de la comarca i ha d’ésser convocat
pel president o presidenta del consell comarcal per-
què informi el consell comarcal de les propostes
que siguin d’interès per als municipis, abans de sot-
metre-les a l’aprovació del ple, d’acord amb el que
estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.

»2. El consell d’alcaldes pot presentar al ple del
consell comarcal propostes d’actuació que siguin
d’interès per a la comarca. En tot cas, el consell
d’alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre
les qüestions següents:

»a) L’aprovació del programa d’actuació comarcal.

»b) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

»c) Els acords sobre la creació i l’establiment dels
serveis comarcals.

»d) Els plans sectorials comarcals.

»e) La modificació dels límits comarcals.

»f) El canvi de nom o de capital de la comarca.

»g) Les iniciatives legislatives del consell comar-
cal.

»3. El consell d’alcaldes s’ha de reunir almenys un
cop cada dos mesos, convocat pel president o presi-
denta del consell comarcal. També es pot reunir a
instància del ple o d’una tercera part dels alcaldes
que l’integren.

»4. L’assistència a les reunions del consell d’alcal-
des no és delegable de manera permanent. Només
es pot delegar de manera eventual en un tinent o
tinenta d’alcalde, o, si no n’hi ha, en un regidor o
regidora.»

ESMENES PRESENTADES

A l’apartat 2

16
ESMENA NÚM. 16
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (12)

« 2.- […]

En tot cas, el consell d’alcaldes ha d’emetre
prèviament un informe sobre les qüestions se-
güents:

a) L’aprovació del programa d’actuació comarcal

b) L’aprovació del ROC

c) Els acords sobre la creació i l’establiment dels
serveis comarcals

d) Els plans sectorials comarcals

e) El canvi de capital de la comarca

f) Les iniciatives legislatives del consell comarcal

El consell d’alcaldes ha d’emetre prèviament un in-
forme vinculant sobre les qüestions següents:

a) La modificació dels límits comarcals

b El canvi de nom de la comarca.»

A L’APARTAT 3

17
ESMENA NÚM. 17
De modificació
Tots els grups (4)

A l’apartat 3

«[…] al menys un cop cada tres mesos, convocat
[…]»
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18
ESMENA NÚM. 18
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (13)

L’apartat 3 de l’article 15 tindrà el següent redactat:

« 3.- El consell d’alcaldes s’ha de reunir almenys
un cop cada tres mesos, convocat pel president o
presidenta del consell comarcal. També es pot reu-
nir a instància del Ple o d’una quarta part dels alcal-
des que la integren.»

ARTICLE 16

TEXT PRESENTAT

S’afegeix un article 17 bis a la Llei 6/1987, amb el
text següent:

«Article 17 bis

»Si el nombre de membres del consell comarcal és
elevat o si qualsevol altra circumstància ho fa ne-
cessari, mitjançant el reglament orgànic comarcal
corresponent es pot crear una comissió de govern.
El dit reglament ha de fixar el nombre de membres
que han de compondre-la, els quals han d’ésser no-
menats pel ple d’entre els consellers comarcals, i hi
ha d’assignar competències. En cap cas no li pot
atribuir les competències del ple a què fan referèn-
cia les lletres a, b, c i g de l’article 15, ni la iniciati-
va legislativa comarcal regulada pel títol V de la
Llei 6/1987.»

ESMENES PRESENTADES

19
ESMENA NÚM. 19
De modificació
Tots els grups (5)

«[…] pot crear una comissió permanent del ple. El
dit reglament […]»

ADDICIÓ DE NOUS ARTICLES

20
ESMENA NÚM. 20
Vot particular i Esmena
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (14, 15)

Addició d’un Article 16 bis

1. S’ afegeix un apartat 3 bis l’article 20 de la Llei
6/1987, que queda redactat de la manera següent:

«3 bis. En el cas de les Entitats Municipals Descen-
tralitzades, pel que fa al còmput de regidors i vots
establerts per l’apartat 2, no es computaran el pre-
sident i els vocals d’aquestes i tampoc els vots eme-
sos per a l’elecció de llur president.»

2. Es modifica l’apartat 5 lletra c), de l’article 20 de la
Llei 6/1987, que queda redactat de la manera se-
güent:

«5 c. Es multipliquen els percentatges de la lletra a)
per la fracció 1/3 i els de la lletra b) per 2/3 i se su-
men els resultats.»

21
ESMENA NÚM. 21
Vot particular
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds (2)

Addició d’un article 16 bis

1. S’ afegeix un apartat 3 bis l’article 20 de la Llei
6/1987, que queda redactat de la manera següent:

«3 bis. Un cop constituïts tots els ajuntaments de la
comarca, la Junta Electoral competent ha de proce-
dir d’immediat a sumar els vots obtinguts en la co-
marca en les eleccions municipals per cada partit,
coalició, federació i agrupació d’electors, d’acord
amb les llistes respectives, sempre que hagin obtin-
gut el tres per cent o més de vots en la comarca.»

2. Es modifica l’apartat 5, de l’article 20 de la Llei
6/1987, que queda redactat de la manera següent:

«5. La Junta ha d’assignar a cada un dels partits,
de les coalicions, de les federacions i de les agru-
pacions el nombre de llocs que els corresponen,
d’acord amb les regles següents:

Es calcula el percentatge de vots que correspon a
cada partit, coalició, federació o agrupació sobre
el total de vots emesos en la comarca.

S’ordenen en columna els partits, les coalicions ,
les federacions i les agrupacions, de més gran a
més petit, d’acord amb el percentatge.

Es divideix el percentatge compost de cada partit,
coalició, federació i agrupació per un, dos, tres o
més, fins al nombre igual de llocs corresponent al
consell comarcal, i es forma un quadre anàleg al de
l’article 163.1 de la Llei Electoral General. Els
llocs s’atribueixen a les llistes a les quals, segons el
quadre, corresponen els quocients i es procedeix a
l’atribució per ordre decreixent d’aquests.

Si en relació als quocients, en coincideixen dos de
llistes diferents, la vacant s’atribueix a la llista que
tingui el percentatge compost més alt. Si hi ha dues
llistes amb el mateix percentatge, el primer empat
es resol adjudicant el lloc a la llista que ha obtin-
gut més vots a la comarca, i els successius, alterna-
tivament.»

22
ESMENA NÚM. 22
Vot particular
De modificació
G. P. Popular (1)

«Antecedents i justificació

El Grup Popular ha estat el primer grup parlamen-
tari en impulsar la reforma dels Consells Comar-
cals, i això des d’una doble vessant: per una ban-
da, la orgànica o institucional, destinada a regular
el Consell d’Alcaldes com a òrgan obligatori tot
atribuint-li unes funcions concretes i determinades;
per una altra banda, la del règim electoral.

3.01.02.

3. TRAMITACIONS EN CURSFascicle segon



3 de març de 2003 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 398

46

La Ponència constituïda en el sí de la Comissió
d’Organització i Administració de la Generalitat i
Govern Local per a elaborar, mitjançant la iniciati-
va legislativa del conjunt de grups parlamentaris,
la Proposició de llei per a la reorganització territo-
rial de l’Administració pública de Catalunya, ha
assolit pel que fa a la modificació de la Llei 6/1987,
de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de
Catalunya, un consens important respecte a la re-
gulació del Consell d’Alcaldes, que es configura
com un òrgan consultiu format pels Alcaldes dels
municipis que integren la comarca i que passa a
configurar-se com un òrgan d’existència obligatò-
ria a totes les comarques de Catalunya.

La Ponència, però, no es pronuncia expressament
sobre l’altra qüestió que es pretén abordar amb la
reforma de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, referent a la
modificació del règim electoral aplicable pel que fa
al sistema establert per la pròpia Llei en el sentit
de donar primacia al número de regidors sobre el
número de vots en el moment en que la Junta Elec-
toral ha d’assignar a cadascun dels partits, coalici-
ons, federacions o agrupacions el nombre de llocs
que els corresponent en el consell comarcal (article
20.5, apartat c).

El Grup Popular, a través de la seva Proposició de
llei, ha impulsat una reforma de l’article 20.5,
apartat c), de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre
l’organització comarcal de Catalunya, per tal de
garantir el principi de proporcionalitat en la distri-
bució del nombre de llocs que corresponen als dife-
rents partits, coalicions, federacions i agrupacions
en el ple del Consell Comarcal.

L’objectiu ha de ser garantir el respecte al principi
de proporcionalitat en la distribució dels diferents
llocs que conformen el Consell Comarcal, i això en
pro d’un major pluralisme polític a nivell de la prò-
pia organització comarcal. Precisament, l’exposició
de motius de la Proposició de llei presentada en el
seu dia pel Grup Popular deixava palès que existei-
xen en la regulació actual del Consells Comarcals
“…aspectes d’aquesta regulació que s’han vist su-
perats per la pròpia realitat”. En definitiva, la re-
forma dels Consells Comarcals que ha impulsat el
Grup Popular té també com a objectiu preservar el
pluralisme polític a les pròpies comarques.

En aquest context, cal dir que els principis de pro-
porcionalitat i de pluralisme polític són essencials
en la definició del model polític de Catalunya i de
vertebració del territori i han d’integrar-se de for-
ma normal en el funcionament i composició dels
Consells Comarcals, atès que aquestes entitats són,
d’acord amb l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, ens locals d’existència obligatòria que
formen part de l’estructura territorial bàsica de
Catalunya.

El redactat actual de la Llei 6/1987, de 4 d’abril,
pel que fa al règim electoral, es fonamenta en la pri-
macia del joc de les majories sobre les minories
existent a la II Legislatura, que tot i ser legítim, no
s’empara en el consens que és recomanable en to-

tes aquelles qüestions que, com la relativa a l’es-
tructura territorial, són essencials per a Catalunya.
En aquest sentit, el Grup Popular vol i desitja el
màxim consens possible, consens que defensa a tra-
vés d’aquest vot particular, i que es plasmarà en les
corresponents esmenes, debats en comissió i ple. El
que es vol assolir és la màxima estabilitat en la con-
figuració d’aquestes Administracions Locals sense
que s’interpreti aquesta actitud com un vet a qual-
sevol reforma legal o imposició de ningú de no as-
solir-se aquesta desitjable unanimitat de tots els
grups parlamentaris.»

El grup popular, que al vot particular no proposa
una redacció alternativa, la concreta en la esmena
següent i les esmenes 24 i 25 a l’ exposició de mo-
tius:

23
ESMENA NÚM. 23
D’addició
G. P. Popular (1)

Article 16 bis

Es modifica l’apartat 5.c de l’article 20 de la Llei 6/
1987, amb el següent text:

«c) La distribució del nombre de llocs que corres-
ponen als diferents partits, coalicions, federacions
i agrupacions serà, en tot cas, proporcional als vots
obtinguts per les diverses forces polítiques en el
conjunt de la comarca.»

24
ESMENA NÚM. 24
D’addició
G. P. Popular (2)

Article 16 bis

S’afegeix l’apartat 6 a l’article 20 de la Llei 6/
1987, de 4 d’abril, amb el següent text:

«6. Als efectes del que regulen els apartats anteri-
ors, i concretament pel que fa a l’assignació del
número de consellers comarcals per part de les jun-
tes electorals, només podrà fer-se aquesta distribu-
ció entre els regidors elegits en els municipis que
integren la corresponent comarca.»

25
ESMENA NÚM. 25
Vot particular
De modificació
G. P. Socialistes – Ciutadans pel Canvi
(1)

«Antecedents i justificació

La reforma del règim comarcal ha de contemplar,
de manera indefugible, almenys tres aspectes: la
relació dels consells comarcals amb els ajunta-
ments, el seu règim de competències i les seves for-
mes d’elecció. Els objectius, tal com indiquen l’in-
forme de la Comissió d’Experts sobre la revisió del
model d’organització territorial i com signen tots
els grups parlamentaris en mes de juny de l’any
2001, han de ser fer de la comarca una entitat més
municipalista, més flexible i més representativa.
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Els acords assolits en la ponència conjunta, tot i
que limitats, suposen un avenç en els dos primers
camps, és a dir, la millora de la relació de les co-
marques amb els ajuntaments (a través sobretot, de
la institucionalització dels consells d’alcaldes) i el
perfeccionament del seu règim de funcionament.
Resulta però inexcusable incloure també la modifi-
cació del règim electoral dels consells comarcals,
per tal de restablir el principi democràtic bàsic de
la igualtat en el valor del vot. És aquesta qüestió
essencial i qualsevol reforma que no la contempli
resultaria mancada i abocada al fracàs.

És per això, que el grup parlamentari Socialistes-
Ciutadans pel Canvi presenta el següent vot particu-
lar la l’informe de la Ponència.

Vot particular i esmena

Article 16 bis.

Els articles 20 a 24 de la llei 6/1987, de 4 d’abril,
sobre l’organització comarcal de Catalunya, queden
redactats de la manera següent:

»1. ARTICLE 20. ELECCIÓ I COMPOSICIÓ DEL
CONSELL COMARCAL

1. El nombre de membres del consell comarcal es
determina en funció dels residents de la comarca,
d’acord amb l’escala següent:

Fins a 50.000 residents 19

De 50.001 a 100.000 25

De 100.001 a 500.000 33

De 500.001 en endavant 39

2. A l’efecte d’assignar els llocs del consell comar-
cal respectiu, les agrupacions d’electors que es pre-
senten a les eleccions municipals només es poden
associar quan ho han comunicat per escrit a la Jun-
ta Electoral prèviament a la celebració de les elec-
cions municipals.

3. La Junta ha d’assignar a cada un dels partits, de
les coalicions, de les federacions i de les agrupaci-
ons el nombre de llocs que els corresponen, d’acord
amb les regles següents:

a) Es calcula el percentatge de vots que correspon
a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre
el total de vots vàlids emesos en la comarca.

b) S’ordenen en columna els partits, les coalicions,
les federacions i les agrupacions, de més gran a
més petit.

c) Es divideix el percentatge de cada partit, coali-
ció, federació i agrupació per un, dos, tres o més,
fins al nombre igual al de llocs corresponents al
consell comarcal, i es forma un quadre anàleg de
l’article 163.1 de la Llei Electoral General. Els
llocs s’atribueixen a les llistes a les quals, segons el
quadre, corresponen els quocients majors i es pro-
cedeix a l’atribució per ordre decreixent d’aquests.

d) Si en la relació de quocients, en coincideixen dos
de llistes diferents, la vacant s’atribueix a la llista
que tingui el percentatge més alt. Si hi ha dues llis-

tes amb el mateix percentatge, el primer empat es
resol adjudicant el lloc a la llista que ha obtingut
més vots a la comarca, i els successius, alternativa-
ment.

4. Als efectes del que regulen els apartats anteriors,
i concretament pel que fa a l’assignació del nombre
de consellers comarcals per part de les Juntes Elec-
torals, només podrà fer-se aquesta distribució entre
els regidors elegits en els municipis que integren la
corresponent comarca.

»2. ARTICLE 21. DESIGNACIÓ DELS CONSELLERS
COMARCALS

1. Un cop feta l’assignació de llocs, la Junta Elec-
toral convoca separadament, dins els cinc dies se-
güents, els representants dels partits polítics, de les
coalicions, de les federacions i de les agrupacions
que han obtingut llocs en el consell comarcal per-
què designin les persones que han d’ésser procla-
mades membres entre les que gaudeixen de la con-
dició de regidors dels municipis de la comarca i, a
més, les suplents que han d’ocupar les vacants
eventuals, en nombre mínim de cinc, o igual al nom-
bre de candidats, si els llocs que corresponen no
arriben a aquesta xifra.

Les persones candidates han de ser designades per
cada formació política de forma equitativa entre re-
gidors procedents de cada un dels quatre grups de
municipis següents:

a) els municipis amb un total de residents inferior
al 25 % de la població municipal mitjana de la co-
marca.

b) els municipis amb un total de residents d’entre el
25 % i el 50% de la població municipal mitjana de
la comarca.

c) els municipis amb un total de residents d’entre el
50 % i el 75% de la població municipal mitjana de
la comarca.

d) els municipis amb un total de residents superior
al 75% de la població municipal mitjana de la co-
marca .

2. Cap partit, coalició, federació o agrupació no
pot designar més d’un terç dels membres que li cor-
responen en el consell comarcal, entre regidors que
són del mateix municipi, llevat dels casos en què
això impedeixi d’ocupar tots els llocs que li corres-
ponen.

3. Un cop efectuada l’atribució de llocs als candi-
dats, la Junta Electoral proclama els membres del
consell comarcal electes i els suplents, lliura les
credencials corresponents i tramet al consell co-
marcal la certificació acreditativa dels electes i
dels suplents. La composició del consell comarcal
s’ha de fer pública en els taulers d’anuncis dels
municipis de la comarca i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

4. En cas de traspàs o d’incapacitat d’un conseller
comarcal o de renúncia de la seva condició, la va-
cant s’ha d’ocupar mitjançant un dels suplents,
d’acord amb l’ordre establert entre ells. Si no és
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possible ocupar alguna vacant perquè els suplents
designats ja han passat a ocupar vacants anteriors,
s’ha de procedir a una nova elecció de consellers
comarcals, d’acord amb el procediment establert
per l’apartat 1.

»3. ARTICLE 22. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
COMARCAL I ELECCIÓ DEL PRESIDENT

1. El consell comarcal es constitueix en sessió pú-
blica a la capital de la comarca el primer dia hàbil
després de transcorreguts quinze dies naturals a
comptar de l’endemà de l’acte de proclamació dels
membres electes.

La sessió constitutiva, reunida per a elegir el presi-
dent entre els membres que la componen, és presidi-
da per una mesa d’edat, integrada pel conseller de
més edat i pel de menys edat presents en l’acte, i hi
actua com a secretari el de la corporació comarcal.

2. Per a ésser elegit president, el candidat ha d’ob-
tenir la majoria absoluta en la primera votació, o la
simple en la segona. En cas d’empat, es procedeix a
una tercera votació, i si en aquesta es produeix no-
vament empat és elegit el candidat de la llista amb
més consellers. Si les llistes tenen el mateix nombre
de consellers, és elegit el candidat de la llista amb
un nombre més gran de regidors de la comarca.

3. El president pot ésser destituït del càrrec mitjan-
çant moció de censura, d’acord amb el que esta-
bleix la legislació de règim local. Pot ésser candidat
al càrrec de president qualsevol dels consellers.

»4. ARTICLE 23. DURADA DEL MANDAT

La durada del mandat dels membres del consell co-
marcal coincideix amb el dels ajuntaments. Un cop
finalitzat el mandat, els membres del consell comar-
cal continuen en funcions únicament per a l’admi-
nistració ordinària fins a la presa de possessió dels
seus successors; durant aquest període no poden
adoptar acords per als quals és exigida legalment
una majoria qualificada.

»5. ARTICLE 24. INCOMPATIBILITATS

Les causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat per
ser membre del consell comarcal són les que esta-
bleixen els articles 6 i 202 de la Llei orgànica del
règim electoral general i les previstes a la mateixa
Llei orgànica per als diputats provincials.

»6. ARTICLE 24 bis. RÈGIM DELS RECURSOS

Els recursos contenciosos electorals contra els
acords de la Junta electoral sobre proclamació
d’electes i sobre l’elecció i la proclamació de pre-
sident del consell comarcal es regeixen pel que es-
tableix la Secció XVI del Capítol VI del Títol I de la
Llei orgànica del règim electoral general.»

ARTICLE 17

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’article 25 de la Llei 6/1987, que que-
da redactat de la manera següent:

«1. Correspon a la comarca l’exercici de les compe-
tències següents:

»a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de
cooperació, assessorament i coordinació dels ajun-
taments, d’acord amb el que estableix l’article 26
de la Llei 6/1987.

»b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament.
L’atribució de competències per lleis sectorials s’ha
de fer tenint en compte la tipologia de les comar-
ques, sens perjudici de l’atribució directa de compe-
tències als ajuntaments dels municipis que complei-
xin els requisits mínims de població, capacitat
econòmica o capacitat de gestió, d’acord amb els
criteris objectius que estableixin les mateixes lleis
sectorials.

»c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar
l’Administració de la Generalitat, la diputació cor-
responent, els municipis, les mancomunitats i les
comunitats de municipis, i les organitzacions as-
sociatives d’ens locals regulades pels títols X i XI de
la Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs
de gestió han d’anar acompanyats de la transferèn-
cia dels recursos necessaris per a exercir-los.

»2. En l’àmbit de les seves competències, la comar-
ca pot fer obres i prestar serveis, d’acord amb els
requisits que estableix aquesta Llei.

»3. Es crea la Comissió Assessora Comarcal de
Catalunya, la qual té per objecte assessorar les admi-
nistracions sobre les matèries a què fa referència
l’apartat 1. La composició i el funcionament s’han
de determinar per reglament.»

ESMENES PRESENTADES

26
ESMENA NÚM. 26
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya (16)

A la lletra c

«c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar
l’administració de la generalitat, la diputació cor-
responent i els municipis. Les delegacions o els en-
càrrecs de gestió han d’anar acompanyats de la
transferència dels recursos necessaris per a exer-
cir-los»

ARTICLE 18

TEXT PRESENTAT

S’afegeix un article 25 bis, a la Llei 6/1987, amb el
text següent:

«1. Els consells comarcals han de vetllar perquè, en
els municipis de llur àmbit territorial, es duguin a
terme, amb nivells de qualitat homogenis, els ser-
veis, les activitats i les prestacions que, d’acord amb
els articles 63 i 64 de la Llei 6/1987, són de compe-
tència local.
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»2. L’efectivitat de la prestació homogènia dels ser-
veis, i la realització de les activitats i les prestaci-
ons d’àmbit local es regeixen pels principis de sub-
sidiarietat i cooperació locals, complementarietat,
suplència, associació, partenariat i participació ciu-
tadana, que s’han de concretar en el programa d’ac-
tuació comarcal.»

ESMENES PRESENTADES

27
ESMENA NÚM. 27
Vot particular
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds (3)

A l’article 18 bis.

S’afegeix un apartat 3 a l’article 25 bis, a la Llei 6/
1987, amb el text següent:

«3. La Generalitat, sia directament sia per mitjà dels
consells regionals o de vegueria, ha de dotar els
consells comarcals dels recursos econòmics, tècnics
i humans necessaris perquè puguin exercir de ma-
nera efectiva llurs competències i, especialment,
perquè puguin aplicar els principis i els criteris de
suport als municipis establerts pels apartats 1 i 2.»

28
ESMENA NÚM. 28
Vot particular
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds (4)

Afegir a l’article 25 actual (o nou 25 bis) un nou
apartat:

« 4. Política de promoció d’habitatge públic: Els
Consells comarcals hauran d’impulsar l’aplicació de
les polítiques de promoció de sòl i habitatge de pro-
tecció pública i de lloguer a tots els municipis de la
comarca, aplicant els criteris i mecanismes previstos
a l’article 25 (nou redactat) i en especial per mitjà
dels Convenis o concerts que caldrà establir amb el
Departament o organismes autònoms de la Generali-
tat de Catalunya competents en la matèria.»

29
ESMENA NÚM. 29
D’addició
Tots els grups (6)

D’un nou article 18 bis

1. S’afegeix un article 25 ter a la Llei 6/1987, amb
el text següent:

«1. Es crea la Comissió Assessora Comarcal de
Catalunya, que té per objecte assessorar les admi-
nistracions sobre les matèries a què fa referència
l’article 25.1 de la Llei 6/1987.

»2. El funcionament i la composició de la Comissió
Assessora Comarcal de Catalunya han d’ésser regu-
lats per reglament. Pel que fa a la composició, en la
Comissió Assessora Comarcal de Catalunya hi ha
d’haver representants de l’Administració de la Ge-

neralitat i de les entitats representatives dels ens
locals, a més de persones expertes en la matèria.»

ARTICLE 19

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’article 26 de la Llei 6/1987, que que-
da redactat de la manera següent:

«1. Correspon a les comarques:

»a) Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica
als municipis.

»b) Cooperar econòmicament en la realització de
les obres, els serveis o les activitats dels municipis.

»c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels ser-
veis municipals obligatoris en els municipis que,
per raó de llur població, no estan obligats a prestar-
los.

»d) Cooperar amb els municipis en l’establiment de
nous serveis necessaris per al desenvolupament del
territori.

»e) Establir i coordinar, d’acord amb els ajunta-
ments, les infraestructures, els serveis i les actuaci-
ons d’àmbit supramunicipal.

»2. En tot cas, la comarca ha d’exercir les funcions
d’assistència i de cooperació que li corresponen te-
nint en compte les necessitats dels diferents munici-
pis, tant pel que fa al nombre d’habitants com a la
situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’acti-
vitat econòmica predominant.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 20

TEXT PRESENTAT

1. Es modifica l’article 27 de la Llei 6/1987, que
queda redactat de la manera següent

«1. Els consells comarcals han d’elaborar un pro-
grama d’actuació comarcal que ha d’incloure els
serveis, les activitats i les obres que han de dur a
terme; la manera d’acomplir els dits serveis i activi-
tats; els mecanismes de coordinació amb els munici-
pis i les comarques limítrofes, i la previsió dels re-
cursos necessaris per a finançar les actuacions.

 »2. Un cop elaborat el programa i abans d’aprovar-
lo, s’ha de sotmetre a informació pública i ha d’és-
ser informat pel consell d’alcaldes.

 »3. El programa d’actuació comarcal ha d’ésser
aprovat pel ple del consell comarcal per majoria
absoluta.

 »4. Els programes d’actuació comarcal tenen una
vigència de quatre anys, sens perjudici de les modi-
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ficacions que acordi el ple del consell comarcal se-
guint el mateix procediment establert per a aprovar-
los i de les revisions que estableixin els mateixos
programes.»

2. En haver complert llur funció reguladora, es de-
roguen els articles 28, 29, 30, 31 i 32 de la Llei 6/
1987.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ADDICIÓ DE NOUS ARTICLES

30
ESMENA NÚM. 30
Vot particular
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds (5)

A l’article 20 bis.

2. S’afegeix un article 27 bis a la Llei 6/1987, amb
el següent text:

«1. S’ha d’establir convenis marc de cooperació
entre els departaments o organismes autònoms de
la Generalitat implicats i el consell comarcal per a
desenvolupar i aplicar els programes d’actuació
comarcal que requereixin l’aportació de recursos o
la delegació de l’exercici de competències de la
Generalitat i per a concretar, amb caràcter
plurianual, els compromisos respectius i llur avalu-
ació continuada, la participació d’altres agents pú-
blics i privats, les circumstàncies en què sigui pro-
cedent de revisar-los i les altres qüestions d’interès.

2. S’ha d’establir convenis marc de cooperació en-
tre els diversos nivells de l’Administració local im-
plicats per a desenvolupar i aplicar els programes
d’actuació comarcal amb relació (als consells regi-
onals o de vegueria i) als ajuntaments de l’àmbit
comarcal corresponent; per a concretar, amb caràc-
ter plurianual, els compromisos respectius d’apor-
tació de recursos i delegació de competències, els
principis i els criteris d’actuació establerts per
l’article 25 i l’avaluació econòmica dels dits com-
promisos, i també per a establir els mecanismes de
participació, seguiment, avaluació continuada i
participació d’altres agents públics i privats, les
circumstàncies en què és procedent de revisar-los i
les altres qüestions d’interès.»

ARTICLE 21

TEXT PRESENTAT

Es modifica la lletra a de l’article 33 de la Llei 16/
1987, que queda redactada de la manera següent:

«a) En cada comarca hi ha d’haver un servei de co-
operació i d’assistència municipals encarregat d’as-
sessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria
jurídicoadministrativa, economicofinancera i d’obres
i serveis.»

ESMENES PRESENTADES

31
ESMENA NÚM. 31
D’addició
Tots els grups (7)

A l’article 21

«a) […] serveis. El consell d’alcaldes, atesa la ti-
pologia dels municipis que integren la comarca,
pot acordar no crear aquest servei.»

ARTICLE 22

TEXT PRESENTAT

Es modifica l’article 34 de la Llei 16/1987, que que-
da redactat de la manera següent:

«D’acord amb els programes i els plans elaborats
per la Generalitat, la comarca ha de col·laborar en
l’exercici de les funcions d’estadística i en l’esta-
bliment d’una base de dades que integri la informa-
ció dels àmbits municipal i comarcal.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 23

TEXT PRESENTAT

S’afegeix un article 39 bis a la Llei 6/1987, amb el
text següent:

«Article 39 bis

»1. La comarca es relaciona amb els municipis, la
resta de comarques, la diputació corresponent i
l’Administració de la Generalitat tot respectant el
principi de lleialtat institucional.

»2. Quan hi hagi necessitats comunes, les comar-
ques limítrofes han d’establir els mecanismes de
cooperació i de col·laboració que calguin.»

ESMENES PRESENTADES

32
ESMENA NÚM. 32
De modificació
Tots els grups (8)

De l’article 23

«Es modifica l’article 39 de la Llei 6/1987, que que-
da redactat de la manera següent:

»1. Les comarques articulen les relacions mútues
sobre la base de les tècniques de cooperació i col·-
laboració amb projectes comuns de llur interès. Si
es tracta de necessitats comunes, les comarques li-
mítrofes han d’establir els mecanismes de coopera-
ció i de col·laboració que calguin.

2. Les comarques es relacionen amb els municipis,
la resta de comarques, la diputació corresponent i
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l’Administració de la Generalitat tot respectant el
principi de lleialtat institucional.»

ARTICLE 24

TEXT PRESENTAT

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 40 de la
Llei 16/1987, que queden redactats de la manera
següent:

« 3. Quan la iniciativa és proposada per una cinque-
na part dels consells comarcals, cal l’acord favora-
ble dels plens respectius, adoptat per majoria abso-
luta del nombre legal de llurs membres. Quan la
iniciativa l’adopta un únic consell comarcal, cal
l’acord favorable del ple, adoptat per tres cinquenes
parts del nombre legal dels seus membres.

» 4. Les proposicions de llei s’han de presentar
acompanyades de :

»a) Una exposició de motius.

»b) Una memòria justificativa.

»c) Una avaluació de l’impacte social, econòmic,
jurídic i pressupostari de les mesures proposades.

»d) Un estudi econòmic i pressupostari.

»e) Un certificat acreditatiu dels acords correspo-
nents, amb indicació expressa dels quòrums de pre-
sència i decisió.»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 25

TEXT PRESENTAT

1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 41 de la Llei 6/
1987, que queda redactat de la manera següent:

«3. La tramitació de les proposicions de llei es fa
d’acord amb el que disposa el Reglament del Parla-
ment. Els consells comarcals poden designar un
màxim de tres membres per a presentar la proposi-
ció de llei en el tràmit de presa en consideració pel
Parlament.»

2. Es deroga l’article 42 de la Llei 6/1987.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

DISPOSICIONS ADDICIONALS

TEXT PRESENTAT

«Primera

El Consell General d’Aran es regeix per la seva le-
gislació específica, sens perjudici de l’aplicació
supletòria de les disposicions d’aquesta Llei i de
llur aplicació, sempre que sigui compatible amb
aquella, pel que fa als recursos econòmics i els sis-
temes d’assistència i cooperació comarcals.

»SEGONA

S’encomana al Govern que, en el termini d’un any,
elabori una relació de les competències assignades

als consell comarcals per les lleis sectorials i altres
normes.

»TERCERA

S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un
any, constitueixi la Comissió Assessora Comarcal
de Catalunya.»

ESMENES PRESENTADES

ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS ADDICIONALS

33
ESMENA NÚM. 33
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«S’encomana al Govern que, en el termini d’un
any, presenti al Parlament de Catalunya un projecte
de llei en relació al sistema d’elecció dels membres
dels Consells Comarcals.»

ADDICIÓ DE NOVES DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

34
ESMENA NÚM. 34
Vot particular
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds (6)

S’afegeix la Disposició Transitòria Primera.

«S’estableix un procés específic per a exercir la
iniciativa municipal de creació de noves comarques
que ha de concloure abans de la finalització de la
present legislatura. El procés es circumscriu a
aquells vuit territoris que, l’Informe sobre la revisió
del model d’organització territorial de Catalunya
de desembre de 2000, proposava i delimitava com a
noves comarques, subcomarca o n’assenyalava la
possibilitat d’estudiar-ne la creació. El procés con-
sisteix en l’afirmació expressa de creació de la
nova comarca, per acord de Ple, de tres cinquenes
parts del municipis que la constituirien sempre que
representin, com a mínim, la meitat del cens electo-
ral del territori corresponent. Si la sol·licitud de
creació de noves comarques compta amb l’acord
favorable del mínim de municipis interessats, el Go-
vern de la Generalitat ha de redactar i aprovar el
projecte de llei corresponent, que ha de trametre al
Parlament, juntament amb als informes correspo-
nents que, prèviament a la redacció del projecte de
llei, han d’haver emès, amb caràcter informatiu, la
Comissió de delimitació Territorial i la Comissió Ju-
rídica Assessora sobre les iniciatives municipals de
creació de noves comarques.»

35
ESMENA NÚM. 35
Vot particular
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds (7)

S’afegeix la Disposició Transitòria Segona.

«S’estableix un procés específic per a exercir la
iniciativa municipal de canvi d’adscripció comar-
cal que ha de concloure abans de la finalització de
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la present legislatura. El procés es circumscriu a
aquells seixanta-tres municipis que, l’Informe so-
bre la revisió del model d’organització territorial de
Catalunya de desembre de 2000, proposava que
s’hi realitzés una consulta específica sobre el possi-
ble canvi de comarca. El procés consisteix en l’afir-
mació expressa del canvi de comarca del municipi
per acord de Ple. Sobre les sol·licituds de canvi de
comarca, amb acord favorable de Ple, el Govern de
la Generalitat ha de redactar i aprovar el projecte
de llei corresponent de canvi d’adscripció comar-
cal, que ha de trametre al Parlament, juntament
amb als informes corresponents que, prèviament a
la redacció del projecte de llei, han d’haver emès,
amb caràcter informatiu, la Comissió de Delimita-
ció Territorial i la Comissió Jurídica Assessora so-
bre les iniciatives municipals de canvi de comarca.»

36
ESMENA NÚM. 36
Vot particular
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds (8)

Disposició transitòria.

«Mentre no es creïn els consells regionals o de ve-
gueria, les referències que aquesta Llei hi fa s’han
d’entendre fetes a les diputacions.»

DISPOSICIÓ FINAL

TEXT PRESENTAT

«El Govern, en el termini de tres mesos, ha de pro-
mulgar un decret legislatiu per a refondre el text
d’aquesta Llei amb el de la Llei 6/1987; amb el de
la Llei 3/1990, del 8 de gener, de modificació de la
divisió comarcal de Catalunya; amb el del Decret
legislatiu 13/1994, del 26 de juliol, pel qual s’apro-
va l’adequació a la Llei de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú de les lleis que afecten el Departament
de Governació en matèria de règim local, joc, es-
pectacles, activitats recreatives, i el règim de recur-
sos dels seus organismes autònoms, i també amb
qualsevol altra modificació legislativa sobre l’orga-
nització comarcal de Catalunya. També ha de tenir
present, pel que fa a aquesta qüestió, una eventual
declaració de nul·litat acordada per sentència del
Tribunal Constitucional. Així mateix, el Govern ha
d’intitular-ne els articles i harmonitzar-ne el text,
l’ordenació, la numeració i les remissions internes,
d’acord amb les directrius de la Norma sobre elabo-
ració de les normes del Govern.»

ESMENES PRESENTADES

37
ESMENA NÚM. 37
De modificació
Tots els grups (9)

De la disposició final

El Govern, en el termini de sis mesos, ha de promul-
gar un decret legislatiu per a refondre el text
d’aquesta Llei amb el de […].

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

TEXT PRESENTAT

«D’ençà de l’aprovació de la Llei 6/1987, del 4
d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, la
comarca s’ha anat consolidant com a part de l’orga-
nització territorial de Catalunya i els consells co-
marcals han esdevingut una institució necessària
dins l’Administració local catalana.

El temps transcorregut des de l’aprovació de la dita
Llei ha evidenciat la conveniència de precisar, am-
pliar i redefinir algunes qüestions regulades per la
normativa actual per a permetre adaptar l’organit-
zació i el funcionament dels consells comarcals a
les necessitats reals i dotar-los dels mecanismes
adients perquè puguin exercir llurs competències
d’una manera àgil, eficaç i participativa. D’altra
banda, les demandes de la societat actual compor-
ten que totes les administracions –i, per tant, també
les comarques– disposin de noves competències per
a prestar els serveis adequats en cada moment. En
tot cas, l’assumpció de noves competències per part
de les comarques ha d’ésser respectuosa amb l’au-
tonomia municipal i no ha de condicionar-la .

Aquesta Llei també té per objecte la supressió dels
articles que regulaven el procediment per a establir
la divisió comarcal de Catalunya, els quals, en ha-
ver estat completada, perden la seva vigència.

Pel que fa al contingut concret de les modificacions
introduïdes, aquesta Llei estableix dues excepcions
a la necessitat de modificar per llei les demarcaci-
ons comarcals, amb la finalitat de simplificar el pro-
cediment en els dos supòsits previstos: quan afectin
parts de termes municipals com a conseqüència de
la modificació de llurs límits, i quan siguin acorda-
des pels municipis i les altres institucions afectades.

La Llei introdueix, com a òrgans necessaris dels
consells comarcals, la figura del vicepresident o
vicepresidenta i el consell d’alcaldes. El consell
d’alcaldes que, fins ara solament estava previst com
un òrgan de creació facultativa, esdevé una figura
essencial dins l’organització comarcal. És integrat
per tots els alcaldes dels municipis de la comarca,
s’ha de reunir com a mínim un cop cada dos mesos
i té assignades competències d’assessorament, in-
forme i proposta sobre qüestions d’interès per a la
comarca que afecten especialment els municipis,
com ara l’aprovació del programa d’actuació co-
marcal, el reglament orgànic i les ordenances, els
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acords de creació i establiment de serveis comar-
cals i els plans sectorials comarcals, i també la mo-
dificació dels límits comarcals, el canvi de nom o
capital de la comarca i les iniciatives legislatives
d’interès comarcal.

Per tal d’agilitar la gestió de les funcions dels con-
sells comarcals, també s’estableix la possibilitat de
crear, mitjançant el reglament orgànic comarcal cor-
responent, una comissió de govern quan l’elevat
nombre de membres del consell comarcal o qualse-
vol altra circumstància ho facin necessari.

Possiblement la modificació que representa un can-
vi més substancial amb relació a l’anterior regula-
ció és la relativa a les competències comarcals. Així,
mentre que la Llei 6/1987 establia una llista de ma-
tèries sobre les quals les lleis del Parlament havien
d’atorgar competències a les comarques, la nova
regulació distingeix tres tipus de competències co-
marcals. En primer lloc corresponen a les comar-
ques les competències que, en matèria de coopera-
ció, assessorament i coordinació dels ajuntaments,
els atribueix la mateixa Llei. En segon lloc, les que
els atribueixin les lleis del Parlament, tenint en
compte la tipologia de les comarques. Finalment,
les comarques exerceixen les competències que els
deleguin o els encarreguin de gestionar l’Adminis-
tració de la Generalitat, la diputació corresponent i
els municipis.

La Llei simplifica el procediment d’elaboració dels
programes d’actuació comarcal per dotar-los de més
versatilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats
que vagin sorgint a la comarca. Aquests programes
tenen una vigència de quatre anys.

D’altra banda, la Llei recull el principi de lleialtat
institucional, que ha de regir les relacions entre la
comarca, els municipis, la resta de comarques, la
diputació i l’Administració de la Generalitat.

Finalment, s’aclareix el procediment que els con-
sells comarcals han de seguir per a exercir la inici-
ativa legislativa davant el Parlament i s’especifica
la documentació que cal presentar.

Per garantir la seguretat jurídica, la disposició final
faculta el Govern per a promulgar un decret legisla-
tiu que refongui les diverses lleis que afecten l’or-
ganització comarcal.»

ESMENES PRESENTADES

38
ESMENA NÚM. 38
D’addició
G. P. Popular (3)

D’un paràgraf entre els actuals paràgrafs sisè i setè:

«Pel que fa al sistema electoral, l’actual redactat de
la Llei 6/1987, de 4 d’abril, ha donat primacia al
número de regidors sobre els número de vots en el
moment en què la Junta Electoral ha d’assignar a
cadascun dels partits, coalicions, federacions o
agrupacions el nombre de llocs que els corresponen
en el consell comarcal. Aquest sistema ha suposat

una minva important dels principis de proporciona-
litat en la distribució dels diferents llocs que confor-
men el consell comarcal i, per tant, no ha reflectit
l’autèntic pluralisme polític en la pròpia organitza-
ció comarcal. Els principis de proporcionalitat i de
pluralisme polític són essencials en la definició del
model polític de Catalunya i de vertebració del ter-
ritori i cal integrar-los de forma normal en el funci-
onament i composició dels Consells Comarcals,
atès que aquestes entitats són, d’acord amb l’article
5 de l’Estatut d’Autonomia, ens locals d’existència
obligatòria que formen part de l’estructura territo-
rial bàsica de Catalunya.»

39
ESMENA NÚM. 39
D’addició
G. P. Popular (4)

D’un nou paràgraf a continuació de l’anterior:

«Igualment, les juntes electorals quan procedeixen
a determinar la composició dels consells comarcals
no han aplicat un criteri uniforme a l’hora d’assig-
nar el número de consellers comarcals, atès que en
alguns casos han estès la condició de “regidor”
als membres de les entitats locals descentralitzades
que són escollits entre els electors de cada entitat.
Convé, doncs, clarificar que el còmput en el repar-
timent dels consellers comarcals ha de tenir pre-
sent, només els regidors escollits en els municipis
que formen part del consell comarcal.»

TÍTOL DE LA LLEI

TEXT PRESENTAT

«Proposició de llei de tercera modificació de la Llei
6/1987, del 4 d’abril, sobre l’organització comarcal
de Catalunya»

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 11,
14, 15, 17, 19, 29, 31, 32 i 37 presentades conjunta-
ment per tots els grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2003

M. Eugènia Cuenca i Valero, Oriol Nel·lo i Colom,
Josep M. Fabregat i Vidal, Jaume Oliveras i
Maristany, Rafael Ribó i Massó
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Proposició de llei de modificació de
l’article 22 de la Llei 10/1994, d’11 de
juliol, de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra
Tram. 202-00188/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 53173 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina als articles 106 i concordants
del Reglament de la Cambra, presenta per a la seva
tramitació la següent Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 22 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol,
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2003

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 22 DE

LA LLEI 10/1994, D’11 DE JULIOL, DE LA POLICIA DE LA

GENERALITAT - MOSSOS D’ESQUADRA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra es
troba en ple desplegament i substituint al Cos Naci-
onal de Policia i a la Guàrdia Civil. El calendari
marcat per la Junta de Seguretat de Catalunya fins
l’any 2005 estableix l’arribada del cos de Mossos
d’Esquadra a Santa Coloma de Gramenet,
L’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. Ha comen-
çat, doncs, el desplegament a l’àrea metropolitana
de Barcelona., Després de 25 anys d’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya, però, encara estem lluny de
poder desplegar el cos de Mossos d’Esquadra a tot
Catalunya. Només en les competències del Trànsit
podem dir que la Policia - Mossos d’Esquadra està
oferint el servei policial a tota la població de
Catalunya.

Als territoris on no s’ha produït el desplegament i
on, encara, en la majoria dels casos no es coneix el
calendari del desplegament, el servei policial el
presten el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Ci-
vil. Entre aquests cossos policials hi ha agents que
porten molts anys prestant servei al nostre país i
gaudeixen d’una experiència que no ens podem
permetre desaprofitar.

Per altra banda, un desplegament que encara està
lluny de completar –s’està generant un replegament
accelerat de les FCSE a Catalunya i molts agents
marxen cap a altres destinacions fora de Catalunya,
ja que no tenen cap garantia de poder-se quedar a
Catalunya.

Una policia se’n va i l’altra encara no arriba. Ens
trobem davant d’una situació de manca acusada
d’efectius policials als territoris on encara no s’ha
desplegat el cos de Mossos d’Esquadra.

Catalunya ha d’apostar per no perdre aquells
agents amb molts anys d’experiència policial i
aprofitar la incorporació d’aquells que ho desitgin i
vulguin seguir a Catalunya prestant el servei
policial a Mossos d’Esquadra per intentar anar
reduint els terminis del calendari del desplegament
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Aquesta proposició de llei pretén reformar l’article
22 de la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat
- Mossos d’Esquadra per tal d’establir la forma com
agents d’altres forces i cossos de seguretat es po-
den incorporar a la Policia - Mossos d’Esquadra.

ARTICLE ÚNIC

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei
10/1994, d’11 de juliol, que resta redactat de la ma-
nera

següent:

«1. L’accés a la categoria de mosso es fa pel sistema
d’oposició lliure i, per als membres d’altres forces i

cossos de seguretat si així ho preveu la correspo-
nent convocatòria, pel sistema de concurs oposi-
ció.»

2. S’afegeixen dos nous apartats a l’article 22 de la
Llei 10/1994, d’11 de juliol, amb la redacció se-
güent:

«2. L’accés pel sistema d’oposició lliure requereix,
a més de la superació de les proves selectives que
s’estableixin a la convocatòria, la d’un curs selec-
tiu que ha d’organitzar l’Escola de Policia de
Catalunya i la d’un període de pràctiques, tots els
quals s’han d’adequar al principi d’avaluació res-
tringida als mèrits i les capacitats professionals.
Queden exempts del curs selectiu els aspirants que
aportin un certificat conforme han superat el curs
corresponent a l’Escola de Policia de Catalunya.»

«3. L’accés pel sistema de concurs oposició entre
membres d’altres forces i cossos de seguretat reque-
reix, a més de la superació de les proves selectives
específiques establertes a la convocatòria, la d’un
curs selectiu que ha d’organitzar l’Escola de Poli-
cia de Catalunya i, si escau, la d’un període de
pràctiques, si així ho preveu la convocatòria, tots
els quals s’han d’adequar al principi d’avaluació
assenyalat a l’apartat anterior.

Queden exempts del curs selectiu els aspirants que
aportin un certificat conforme han superat un curs
de similars característiques al que es realitza a
l’Escola de Policia de Catalunya.»

3. Els apartats 2, 3 i 4 de l’article 22 de la Llei 10/
1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra passen a ser els apartats 4, 5 i 6.
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DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Es faculta el Govern de la Generalitat per desplegar
reglamentàriament les previsions establertes en
aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

Les repercussions econòmiques que pugui generar
l’entrada en vigor d’aquesta llei seran exigibles en
el 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 instal·-
lació d’un ascensor al Casal de Gent
Gran de Reus II (Baix Camp)
Tram. 250-03254/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, 19.02.2003

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 53169)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a promoure les accions necessàries per tal
d’instal·lar un ascensor a l’edifici del Casal II de la
Gent Gran situat a la ciutat de Reus amb l’objectiu
de facilitar i garantir l’accés a totes les persones
amb discapacitat i mobilitat reduïda.»

Proposició no de llei sobre l’increment
del salari mínim interprofessional
Tram. 250-03265/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, 19.02.2003

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 53115)

ADDICIÓ DE NOUS PARÀGRAFS

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

«1. Publicar anualment el nivell de salari mínim
interprofessional català que correspondria als tre-
balladors/es de Catalunya per a garantir la matei-
xa capacitat adquisitiva que la mitjana estatal.
Aquest salari tindria com a referència l’índex de
preus al consum específic per Catalunya que ha de
confeccionar l’Institut d’Estadística de Catalunya,
tenint en compte el diferencial de preus i l’estructu-
ra pròpia de la despesa familiar catalana; així
com l’avaluació del cost de la vida diferencial de
Catalunya.

2. Respectant l’autonomia contractual de les asso-
ciacions empresarials i sindicals participants en el
procés de negociació col·lectiva, fomentar que
aquestes prenguin aquesta dada com a referència
per fixar un «salari català mínim garantit» per
aplicar-lo tant a les clàusules dels convenis col·-
lectius catalans substituint l’actual «salari conve-
ni», com a tots aquells treballadors/es d’empreses
no subjectes a conveni col·lectiu que només tenen
garantit aquest salari mínim interprofessional.»
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Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de la gestió del CAP Avinguda
de Catalunya per l’Institut Català de la
Salut i també l’atorgament de la gestió
de l’Àrea Bàsica de Salut de Llevant
Tram. 250-03269/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, 19.02.2003

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 53162)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a im-
plantar a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Tarragona 4,
a la futura ABS Tarragona 8 i al servei d’atenció
continuada de la ciutat  fórmules de gestió que ga-
ranteixin un servei públic de qualitat i eficient, amb
una dotació de recursos humans i materials sufici-
ents per atendre adequadament l’activitat
assistencial.»

Proposició no de llei sobre la fibro-
miàlgia i la síndrome de fatiga crònica
Tram. 250-03270/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPS, del 19.02.2003

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 53161)

APARTAT 1

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

«1. Donar suport a la creació d’un registre «numè-
ric» anònim de casos de síndrome de fatiga crònica
i fibromiàlgia, que tinguin diagnòstic cert, per poder
establir la incidència, la prevalença i l’evolució.»

APARTAT 2

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

«2. Difondre els documents científics de consens
sobre la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica,
a través de les societats científiques més implicades
en l’atenció a aquests malalts.»

APARTAT 3

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

De tot el text de l’apartat.

APARTAT 5

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«5. Garantir que els especialistes en reumatologia
o medicina interna dels hospitals disposin de la
capacitació necessària per prestar una adequada
atenció a les persones afectades de fibromiàlgia i
síndrome de fatiga crònica.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 53188)

APARTAT 2

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

«[…] i la salut laboral, així com ampliar els recur-
sos destinats a la investigació d’aquesta malaltia.»

APARTAT 5

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

«5. Dotar a tots els hospitals de la XHUP de recur-
sos per atendre […]»
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Proposició no de llei sobre la inferme-
ria
Tram. 250-03275/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, 19.02.2003

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 52611)

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

«3. Fer públics a partir de […]»

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un acord de col·laboració entre
el Servei d’Ocupació de Catalunya i el
Servei d’Ocupació d’Andorra
Tram. 250-03280/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, 19.02.2003

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI (REG. 52612)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern per tal
que, a través dels EURES (European Employement
Services), estableixi mecanismes de col·laboració
en matèria d’intermediació laboral amb el Servei
d’Ocupació d’Andorra.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 53159)

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

«Continuar les gestions endegades amb el Govern
d’Andorra […]»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un hospital comarcal a Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-03295/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, 19.02.2003

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 53157)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a im-
plantar els serveis assistencials necessaris per tal
de millorar l’atenció primària, hospitalària i
sociosanitària que es presta als habitants de Sant
Adrià de Besós.»

Proposició no de llei sobre el cessa-
ment del secretari de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya arran de la
possible manipulació de dades de les
enquestes d’opinió
Tram. 250-03371/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds
Reg. 53506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El gener del 2001, el Govern va remetre a aquest
Parlament una enquesta de Line Staff amb els resul-
tats alterats que beneficiaven el conseller en cap i
perjudicaven el president del grup parlamentari So-
cialistes-CpC, el secretari general del PSC i el secre-
tari general de CiU: es varen alterar 150 registres
d’una mostra de 800 persones.

Dies més tard es va saber que el Govern havia «ma-
quillat» un altre baròmetre, retocant els resultats
positius obtinguts pel secretari general de CiU i pel
president del Partit Popular a Catalunya.

Avui s’ha conegut pels mitjans de comunicació que
el Govern de la Generalitat ha mutilat substancial-
ment un sondeig oficial de 2001 que deixava a pre-
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cari la política del Departament d’Indústria en rela-
ció amb la línia d’alta tensió de les Gavarres. L’oc-
tubre del 2001, la Generalitat va encarregar a l’Ins-
titut Opina l’Enquesta sobre el subministrament
elèctric, amb una mostra de 800 persones. El Depar-
tament de Presidència va enviar l’estudi al Registre
Públic d’Enquestes i Estudis d’Opinió el mes de
novembre però mutilat per ocultar el suport dels
enquestats a la política de l’Ajuntament de Llagos-
tera en aquest conflicte. El Consell Executiu va
ocultar dues preguntes que havia fet als enquestats:
una demanant quina opinió li mereixia l’actuació
del Govern en relació a les mesures adoptades per
aquest en el conflicte entre l’ajuntament de Llagos-
tera i la companyia elèctrica Endesa (només el 35,9
% dels catalans estava d’acord amb l’actuació de la
Generalitat); i l’altra sobre el suport de la ciutada-
nia a l’ajuntament de Llagostera (el 61,7% li dona-
ven suport i només el 15% estava en desacord amb
la resistència del govern municipal). Segons el son-
deig original, el suport a les posicions de l’ajunta-
ment es donava a totes les províncies i era més ele-
vada a Girona, on el 71,4 % donava suport a
l’alcalde, Lluís Postigo, contra la Generalitat.

És per tot això que el grup parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya, davant el reiterat en-
gany a què ha estat sotmès per part dels responsa-
bles de comunicació del Govern de la Generalitat,
reprova el Govern de la Generalitat i insta el Con-
sell Executiu a cessar el Sr. David Madí, secretari de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del Decret 334/2002, de 3 de de-
sembre, pel qual es dóna una nova
regulació al Registre públic d’enques-
tes i estudis d’opinió de la Generalitat
de Catalunya, per tal d’evitar possi-
bles ocultacions o manipulacions de
dades
Tram. 250-03372/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds
Reg. 53509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten per a la seva tramitació, la
següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Resolució 1202/VI del Parlament de Catalunya
va instar el Consell Executiu de la Generalitat a
modificar el Decret 25/1998, de 4 de febrer, sobre
coordinació d’enquestes i estudis d’opinió de la
Generalitat. La contínua aparició d’informacions
que apunten a una ocultació i manipulació de les
dades que són lliurades al Parlament aconsella pro-
cedir a una regulació més precisa.

És per aquest motiu que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a modificar
el Decret 334/2002, de 3 de desembre, pel qual es
dóna una nova regulació al Registre públic d’en-
questes i estudis d’opinió de la Generalitat de
Catalunya, en el sentit que:

1. Amb caràcter previ a la realització de cada en-
questa o estudi previst pels Departaments de la Ge-
neralitat i les entitats i organismes que en depenen,
la Direcció General d’Avaluació i Estudis del De-
partament de Presidència hagi d’aportat als Grups
parlamentaris la fitxa tècnica provisional prevista
en el Decret esmentat.

2. En un termini màxim de deu dies des de la seva
rebuda, la Direcció General d’Avaluació i Estudis
hagi de lliurar als grups parlamentaris l’enquesta o
estudi realitzat, juntament amb la fitxa tècnica, així
com les freqüències de totes les variables que s’hi
hagin inclòs i els encreuaments efectuats entre
elles, així com la base de dades en suport informà-
tic, l’informe i anàlisi dels resultats.

3. En cas que es realitzin enquestes sobre intenció
de vot, o de valoració de partits, institucions o lí-
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ders polítics en període electoral per part d’algun
Departament de la Generalitat o entitat autònoma,
aquestes enquestes, juntament amb la documentació
esmentada en el punt anterior, caldrà que siguin
posades en coneixement de les entitats polítiques
concurrents a les eleccions de l’àmbit territorial de
l’enquesta com a màxim en les quaranta-vuit hores
següents a la finalització del corresponent treball de
camp.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

Joaquim Nadal i Farreras, GP SOC-CPC; Josep Bar-
galló Valls, GP d’ERC; Joan Boada i Masoliver, GP
d’ICV

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres de construcció de l’estació
d’autobusos de Mataró (Maresme)
l’any 2003
Tram. 250-03373/06

Presentació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Popular
Reg. 53542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Montserrat i Culleré, Rafael Luna i Vivas,
Josep Maria Fabregat i Vidal, Ricard Fernández Deu
i Josep Curto i Casadó diputats i diputades del Grup
Popular d’acord amb allò que preveuen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra presenten la
següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Pla de Transport de Viatgers de Catalunya pre-
sentat pel Govern de la Generalitat al juliol de l’any
2001, preveu la finalització del Pla d’Estació d’Au-
tobusos. Aquest pla preveia que totes les capitals de
comarca disposessin d’un equipament per a l’espe-
ra dels viatgers.

El pla de transport de Catalunya preveu, dins del
període 2003-2005, la construcció de l’estació
d’autobusos de Mataró (Maresme) amb una inversió
d’1,2 milions d’euros.

Mataró és una ciutat amb 107.000 habitants, amb
unes necessitats de transport que no son cobertes
únicament amb el tren. El transport de viatgers per
carretera té també molta importància, especialment
pel que fa a les connexions amb el Vallès Oriental i
la seva capital, Granollers.

Tanmateix, el creixement de població que ha expe-
rimentat i el fet que la ciutat sigui punt de referèn-
cia en quant a serveis de la resta de municipis de la
comarca, fa del tot necessari que disposi d’un equi-
pament adequat per a la comoditat dels viatgers que
fan servir aquest mitjà de transport. La construcció

d’aquesta infrastructura no pot demorar-se en el
temps ja que una ciutat de les dimensions de Mataró
no pot estar mancada d’estació d’autobusos.

Per aquests motius el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a iniciar l’execució de les obres de construcció de
l’estació d’autobusos de Mataró (Maresme), dins
l’any 2003.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

M. Dolors Montserrat i Culleré, Rafel Luna i Vivas,
Josep M. Fabregat i Vidal, Ricard Fernández Deu,
Josep Curto i Casadó

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació de la Llei 15/1997, de 24 de de-
sembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, per a elimi-
nar la dispersió normativa existent
Tram. 250-03374/06

Presentació: Sr. Alberto Fernández Díaz,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Popular
Reg. 53637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Àngels Esteller i Ruedas, Francesc
Vendrell i Bayona i Josep Curto i Casadó, Diputats i
Diputades del Grup Popular al Parlament de
Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 44, apartat 4, de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya estableix que la Hisenda de la Generali-
tat es constitueix amb� «el rendiment de les seves
pròpies taxes per aprofitaments especials i per la
prestació de serveis directes de la Generalitat, si-
guin de pròpia creació o com a conseqüència de
traspassos de serveis estatals». La Generalitat pot
establir, doncs, en exercici de la seva potestat tribu-
tària, els seus propis tributs entre els quals ocupen
un lloc destacat les taxes.

Doncs bé, la regulació de les taxes es conté
bàsicament a la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de
taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta Llei va derogar expressament,
entre d’altres disposicions, la Llei 33/1991, de 24 de
desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat
de Catalunya, i la Llei 17/1996, de 27 de desembre,
per la qual es fixen els preus públics que constituei-
xen prestacions patrimonials de caràcter públic (lle-
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vat de l’article 10 i les disposicions addicionals si-
sena i setena 2). La voluntat del legislador va ser,
sense cap mena de dubte, la d’establir en un únic
text legal la regulació del conjunt de taxes exigibles
per part de l’Administració de la Generalitat, tot
garantint als ciutadans i ciutadanes la seguretat ju-
rídica en aquesta matèria exigida per l’article 9.3 de
la Constitució.

Malgrat aquest esforç unificador legislatiu en matè-
ria de taxes, el cert es que posteriorment, la Genera-
litat ha anat introduint importants modificacions en
matèria de taxes a través de diferents disposicions
legals. I per dur a terme aquesta tasca ha utilitzat
dues vies: en primer terme, aprofitant les lleis de
mesures fiscals i administratives que, amb caràcter
anual, aprova aquest Parlament; i en segon terme,
sense excloure l’anterior tècnica legislativa, a través
de lleis específiques que tenen com a única virtut
crear una nova taxa. Serveixi com exemple de l’ús
de la primera tècnica: la Llei 17/1997, de 24 de de-
sembre, de mesures administratives i d’organitza-
ció, la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures
administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, la
Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals
i administratives, la Llei 21/2002, de 28 de desem-
bre, de mesures fiscals i administratives, i la Llei 31/
2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i admi-
nistratives. I com a exemple de la segona tècnica
emprada, i per citar una de molt recent, la Llei 9/
2002, de 27 de maig, per la qual s’introdueix una
taxa per la realització dels exàmens i l’obtenció del
títol de patró de moto nàutica.

Existeix, doncs, una elevada dispersió normativa
que no només genera inseguretat jurídica als ciuta-
dans i ciutadanes, tot posant en entredit el principi
constitucional anteriorment esmentat, sinó que a
més ajuda a generar una certa desconfiança dels
ciutadans i ciutadanes vers la seva Administració
Pública, que mostra d’aquesta manera la seva cara
més perversa en palesar un cert afany recaptatori,
afany que es manifesta no només en l’elevat nom-
bre de taxes exigibles sinó –i per damunt de tot–
per l’elevada quantitat de disposicions normatives
que estableixen taxes.

Arribat a aquest punt, i després de més d’un lustre
de vigència de la Llei de taxes de la Generalitat de
Catalunya, i de les contínues modificacions legisla-
tives que han existit en matèria de taxes, el Grup
Popular considera del tot convenient que es proce-
deixi a una unificació legislativa en aquesta matè-
ria, amb l’objectiu de simplificar el règim de taxes,
facilitar l’accés a través d’un únic cos normatiu del
conjunt de taxes que exigeix l’Administració de la
Generalitat als ciutadans i ciutadanes i simplificar
l’estructura normativa d’aquests tributs a
Catalunya.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari Popular pre-
senta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que, en el termini màxim de tres mesos i prèvia la

corresponent habilitació per part del Parlament,
aprovi la refosa de la Llei de Taxes de la Generali-
tat de Catalunya, amb l’objectiu d’unificar en una
única disposició el conjunt de taxes que des de
l’any 1997 s’han establert a Catalunya i simplificar
la ordenació legal d’aquest tipus de tribut en ares a
preservar el principi de seguretat jurídica constitu-
cionalment reconegut.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2003

Alberto Fernández Díaz, M. Dolors Nadal i
Aymerich, M. Ángeles Esteller Ruedas, Francesc
Vendrell i Bayona, Josep Curto i Casadó

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A ENCO-
MANAR UN INFORME A LA SINDICATURA
DE COMPTES

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
un informe de fiscalització de l’Ajunta-
ment de Cercs (Berguedà) del període
1998-2002
Tram. 253-00018/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds (reg. 53627)

Acord: admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de
la Sindicatura de Comptes, Mesa del Parlament,
25.02.2003. Procediment: l’establert a l’apartat I de
la Norma supletòria del Reglament del Parlament
sobre la fiscalització dels comptes dels ens locals,
del 7 de setembre de 1993, BOPC 136/IV, 8529.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Els Grups sotasignats presenten la se-
güent:

Document / proposta: Proposta de resolució per en-
comanar un informe a la Sindicatura de Comptes un
informe de fiscalització de l’Ajuntament de Cercs
(Berguedà) del període 1998-2002.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

De l’Ajuntament de Cercs (Berguedà) en depenen
un seguit d’organismes i empreses municipals que
han rebut, al llarg dels darrers anys, subvencions i
ajuts provinents de diferents Departaments del Go-
vern de la Generalitat.

Com sigui que la destinació final dels esmentats
ajuts no han estat suficientment explicada i raonada
per les diferents administracions i en conseqüència
es produeix una concurrència d’interessos entre
l’Ajuntament de Cercs i el Govern de la Generalitat,
els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la
següent:

3.10.63.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya encomana un informe a
la Sindicatura de Comptes en relació als comptes de
l’Ajuntament de Cercs (Berguedà), des de l’exercici
pressupostari de 1998 al 2002, així com dels orga-
nismes i empreses que en depenen, en relació a les
subvencions i ajuts provinents dels Departaments
de la Generalitat.»

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

Josep Huguet i Biosca Joan Boada i Masoliver
G.P. d’ERC G.P. d’ICV

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.03.2003 al 11.03.2003).

Finiment del termini: 12.03.2003; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 25.02.2003.

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Projecte de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei orgànica de transferència dels
serveis meteorològics situats a
Catalunya que depenguin de l’Estat
Tram. 269-00008/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 18 de febrer de 2003, d’acord amb els arti-
cles 140.1 i concordants del Reglament, ha nomenat
la Ponència per a elaborar l’Informe sobre el Pro-
jecte de resolució per la qual s’acorda de presentar
davant la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei orgànica de transferència dels serveis
meteorològics situats a Catalunya que depenguin de
l’Estat (tram. 269-00008/06) i les esmenes presenta-
des, que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Josep Rull i Andreu

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sra. Montserrat Tura i Camafreita

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Josep Maria Fabregat i Vidal

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya:

Sr. Xavier Vendrell i Segura

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds

Sra. Bet Font i Montanyà

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2003

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

Proposta de resolució per al qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Disposició
final segona, apartat 3, de la Llei orgà-
nica 2/1986, de 13 de març, de forces i
cossos de seguretat de l’Estat
Tram. 270-00002/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 77, tinguda el dia
26.02.2003 (DSPC-P 115).

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la lletra g) de
l’article 53 de la Llei orgànica 2/1986,
de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat de l’Estat
Tram. 270-00004/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 77, tinguda el dia
26.02.2003 (DSPC-P 115).
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Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de l’apartat 1 de
l’article 38 de la Llei orgànica 2/1986,
de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat de l’Estat
Tram. 270-00005/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 77, tinguda el dia
26.02.2003 (DSPC-P 115).

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de l’article 205
del Text Refós de la Llei General de la
Seguretat Social per tal d’estendre la
protecció per desocupació als càrrecs
electes de l’Administració Local
Tram. 270-00049/06

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 77, tinguda el dia
26.02.2003 (DSPC-P 115).

3.10.75 PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei 53/2002, de 30 de desembre, de
mesures fiscals administratives i de
l’ordre social
Tram. 212-00015/06 i 212-00016/06

Propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris
Reg. 53829 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 26.02.03

PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS

I PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 53829)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignats sol·liciten que,
de conformitat amb la resolució adoptada en el Ple
del Parlament, del passat dia 13, en la sessió plenà-
ria número 75, es complementi el punt de l’ordre
del dia de la sessió plenària número 78 (números de
tramitació 212-00015/06 i 212-00016/06) sobre les
propostes de resolució per a la interposició de re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat
53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, amb el text se-
güent:

«Així mateix, d’acord amb l’article 80 de la Llei 2/
1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional i
concordants de la Llei Orgànica del Poder Judicial,
es sol·licita que el Ple de la Cambra acordi proposar
i formalitzar, simultàniament a la interposició de
Recurs, incident de recusació del President i Magis-
trat del Tribunal Constitucional, Sr. Manuel Jiménez
de Parga, perquè s’abstingui de conèixer el referit
recurs com a conseqüència d’haver contravingut el
principi d’imparcialitat inherent a l’exercici del seu
càrrec amb motiu d’haver deslegitimat públicament
i reiterada les nacionalitats històriques i discrepat
de la vigència i oportunitat de la diferenciació cons-
titucional entre nacionalitats i regions.»

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2003

Ramon Camp i Batalla, G. P. CiU; Joaquim Nadal i
Farreras, G. P. SOC-CPC; Joan Boada i Masoliver,
G. P. d’ICV; Josep Huguet i Biosca, G. P. d’ERC
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el turisme ru-
ral i el seu desenvolupament
Tram. 302-00304/06

Esmenes presentades
Reg. 53656 i 53783 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 25.02.03
Reg. 53799 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 26.02.03

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 53656)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre turisme rural i el seu desenvolupament (tram.
302-00304/06).

1
ESMENA ÚNICA

De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

NOU REDACTAT DEL PUNT NÚMERO 3

«3. Publicitar crèdits destinats a la rehabilitació i
reconstrucció dels allotjaments i cases de pagès,
per tal que tots els interessats tinguin coneixement
i puguin accedir-hi amb facilitat. En cas que l’edi-
fici estigui catalogat o l’àmbit natural en què es
trobi requereixi una especial atenció, podrien esta-
blir-se ajuts o subvencions.»

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2003

José Luis López Bulla Joan Boada i Masoliver
Diputat Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 53783)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento les següents esmenes
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre turisme rural i el seu desen-
volupament (tram. 302-00304/06).

1
ESMENA ÚNICA

D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’ADDICIÓ D’UN NOU PUNT 8 AL TEXT DE LA MOCIÓ:

«8. Dotar un nou programa d’ajuts per a les Resi-
dències-Casa de pagès i els establiments de Turisme
Rural, perquè puguin disposar d’un servei de quali-
tat de telefonia i de connexió a la xarxa d’Internet».

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

(REG. 53799)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre el turisme rural i el seu desenvolupament
(tram. 302-00304/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

NOU PUNT 1BIS

«1bis. Incorporar les instal·lacions de turisme rural
com un dels eixos principals del Pla de Turisme de
Catalunya, el qual els haurà de contemplar dins
dels recursos turístics, establir les mesures de pro-
moció específiques i configurar les prioritats terri-
torials pel que fa al desenvolupament de la modali-
tat de turisme rural.»

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

PUNT 3

«3. Incrementar els instruments financers i els ajuts
destinats a la rehabilitació i reconstrucció dels
allotjaments rurals i cases de pagès amb destinació
turística. Elaborar les normatives reguladores
d’aquestes eines per tal que, garantint el seu cor-
recte ús, els ajuts s’obtinguin amb agilitat i donar
difusió de l’existència i contingut dels ajuts entre
els interessats potencials.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Jordi Ausàs i Coll Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
de prevenció i persecució de la delin-
qüència
Tram. 302-00305/06

Esmenes presentades
Reg. 53796, 53800, 53802 i 53803 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 26.02.03

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

(REG. 53796)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre les polítiques de prevenció i persecució de la
delinqüència. (Tram. 302-00305/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

PUNT 1

Supressió de tot el text.

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

PUNT 2

Supressió de tot el text.

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

PUNT 3, A), B) I C)

Supressió de tot el text dels punts a., b, i c.

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

DE MODIFICACIÓ APARTAT D) DEL PUNT 3

«El Parlament de Catalunya reitera al Govern de la
Generalitat a que, d’acord amb la Moció 154/VI del
Parlament de Catalunya, sobre la política de segu-
retat ciutadana, la necessitat d’adoptar les mesures
següents:

a) Emprendre les gestions necessàries per a garan-
tir, d’acord amb totes les administracions concerni-
des en l’àmbit de la seguretat pública a Catalunya,
les dotacions policials necessàries d’acord amb una
ràtio global de 4, 5 policies per cada mil habitants.

b) Implicar tots els cossos policials, a partir dels
òrgans de participació adequats, en la modernitza-
ció necessària de la gestió i la tecnificació dels
procediments i dels mitjans, en la creació d’unitats
policials especialitzades en la investigació dels fe-
nòmens delictius emergents i la dotació d’un siste-
ma conjunt d’accés a la informació, en l’especialit-
zació dels efectius policials per a afrontar
especialment els nous fenòmens delictius emergents
i en la potenciació de les tasques de prevenció del
delicte amb l’establiment de programes d’actuació
dirigits als ciutadans.

c) Traslladar a la Junta de Seguretat de Catalunya
la necessitat de donar prioritat, quant al temps i als
mitjans personals i materials, mitjançant plans ter-
ritorials operatius, a les zones del territori que pre-
sentin necessitats reals de millora de la seguretat en
funció d’indicadors objectius com els índexs de
nombre de víctimes i de denúncies o de comissió de
delictes.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 53800)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació so-
bre el seu capteniment en polítiques de prevenció i
persecució de la delinqüència (tram. 302-00305/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

PUNT 1

Suprimir el punt número 1.
3.15.
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2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

PUNT 2

Suprimir el punt número 2.

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

AL PUNT NÚMERO 3 A L’APARTAT A)

«[...] a l’aplicació del pla [...]» modificar-ho per
«[...] a la lluita [...] contra la inseguretat [...]»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

A L’APARTAT B) DEL PUNT NÚMERO 3

Substituir:

«[...] de lluita contra la delinqüència que comple-
menti el presentat pel Govern de l’Estat.»

Pel següent text:

«[...] de mesures integrals per la inclusió social i la
seguretat ciutadana.»

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

APARTAT C) DEL PUNT 3

Suprimir l’apartat c) del punt número 3.

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

A L’APARTAT D) DEL PUNT NÚMERO 3

Substituir:

«Prendre les mesures necessàries per tal d’evitar
que el [...]»

per:

«Revisar el calendari de desplegament [...]»

7
ESMENA NÚM. 7
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

A L’APARTAT D) DEL PUNT NÚMERO 3

Afegir després de:

«a la Regió Primera provoqui [...] afegir per tal de
que no hi hagi «[...] una reducció dels efectius [...]»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Rafael Ribó
President

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 53802)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento les següents esmenes al
text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques de prevenció i
persecució de la delinqüència (tram. 302-00305/06).

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

DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 1. NOVA REDACCIÓ:

«1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva pre-
ocupació per l’increment de la sensació d’insegure-
tat ciutadana a Catalunya deguda, entre d’altres cau-
ses, a la reducció d’efectius policials de l’Estat de la
qual n’és responsable el Govern central.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 2. NOVA REDACCIÓ:

«2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva
preocupació davant l’eventualitat de reformes pe-
nals que no comptin amb el màxim consens parla-
mentari possible.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’ADDICIÓ D’UN NOU PUNT 2 BIS:

«2 bis. El Parlament de Catalunya manifesta la
seva preocupació per la manca d’eficàcia del Go-
vern central en la vigilància de fronteres i per la
seva incapacitat per controlar els fluxos migrato-
ris.»

3.15.
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4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’ADDICIÓ D’UN NOU PUNT 2 TER:

«2 ter. El Parlament de Catalunya constata el fra-
càs de la vigent Llei d’Estrangeria i es manifesta a
favor de revisar-la amb urgència tot cercant el mà-
xim consens parlamentari i dels sectors socials im-
plicats.»

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE L’APARTAT A) DEL PUNT 3.

De supressió de l’apartat a) del punt 3.

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE MODIFICACIÓ DE L’APARTAT B) DEL PUNT 3.

«b) Presentar, en el termini màxim de tres mesos el
Pla general de Seguretat de Catalunya»

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE MODIFICACIÓ DE L’APARTAT C) DEL PUNT 3.

«c) Incrementar, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, les accions encaminades a regular els fluxos i
garantir la seva legalitat tant com la vigilància i
desarticulació dels interessos i xarxes que interve-
nen en la immigració irregular i l’explotació
d’aquesta força de treball».

8
ESMENA NÚM. 8
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE MODIFICACIÓ DE L’APARTAT D) DEL PUNT 3.

«d) Prendre les mesures necessàries per completar
el desplegament dels Mossos d’Esquadra l’any
2007 sense que això suposi una reducció dels efec-
tius a les comarques on ja es troben desplegats.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 53803)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre les polítiques de prevenció i persecució de la
delinqüència (Tram. 302-00305/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

AL PUNT 1

«1. El Parlament de Catalunya valora positivament el
pla de lluita contra la delinqüència impulsat pel Go-
vern de l’Estat, al mateix temps que constata la ne-
cessitat que les mesures previstes en ell vagin acom-
panyades de les dotacions materials, els recursos
econòmics i les dotacions de personal, tant d’àmbit
policial com judicial, imprescindibles per a fer-les
efectives, així com mesures legislatives per, entre al-
tres, contemplar la reincidència com agreujant en els
delictes contra les persones i la propietat.»

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

AL PUNT 2

«2. El Parlament de Catalunya proclama els princi-
pis de prevenció de la delinqüència, de preservació
de la convivència i la cohesió i de rehabilitació i
reinserció social dels presos com a eixos bàsics de
les polítiques de seguretat que han d’inspirar la
normativa en aquest àmbit.»

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

AL PUNT 3

«3. El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

a) Impulsar, en l’àmbit de les seves competències,
les mesures i actuacions encaminades a incrementar
l’eficàcia en la lluita contra la delinqüència.

b) Continuar col·laborant amb el Govern Central
en les actuacions relacionades amb la seguretat i
la immigració que rauen dins de l’àmbit
competencial de l’estat.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política
mediambiental, especialment pel que
fa a l’explotació dels recursos hídrics
Tram. 302-00306/06

Esmenes presentades
Reg. 53784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.03

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 53784)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento les següents esmenes
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política mediambiental,
especialment pel que fa a l’explotació dels recursos
hídrics (tram. 302-00306/06).

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

D’ADDICIÓ AL PUNT 1 DE L’APARTAT A:

«[...] CAT i ATLL sempre i quan es vulneri l’esta-
blert a la Llei 18/1981 sobre actuacions en matèria
d’aigua a Tarragona (modificada per la Llei 10/
2001 del Pla Hidrològic Nacional), en relació als
volums màxims d’aigua que es podran destinar a
l’abastament de municipis de les províncies de
Tarragona i de Barcelona».

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 3 DE L’APARTAT A. NOVA RE-
DACCIÓ:

«3. Estudiar l’adopció de les mesures jurídiques
necessàries per tal de paralitzar el transvasament
de l’Ebre previst al Pla Hidrològic Nacional, da-
vant les vulneracions de les competències autonò-
miques i dels principis bàsics de la Directiva Marc
Europea d’Aigües (2000/60/CE)».

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sa-
nitària, especialment pel que fa a la re-
ducció de les llistes d’espera
Tram. 302-00307/06

Esmenes presentades
Reg. 53788, 53793 i 53794 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 26.02.03

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 53788)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre política sanitària, especialment pel que fa a la
reducció de les llistes d’espera (tram. 302-00307/
06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

DE MODIFICACIÓ AL PUNT 2

«Dur a terme una valoració, al llarg d’aquest any
2003, per tal d’adaptar i, en aquells casos en què
sigui possible, reduir el temps de l’anomenada “es-
pera tècnica” per a ser inclòs en llista d’espera.»

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

DE MODIFICACIÓ AL PUNT 3

«Un cop hagin entrat en temps de garantia tots els
procediments quirúrgics previstos al Decret 354/
2002, de 24 de desembre, pel qual s’estableixen els
terminis màxims d’accés a determinats procedi-
ments quirúrgics a càrrec del Servei Català de la
Salut, revisar els procediments quirúrgics contem-
plats en el registre centralitzat de llistes d’espera
per tal d’incloure aquells altres procediments que
presentin una especial problemàtica quant a llista
d’espera.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 53793)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 130 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política sanitària, especialment pel que fa a la reduc-
ció de les llistes d’espera (NT 302-00307/06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Popular

D’UN NOU APARTAT DEL PUNT 1:

«Dins de les previsions pressupostàries, incremen-
tar els recursos econòmics per tal d’augmentar la
compra ambulatòria de proves diagnòstiques».

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Popular

DEL PUNT 3:

«[...] d’acord amb el que estableix el dictamen de la
Comissió de Seguiment i Control de les llistes d’espera».

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

M. Dolors Nadal i Aymerich

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 53794)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre política sanitària, especialment pel que fa a la
reducció de les llistes d’espera (tram. 302-00307/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Josep Barga-
lló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

PUNT 3

«cirurgia del peu i de la mà...) i disposar les parti-
des pressupostàries corresponents per a la compra
d’aquesta activitat extraordinària.»

 Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Ernest Benach i Pascual Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els seus pro-
pòsits de capteniment pel que fa a la
promoció de l’habitatge social a
Catalunya
Tram. 302-00308/06

Esmenes presentades
Reg. 53789 i 53790 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 26.02.03

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 53789)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la promoció de l’habitatge social a Catalunya
(tram. 302-00308/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

DE MODIFICACIÓ DE TOT EL TEXT DE LA MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya constata:

1. Que les dificultats d’accés a l’habitatge són una
responsabilitat compartida per totes les Adminis-
tracions Públiques, que requereix d’actuacions
consensuades i esperit de col·laboració.

2. Que la política de subhasta massiva de sòl prac-
ticat pels Ajuntaments de les ciutats més grans de
l’àrea metropolitana, en especial l’Ajuntament de
Barcelona, lluny d’aportar solucions, ha agreujat
de forma important aquest problema.»

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2003

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 53790)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 130.2 del Reglament
de la Cambra, presenta les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre els seus
capteniments pel que fa a la promoció de l’habitat-
ge social a Catalunya (tram. 302-00308/06).
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1
ESMENA ÚNICA

De substitució
G. p. d’Iniciativa per Catalunya Verds

DEL PUNT 2

2. Reprova el Govern de la Generalitat per la man-
ca de política de promoció d’habitatge públic.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
ports a Catalunya
Tram. 302-00309/06

Esmenes presentades
Reg. 53755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.03
Reg. 53798 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 26.02.03

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 53755)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la política de ports a Catalunya (tram. 302-
00309/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

De supressió del punt 1.

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

D’ADDICIÓ AL PUNT 4

«Sens perjudici de les obligacions inherents a la
pertinença de l’Estat Espanyol a l’OTAN; el Parla-
ment de Catalunya manifesta el desig [...]»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

(REG. 53798)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la política de ports a Catalunya (tram. 302-
00309/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Carles Bonet i Revés, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

PUNT 3

«[…] de mercaderies. Aquest projecte haurà d’ins-
criure’s en una xarxa ferroviària d’ample europeu de
mercaderies que comprengui tot l’arc mediterrani.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Carles Bonet i Revés Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’habitatge
Tram. 302-00310/06

Esmenes presentades
Reg. 53753 i 53785 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 25.02.03
Reg. 53791 i 53795 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 26.02.03

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 53753)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb
allò que disposa l’article 130 del Reglament de la
Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre l’habitatge (NT 302-00310/06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Popular

DEL PUNT 1, LLETRA D):

«El Pla Català de l’Habitatge, d’acord amb les
aportacions de l’Estat».
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2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 1, LLETRA G):

«g) Una nova llei de l’habitatge».

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 2, LLETRA A):

«a) Presentar el projecte de llei de l’habitatge al
Parlament dins el primer trimestre de 2003».

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Popular

DEL PUNT 2, LLETRA G):

«[...] dels sòls titularitat de les diferents Administra-
cions públiques i que [...]».

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2003

M. Dolors Nadal i Aymerich

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 53785)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento les següents esmenes
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu pel que fa a l’habitatge (tram.
302-00310/06).

1
ESMENA ÚNICA

De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

DE MODIFICACIÓ DE TOT EL TEXT DE LA MOCIÓ. NOVA RE-
DACCIÓ:

«1. El Parlament de Catalunya constata:

a) La creixent dificultat per a importants sectors de
la nostra societat d’accedir a un habitatge digne;

b) la inacció i la greu negligència del Govern de la
Generalitat en matèria de política d’habitatge, en
especial de promoció de l’habitatge social;

c) l’incompliment del Govern del mandat parla-
mentari de presentar una nova Llei de l’Habitatge
a Catalunya abans de la fi de l’any 2002, a que

obliguen la Disposició addicional 136 de la Llei de
Pressupostos per al 2002, la Disposició Final Vuite-
na, apartat 1, de la Llei 4/2002 de l’Urbanisme i
l’apartat c) de la Resolució 174/VI aprovada per
aquest Parlament.

2. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació
del Conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques i del Govern de la Generalitat pel que fa a la
política de l’habitatge a Catalunya.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 53791)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 130.2 del Reglament
de la Cambra, presenta les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre habitatge
(tram. 302-00310/06).

1
ESMENA ÚNICA

De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds

DE TOT EL TEXT

El Parlament de Catalunya reprova el Govern de la
Generalitat per la manca de política de promoció
d’habitatge públic.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 53795)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre l’habitatge (tram. 302-00310/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Francesc Ferrer i Gironès, Josep Bar-
galló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

DE MODIFICACIÓ DE TOTA LA MOCIÓ

«1. El Parlament de Catalunya constata que les
mesures adients a adoptar per millorar la situació

3.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 398 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de març de 2003

71

d’accés a l’habitatge són els següents:

a) Aplicació dels instruments que preveu la nova
llei d’urbanisme, en especial la previsió de sòl ex-
pressament qualificat per a habitatges protegits.

b) La formulació en general de planejaments per
part dels Municipis, amb continguts sensibles a
aquesta problemàtica.

c) Les polítiques d’infrastructures i potenciació del
transport públic.

d) Execució intensiva del Pla Català de l’Habitat-
ge.

e) Foment de la promoció pública de sòl i habitatge
protegit.

f) Redefinició de la política fiscal relativa a l’ad-
quisició i utilització dels habitatges.

g) Replantejament de noves figures de finançament
i aplicació del cens emfitèutic en l’adquisició dels
habitatges protegits.

h) Aparició de la nova llei de l’Habitatge.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a

a) Presentar el projecte de llei de l’habitatge al
Parlament dins de la màxima celeritat.

b) Incloure en aquest projecte, entre d’altres, els
següents aspectes:

1) Regular l’ús de l’habitatge.

2) Incidir en els deures de conservació i rehabilita-
ció dels immobles.

3) Promoure i controlar la qualitat en l’edificació.

4) Regulació pròpia catalana dels habitatges prote-
gits de promoció pública i privada.

– Establir el marc general dels Plans triennals de
l’habitatge.

– Determinar les modalitats de cessió dels habitat-
ges protegits, amb inclusió dels destinats a lloguer,
cens, i altres règims de cessió.

– Com adequar el cost dels habitatges a la capaci-
tat de renda de les unitats familiars.

– Preveure els allotjaments per a grups específics,
especialment joves i gent gran.

– Requisits per considerar els edificis d’allotja-
ments per aquests grups específics susceptibles
d’edificar en terrenys qualificats com equipaments.

– Atorgament de beneficis i ajuts econòmics per a
la construcció, adquisició i ús dels habitatges.

5) Recollir els principis bàsics de l’edificació rela-
tius a la funcionalitat, seguretat i habitabilitat pre-
vistes a LOE i a la Directiva 89/106 sobre productes
de la construcció.

6) Adaptació de l’actual llei a la legislació sobre
protecció dels consumidors.

7) Establiment de Borses de Lloguer per estalviar
despeses als futurs arrendataris

8) Regular els principis de sostenibilitat, respecte
al medi ambient, i eficiència energètica en la pro-
moció d’habitatges.

9) Implantar un nou sistema sancionador.

c) Efectuar una campanya de difusió del Pla Cata-
là de l’Habitatge i de les mesures afavoridores de
l’accés a l’habitatge que conté.

d) Incrementar els Convenis de col·laboració amb
els Ajuntaments amb la finalitat d’obtenir sòl amb
destí a la promoció d’habitatges protegits, tant de
caire públic, com privat.

e) Introduir com a prescripció vinculant en la tra-
mitació de planejaments que preveuen increment de
densitats en el sòl urbà l’obligació de que l’escreix
dels habitatges obtinguts siguin destinats a la
construcció d’HPO.

f) Elaborar un estudi sobre la conveniència de cre-
ar un Fons Immobiliari, amb la participació de la
Generalitat, Ajuntaments i Caixes d’Estalvi, amb la
finalitat de captar i d’orientar l’estalvi cap a la so-
lució del problema de l’habitatge dels grups socials
més desafavorits.

g) Elaborar un estudi sobre els efectes i la incidèn-
cia de l’aplicació de la vigent LAU sobre la desocu-
pació d’habitatges.

h) Propiciar acords entre les Administracions im-
plicades pel que fa al destí a la construcció d’habi-
tatges protegits, dels sòls que siguin de titularitat
de l’Estat, de la Generalitat, o dels Municipis.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Francesc Ferrer i Gironès Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la qualitat de
l’ensenyament
Tram. 302-00311/06

Esmenes presentades
Reg. 53786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.03
Reg. 53797 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 26.02.03

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 53786)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento les següents esmenes
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre la qualitat de l’ensenya-
ment (tram. 302-00311/06).
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1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’ADDICIÓ A L’APARTAT A) DEL PUNT 1:

«[...] zones d’escolarització singular i dotar-les de
més recursos humans.»

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

D’ADDICIÓ A L’APARTAT D) DEL PUNT 1:

«[...] dins de cada zona escolar per complir amb la
premissa que diu que la integració plena només és
viable en aules on hi ha un predomini clar d’alum-
nes autòctons.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’ADDICIÓ AL PUNT 3:

«[...] que depenen del SEDEC. Fer aquesta amplia-
ció de plantilles segons la matrícula viva existent el
mes de setembre».

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

(REG. 53797)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la qualitat de l’ensenyament (tram. 302-
00311/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

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

PUNT 1, E)

«e) Garantir el compliment per part dels centres
sostinguts amb fons públics de la normativa d’ad-
missió d’alumnes o la finalitat per la qual se’ls
atorguen els fons. I si s’escau aplicar les sancions
que corresponguin.»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya

PUNT 5, A)

«a) […] tant en l’entorn cultural i social com en els
centres escolars.»

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

PUNT 5

NOVA LLETRA A BIS

«a bis) Organització en el marc de la comunitat
educativa, de programes de formació per a pares i
mares d’alumnes immigrants sobre el coneixement
de la llengua i la cultura catalanes per facilitar la
seva integració i participació dels pares en el pro-
cés educatiu dels seus fills.»

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2003

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les polítiques actives de suport i
formació dels treballadors autònoms i
emprenedors
Tram. 300-01080/06

Presentació: Sr. Bernardo Fernández
Martínez, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 53583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bernardo Fernández Martínez, diputat del Grup So-
cialistes - Ciutadans pel canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de
la Cambra, formula la interpel·lació que segueix al
Consell Executiu.

Com tots sabem, a Catalunya tenim unes 500.000
persones, segons xifres oficials, que treballen per
compte propi. No sabem quantes no estan donades
d’alta i desenvolupen la seva activitat laboral com a
treballadors i autònoms i d’aquesta forma generen,
amb la seva feina, una riquesa propera al 13% del
PIB essent a la vegada un factor insubstituïble de
cohesió social i articulació territorial.
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És per això que el Diputat sotasignat formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu en relació a les polítiques actives i de
suport i formació dels treballadors autònoms i em-
prenedors?

Barcelona, 18 de febrer de 2003

Bernardo Fernández Martínez

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’escolarització a Catalunya
Tram. 300-01082/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 53628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Document/proposta: Interpel·lació.

Quin és el capteniment pel que fa a l’escolarització
a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2003

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’atenció a la gent gran a Catalunya
Tram. 300-01083/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 53629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Document/proposta: Interpel·lació.

Quin és el capteniment pel que fa a l’atenció a la
gent gran a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2003

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els seus eixos de política ambien-
tal
Tram. 300-01084/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 53630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Document/proposta: Interpel·lació.

Quin és el capteniment del Govern pel que fa als
eixos de la política ambiental del Govern?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2003

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els mitjans de comunicació pú-
blics
Tram. 300-01085/06

Presentació: Sr. Ricard Fernández Deu,
del Grup Parlamentari Popular
Reg. 53724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ricard Fernández Deu, diputat del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 128 i següents del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu pel que fa als mitjans de comunicació
públics?

Ricard Fernández Deu
Palau del Parlament, 24 de febrer de 2003
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Situació de compatibilitat o d’incom-
patibilitat dels diputats
Tram. 234-00017/06

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 26 de
febrer de 2003, ha estudiat el dictamen de la Comis-
sió de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article
7.2 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

D’acord amb la legislació vigent i amb les dades
relatives a la professió i als càrrecs públics manifes-
tades pel diputat, d’acord amb l’article 4.1.segon
del Reglament, el Ple del Parlament estableix la situ-
ació de compatibilitat del diputat Sr. Eduard Rius i
Pey.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2003

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

Resolució, del 26 de febrer de 2003,
per la qual es declara vacant el càrrec
de síndic de Greuges

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Atès el que disposen els articles 2, 5.2 i 11.1.b de la
Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de Greuges,
es comunica que el Sr. Anton Cañellas i Balcells,
que fou designat síndic de Greuges pel Parlament de
Catalunya el dia 25 de febrer de 1998, cessa en el
càrrec perquè ha acabat el termini de cinc anys del
mandat. D’acord amb l’article 11.3 de la dita Llei,
ha de continuar en l’exercici de les seves funcions
fins que el seu successor sigui nomenat.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2003

Joan Rigol i Roig
President del Parlament

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
169/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les polítiques sociolaborals a
Catalunya
Tram. 340-01144/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 55496 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00169/06

Sobre: sobre les polítiques sociolaborals a
Catalunya

Comissió competent: Comissió de Política Social

En compliment de la Moció 169 VI del Parlament
de Catalunya, sobre les polítiques sociolaborals a
Catalunya, em plau informar el següent:

La política realitzada per la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme ha estat orientada a
avançar en l’assoliment dels deu objectius fixats
per a aquesta legislatura. En aquest sentit, i a títol
d’exemple, podem destacar:

Mitjançant la Llei 17/2002, de 5 de juliol, es va cre-
ar el Servei d’Ocupació de Catalunya, que es confi-
gura com un organisme autònom de caràcter admi-
nistratiu, adscrit al Departament de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme, i que integrarà i gesti-
onarà el conjunt de polítiques ocupacionals del De-
partament en matèria d’informació i orientació pro-
fessional, formació professional ocupacional i
contínua, intermediació en el mercat de treball i fo-
ment de l’ocupació i l’autocupació a Catalunya.
Comptarà amb una xarxa pròpia d’oficines (actual-
ment en té 73), i ha d’esdevenir un instrument bàsic
per a garantir la transparència del Mercat de Treball
i el principi d’Igualtat d’Oportunitats. Està previst
l’inici de la primera fase del seu desplegament el 30
de març de 2003.

Igualment, l’assoliment dels objectius europeus,
estatals i catalans es concretarà en el Pla General
d’Ocupació de Catalunya, segons preveu la Llei 17/
2002, de 5 de juliol, el qual serà presentat al Consell
de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya el
proper 18 de febrer, per a la seva posterior aprova-
ció per part del Govern de la Generalitat.

El concepte «qualitat» presideix el nou Servei
d’Ocupació de Catalunya per aconseguir orientar
totes les seves actuacions envers la satisfacció dels
seus usuaris. És per això que d’acord amb la dispo-
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sició addicional cinquena de la Llei 17/2002, de 5
de juliol, es crea l’Institut Català de les Qualificaci-
ons Professionals, d’acord amb el Pla general de la
formació professional de Catalunya, com a òrgan
tècnic responsable del desenvolupament del sistema
integral de formació i de les qualificacions professi-
onals, que defineix i actualitza aquestes qualificaci-
ons professionals en l’àmbit de Catalunya i que re-
gula el procediment per a reconèixer, certificar i
convalidar les competències adquirides per mitjà
d’itineraris de formació professional inicial,
ocupacional o contínua o per mitjà de l’experiència
laboral. El projecte de decret de creació d’aquest
Institut serà lliurat al Consell de Treball Econòmic i
Social per tal que emeti el dictamen corresponent
durant el present mes de febrer.

Un dels objectius del Servei d’Ocupació de
Catalunya és incrementar i consolidar les línies
d’actuació als col·lectius amb més dificultats d’inte-
gració laboral, com són els itineraris personalitzats
d’inserció, les accions de formació adreçades a jo-
ves amb dificultats, al col·lectiu de persones amb
disminució i al col·lectiu de dones. D’altra banda,
durant l’any 2002 s’han potenciat les accions inte-
grades adreçades a col·lectius d’especials dificultats
com són persones amb alguna discapacitat (1823
alumnes), immigrants (595 alumnes) i exclosos so-
cials (1740 alumnes).

S’ha continuat treballant activament en la generalit-
zació d’una cultura de la prevenció considerada
com un requisit mínim per a desenvolupar l’activi-
tat laboral. En aquest sentit, cal destacar la campa-
nya «No badis» que es va presentar al Palau de la
Generalitat el passat 16 de gener i que té com a ob-
jectiu arribar a 348.665 alumnes de 6 a 12 anys mit-
jançant els professors i els centres escolars públics
i privats.

Pel que fa a l’impuls d’un marc català de relacions
laborals: El diàleg entre govern i agents econòmics
i socials forma part del model europeu de cohesió i
concertació social i ha inspirat sempre l’acció del
Govern de la Generalitat en tots els camps. Aquest
diàleg ha possibilitat un clima de pau social que ha
contribuït al creixement i la competitivitat de
Catalunya. Quant al foment de l’ús del català en
l’àmbit del treball, el Pla anual de normalització lin-
güística del Departament de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme 2002 ha portat a terme especialment
les accions següents: la millora i foment de la infor-
mació al ciutadà a través del web del Departament;
el reforç de l’ús del català en la contractació admi-
nistrativa i l’activitat subvencionadora; la millora
dels serveis públics d’intermediació laboral; el fo-
ment de l’ús del català en els cursos d’innovació i
formació ocupacional; l’edició i difusió d’eines
terminològiques per a fomentar l’ús del català en
l’àmbit laboral; el foment de l’ús del català en la
negociació col·lectiva; i la promoció de l’ús en for-
mularis de l’àmbit laboral en català.

Pel que fa a la potenciació de l’esperit emprenedor,
l’any 2002 es van constituir 991 cooperatives i es
van crear 4292 llocs de treball en l’àmbit del coope-

rativisme. Quant a la línia d’ajuts d’impuls de pro-
jectes i empreses qualificades d’I+O (iniciativa per
l’ocupació), –empreses promogudes i recolzades
per la Generalitat de Catalunya o pels ens locals,
l’objectiu de les quals és generar ocupació estable
en sectors econòmics emergents–, durant l’any
2002 es van destinar 3.213.208,91 euros i es van
col·locar 273 homes i 268 dones.

D’altra banda, pel que fa a la línia de subvenció per a
la creació d’empreses de promoció de l’ocupació
autònoma, que té com a objecte l’establiment d’ajuts
adreçats a contribuir al finançament dels projectes
destinats a la constitució en treballadors autònoms o
per compte propi de persones aturades, cal dir que
durant l’any 2002 es van destinar 8.267.331,13 euros
i es van crear 1727 llocs de treball.

Igualment, mitjançant el programa d’ajuts al foment de
l’economia social, l’any 2002 es van crear 1910 llocs
de treball i mitjançant el programa de nous filons
d’ocupació, durant l’any 2002 es van aprovar 229 pro-
jectes i es van atorgar un total de 1450 contractes.

Segons preveu la llei 17/2002, de 5 de juliol, l’asso-
liment dels objectius europeus, estatals i catalans es
concretarà el 2003 en el Pla General d’Ocupació de
Catalunya, i la seva concreció quedarà reflectida en
el Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives.

D’altra banda i a títol d’exemple, cal destacar algu-
nes mesures concretes que es van endegar l’any
2002 per tal de potenciar els emprenedors i d’oferir
més oportunitats als col·lectius més desafavorits:

El programa de Nous Filons d’Ocupació va iniciar la
línia d’estimulació de la demanda, consistent en la
subvenció del Xec Servei per assistència domiciliària.

L’aplicació de Mesures d’Acompanyament Laboral,
dins del programa de la Renda Mínima d’Inserció,
que consisteix en la contractació d’un inseridor la-
boral. Durant l’exercici 2002, es van atorgar ajuts
per la contractació de 79 inseridors els quals han
realitzat l’acompanyament a un total de 750 perso-
nes amb especials dificultats.

El procés administratiu per viabilitzar els paga-
ments als centres col·laboradors de formació pro-
fessional està en execució des del juliol de 2002.

Des del Govern de la Generalitat, mitjançant la Di-
recció General de Relacions Laborals del Departa-
ment de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, s’ha
continuat treballant per tal d’afavorir els acords
generals i sectorials, tant pel que fa a l’àmbit dels
convenis col·lectius com en qüestions com l’exerci-
ci del dret de vaga o el tractament dels conflictes
derivats de la concentració de centres de treball o
de la reconversió cap a la producció de béns i ser-
veis amb més valor afegit. Igualment, s’ha treballat
per a enfortir els mecanismes polítics i els mitjans
tècnics i materials envers la resolució dels conflic-
tes laborals.

Barcelona, 11 de febrer de 2003

Antoni Fernàndez i Teixidó
Conseller de Treball, Indústria,

Comerç i Turisme
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1165/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el Pla especial de protec-
ció del medi natural i del paisatge de
la Conreria - Sant Mateu - Céllecs
Tram. 340-01571/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 53531 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01165/06

Sobre: sobre el Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge de la Conreria - Sant Mateu -
Céllecs

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi
Ambient, d’acord amb el que disposen l’article 131
i concordants del Reglament del Parlament, emet el
corresponent informe de compliment de la Resolu-
ció indicada més amunt.

La Resolució 1165/VI del Parlament de Catalunya
instava el Govern a:

Aprovar el Pla especial de protecció del medi natu-
ral i del paisatge de la Conreria - Sant Mateu -
Céllecs abans d’acabar l’any, incloent-hi les mesu-
res necessàries per a protegir, especialment, la Ser-
ralada Litoral.

El Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge de l’espai del PEIN de la Conreria-Sant
Mateu-Céllecs ha finalitzat la seva tramitació admi-
nistrativa i, a més, s’han incorporat a l’expedient els
informes finals rebuts dels ajuntaments i dels de-
partaments de Política Territorial i Obres Públiques,
Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Treball, Indústria,
Comerç i Turisme.

Actualment es troba en tràmit la seva aprovació per
part del Govern de la Generalitat.

Barcelona, 7 de febrer de 2003

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient

Control del compliment de la Resolu-
ció 1490/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el projecte de la segona
fase de la canalització de la riera de
Palafolls
Tram. 340-01572/06

Informe relatiu al compliment de la Re-
solució
Reg. 53533 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01490/06

Sobre: el projecte de la segona fase de la canalitza-
ció de la riera de Palafolls

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller de Medi
Ambient, d’acord amb el que disposen l’article 131
i concordants del Reglament del Parlament, emet el
corresponent informe de compliment de la Resolu-
ció indicada més amunt.

La Resolució 1490/VI del Parlament de Catalunya
instava el Govern a:

Contractar la redacció del projecte de la segona
fase de la canalització de la riera de Palafolls, en
un tram d’aproximadament cinc-cents metres ai-
gües amunt de la fase anterior, i a programar-ne
l’execució, al més aviat possible, d’acord amb les
possibilitats pressupostàries de l’Agència Catalana
de l’Aigua.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha contractat amb
l’empresa d’enginyeria CENSA la redacció del pro-
jecte de la segona fase de la canalització de la riera
de Palafolls, a Malgrat de Mar.

Barcelona, 7 de febrer de 2003

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient
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Control del compliment de la Resolu-
ció 1528/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre la protecció del patrimoni
industrial de Catalunya
Tram. 340-01573/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 53644 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
25.02.2003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-01528/06

Sobre: la protecció del patrimoni industrial de
Catalunya

En relació amb la Resolució 1528/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la protecció del patrimoni in-
dustrial de Catalunya, cal assenyalar el següent:

El Departament de Cultura organitza, coordina, di-
rigeix i planifica l’Inventari del Patrimoni Industrial
de Catalunya a través del Museu de la Ciència i de
la Tècnica de Catalunya, comptant amb l’ajut, en
determinades comarques, de la Comissió Interde-
partamental de Recerca i Innovació Tecnològica
(CIRIT) i la col·laboració puntual de l’Associació
del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueo-
logia Industrial de Catalunya. El nombre total de fit-
xes recollides actualment s’acosta ja a les 5.000,
que estant essent tractades per a enregistrar-les en
un programa informàtic específic.

Enguany es preveu enllestir i presentar els apartats
corresponents a les comarques del Bages, Berguedà,
Garrotxa, Pallars Sobirà i Vallès Oriental. Així ma-
teix, es preveu, també, completar la totalitat dels
àmbits temàtics de molins paperers, salines, fars,
forns de guix, forns de calç, fargues, pous de glaç i
torres de telegrafia òptica. A la vista dels resultats es
podran efectuar, d’acord amb el que preveu la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català, les actuacions oportunes per tal de garantir
la protecció i preservació d’aquest patrimoni.

Pel que fa a la col·laboració amb el Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esports, el Departament de Cultura
ha presentat la proposta d’inclusió en el Pla estatal
de patrimoni industrial de la cimentera de Clot del
Moro de Castellar de n’Hug (Berguedà), Colònia
Sedó d’Esparreguera (Baix Llobregat), Fàbrica dels
Panyos o «Cal Miralda» de Manresa (Bages) i el
conjunt de colònies industrials del riu Llobregat de
Berga, Gironella, Casserres i Puig-reig (Berguedà).
En base a aquesta proposta, s’ha aprovat ja la rea-
lització dels plans directors de la Colònia Sedó i del
conjunt de colònies industrials del riu Llobregat.

Barcelona, 13 de febrer de 2003

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Sanitat i Seguretat Social da-
vant la Comissió de Política Social per
a avaluar l’informe del Síndic de Greu-
ges sobre la situació de l’atenció pri-
mària de la salut a Catalunya i sobre la
reforma de l’atenció primària i les pre-
visions de futur
Tram. 356-00562/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Política Social, en la sessió núm. 46,
del 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Sol·licitud de compareixença de les
entitats que gestionen centres d’as-
sistència primària i que han estat ob-
jecte de l’informe del Síndic de Greu-
ges davant la Comissió de Política
Social amb relació a l’atenció primària
de la salut a Catalunya
Tram. 356-00563/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Social, en la sessió núm.
46, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Sol·licitud de compareixença dels mà-
xims responsables de l’Administració
Oberta de Catalunya davant la Comis-
sió per a la Societat de la Informació
perquè informin sobre el seu desen-
volupament, els objectius i les priori-
tats del programa previst de desplega-
ment, les inversions i els terminis
d’execució de les actuacions
Tram. 356-00566/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió Permanent de Legislatura per a la
Societat de la Informació, en la sessió núm. 21, tin-
guda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 427).
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Sol·licitud de compareixença dels mà-
xims responsables de l’actualització
del Pla estratègic per a la societat de
la informació «Catalunya en xarxa»
davant la Comissió per a la Societat
de la Informació perquè en facin la
presentació, d’acord amb el compro-
mís adquirit a la sessió de la Comissió
del dia 21 de novembre del 2001
Tram. 356-00567/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió Permanent de Legislatura per a la
Societat de la Informació, en la sessió núm. 21, tin-
guda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 427).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Sanitat i Seguretat Social da-
vant la Comissió de Política Social
perquè informi de les prioritats i les lí-
nies d’actuació del seu departament
per al temps que resta de la VI legisla-
tura
Tram. 356-00577/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Política Social, en la sessió núm. 46,
del 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Sol·licitud de compareixença de la
consellera de Benestar i Família da-
vant la comissió corresponent perquè
informi sobre el seu programa de go-
vern
Tram. 356-00583/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Política Social, en la sessió núm. 46,
del 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Sanitat i Seguretat Social da-
vant la Comissió de Política Social
perquè informi sobre les diferències
entre les dades del Departament de
Sanitat i Seguretat Social i les de l’in-
forme del Defensor del Pueblo refe-
rents a les llistes d’espera
Tram. 356-00597/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 46 de la Comissió de Po-
lítica Social, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C
426).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller en cap davant la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local perquè informi
sobre la presumpta manipulació d’un
sondeig encarregat pel Govern de la
Generalitat
Tram. 356-00604/06

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 31 de la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Generalitat i Go-
vern Local, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C
428).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la fundació privada Lar
davant al Comissió de Política Social,
perquè informi sobre les condicions
en què desenvolupa la seva activitat
envers els malalts mentals
Tram. 356-00605/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Social, en la sessió núm.
46, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 426).
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Sol·licitud de compareixença del se-
nyor Miquel Àngel Essomba, porta-
veu de SOS Racisme, davant al Co-
missió de Política Social, perquè
informi sobre la seva proposta en ma-
tèria d’immigració i contra el racisme
Tram. 356-00606/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Social, en la sessió núm.
46, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria
de Barcelona i degana del Consell de
Col·legis de Diplomats en Infermeria
de Catalunya davant la Comissió de
Política Social perquè informi de la
situació del Col·legi Oficial d’Infermeria
de Barcelona en el seu contenciós
amb el Consell General d’Infermeria
d’Espanya
Tram. 356-00607/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Social, en la sessió núm.
46, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) davant la Comissió
de Control Parlamentari de l’Actuació
de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials per-
què presenti la Memòria d’activitats
del Consell corresponent a l’any 2002
Tram. 356-00609/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Control Parlamentari de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
i de les Empreses Filials, en la sessió núm. 31, tin-
guda el dia 21.02.2003 (DSPC-C 430).

Sol·licitud de compareixença dels pre-
sidents dels Col·legis de Diplomats en
Infermeria de Catalunya davant la Co-
missió de Política Social perquè infor-
min de la situació de conflicte amb el
Consell General d’Infermeria d’Espa-
nya
Tram. 356-00612/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi (reg. 53624).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 25.02.2003.

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora M. Jesús Azanza Ruiz, catedrà-
tica de magnetobiologia de la Univer-
sitat de Saragossa, davant la
Comissió d’Estudi sobre els Efectes
de les Línies d’Alta Tensió i de les
Instal·lacions de la Telefonia Mòbil en
la Salut de les Persones, per informar
sobre els efectes biològics dels
camps electromagnètics de freqüèn-
cia extremament baixa relacionats
amb els telèfons mòbils
Tram. 356-00614/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre els Efectes de les
Línies d’Alta Tensió i de les Instal·lacions de Tele-
fonia Mòbil en la Salut de les Persones, en la sessió
núm. 3, tinguda el dia 13.06.2002.
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Sol·licitud de compareixença del se-
nyor Jordi Romeu i Robert, doctor en-
ginyer en telecomunicacions de la
Universitat Politècnica de Catalunya,
davant la Comissió d’Estudi sobre els
Efectes de les Línies d’Alta Tensió i
de les Instal·lacions de la Telefonia
Mòbil en la Salut de les Persones, per
donar la seva opinió, dins l’àmbit de la
seva especialitat, dels efectes de les
antenes de telefonia mòbil sobre la
salut de les persones, i dels que deri-
ven de l’ús dels telèfons
Tram. 356-00615/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre els Efectes de les
Línies d’Alta Tensió i de les Instal·lacions de Tele-
fonia Mòbil en la Salut de les Persones, en la sessió
núm. 3, tinguda el dia 13.06.2002.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió per
a la Societat de la Informació amb el
conseller d’Universitats, Recerca i So-
cietat de la Informació sobre els nous
projectes impulsats en el sector de
les noves tecnologies i de la societat
de la informació
Tram. 355-00212/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 21 de la
Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació, del 19.02.2003 (DSPC-C 427).

Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost
amb el conseller d’Economia i Finan-
ces per a presentar l’estudi de l’actua-
ció de les caixes d’estalvi en matèria
social, en compliment de la Resolució
968/VI del Parlament de Catalunya, per
la qual s’encomana al Govern l’estudi
de l’actuació de les caixes d’estalvis
en matèria d’obra social
Tram. 355-00223/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament d’Economia i Finances (reg. 53006).

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 17.02.2003.

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de
Treball, Indústria, Comerç i Turisme,
per a exposar el Pla general d’ocupa-
ció
Tram. 355-00227/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del De-
partament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
(reg. 53480).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidèn-
cia del Parlament, 20.02.2003.

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Medi Ambient sobre els sistemes de
control dels llits fluvials de Catalunya
i concretament de la recent contami-
nació del riu Onyar
Tram. 355-00228/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Política Territorial, en la sessió núm.
45, del 18.02.2003 (DSPC-C 425).
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Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sa-
nitat i Seguretat Social per a avaluar
l’informe del Síndic de Greuges sobre
la situació de l’atenció primària de la
salut a Catalunya i sobre la reforma de
l’atenció primària i les previsions de
futur
Tram. 355-00229/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Política Social, en la sessió núm. 46,
del 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb el conseller de Sa-
nitat i Seguretat Social per a informar
de les prioritats i les línies d’actuació
del seu departament per al temps que
resta de la VI legislatura
Tram. 355-00230/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Política Social, en la sessió núm. 46,
del 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Sessió informativa de la comissió cor-
responent amb la consellera de Ben-
estar i Família perquè informi sobre el
seu programa de govern
Tram. 355-00231/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Política Social, en la sessió núm. 46,
del 19.02.2003 (DSPC-C 426).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de l’Escola Tèxtil
d’Arts i Oficis, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental), davant la Comissió de Políti-
ca Social perquè informi de la seva
tasca
Tram. 357-00127/06

Revocació de l’acord de tenir la compa-
reixença

Revocació de l’acord de tenir la sessió de compa-
reixença adoptat per la Comissió de Política Social,
en la sessió núm. 46, tinguda el dia 19.02.2003
(DSPC-C 426).

Compareixença del centre de forma-
ció ocupacional SÈPAL, de Sant
Cugat del Vallès (Vallès Occidental),
davant la Comissió de Política Social
perquè informi de la seva tasca
Tram. 357-00132/06

Revocació de l’acord de tenir la compa-
reixença

Revocació de l’acord de tenir la sessió de compa-
reixença adoptat per la Comissió de Política Social,
en la sessió núm. 46, tinguda el dia 19.02.2003
(DSPC-C 426).

Compareixença de l’Escola d’Art
d’Olot (Garrotxa) davant la Comissió
de Política Social per què informi de la
seva tasca
Tram. 357-00133/06

Revocació de l’acord de tenir la compa-
reixença

Revocació de l’acord de tenir la sessió de compa-
reixença adoptat per la Comissió de Política Social,
en la sessió núm. 46, tinguda el dia 19.02.2003
(DSPC-C 426).
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Compareixença del centre de forma-
ció ocupacional de l’Associació Cata-
lana de Fabricants de Motllos i Matrius
(ASCAMM), de Cerdanyola del Vallès
(Vallès Occidental), davant la Comis-
sió de Política Social perquè informi
de la seva tasca
Tram. 357-00134/06

Revocació de l’acord de tenir la compa-
reixença

Revocació de l’acord de tenir la sessió de compa-
reixença adoptat per la Comissió de Política Social,
en la sessió núm. 46, tinguda el dia 19.02.2003
(DSPC-C 426).

Compareixença de l’Institut Gaudí de
la Construcció, de Barcelona, davant
la Comissió de Política Social perquè
informi de la seva tasca
Tram. 357-00135/06

Revocació de l’acord de tenir la compa-
reixença

Revocació de l’acord de tenir la sessió de compa-
reixença adoptat per la Comissió de Política Social,
en la sessió núm. 46, tinguda el dia 19.02.2003
(DSPC-C 426).

Compareixença del l’Escola Tècnica
Professional Salesiana, de Barcelona,
davant la Comissió de Política Social
perquè informi de la seva tasca
Tram. 357-00136/06

Revocació de l’acord de tenir la compa-
reixença

Revocació de l’acord de tenir la sessió de compa-
reixença adoptat per la Comissió de Política Social,
en la sessió núm. 46, tinguda el dia 19.02.2003
(DSPC-C 426).

Compareixença de l’Escola Tècnica
Professional del Clot, de Barcelona,
davant la Comissió de Política Social
perquè informi de la seva tasca
Tram. 357-00137/06

Revocació de l’acord de tenir la compa-
reixença

Revocació de l’acord de tenir la sessió de compa-
reixença adoptat per la Comissió de Política Social,
en la sessió núm. 46, tinguda el dia 19.02.2003
(DSPC-C 426).

Compareixença de l’Institut Municipal
de Promoció Econòmica de Mataró
(Maresme) davant la Comissió de Polí-
tica Social perquè informi de la seva
tasca
Tram. 357-00138/06

Revocació de l’acord de tenir la compa-
reixença

Revocació de l’acord de tenir la sessió de compa-
reixença adoptat per la Comissió de Política Social,
en la sessió núm. 46, tinguda el dia 19.02.2003
(DSPC-C 426).

Compareixença del Centre de Forma-
ció Ocupacional F. Layret, de
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès),
davant la Comissió de Política Social
perquè informi de la seva tasca
Tram. 357-00139/06

Revocació de l’acord de tenir la compa-
reixença

Revocació de l’acord de tenir la sessió de compa-
reixença adoptat per la Comissió de Política Social,
en la sessió núm. 46, tinguda el dia 19.02.2003
(DSPC-C 426).
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Compareixença de l’Associació de
pares i mares de gais i lesbianes da-
vant la Comissió de Política Cultural
perquè informin del seu coneixement
d’accions educatives d’altres països
europeus per al lliure desenvolupa-
ment de la personalitat dels nois i no-
ies, i de la reflexió que en fan
Tram. 357-00329/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 43 de la Co-
missió de Política Cultural, del 20.02.2003 (DSPC-C
429).

Compareixença de les entitats que
gestionen centres d’assistència pri-
mària i que han estat objecte de l’in-
forme del Síndic de Greuges davant la
Comissió de Política Social amb rela-
ció a l’atenció primària de la salut a
Catalunya
Tram. 357-00359/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Social en la sessió núm.
46, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Compareixença de representants de
la fundació privada Lar davant al Co-
missió de Política Social, perquè infor-
mi sobre les condicions en què des-
envolupa la seva activitat envers els
malalts mentals
Tram. 357-00360/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Social en la sessió núm.
46, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Compareixença del senyor Miquel
Àngel Essomba, portaveu de SOS Ra-
cisme, davant al Comissió de Política
Social, perquè informi sobre la seva
proposta en matèria d’immigració i
contra el racisme
Tram. 357-00361/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Social en la sessió núm.
46, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Compareixença de la presidenta del
Col·legi Oficial d’Infermeria de
Barcelona i degana del Consell de
Col·legis de Diplomats en Infermeria
de Catalunya davant la Comissió de
Política Social perquè informi de la si-
tuació del Col·legi Oficial d’Infermeria
de Barcelona en el seu contenciós
amb el Consell General d’Infermeria
d’Espanya
Tram. 357-00362/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Política Social en la sessió núm.
46, tinguda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 426).

Compareixença dels màxims respon-
sables de l’Administració Oberta de
Catalunya davant la Comissió per a la
Societat de la Informació perquè infor-
min sobre el seu desenvolupament,
els objectius i les prioritats del progra-
ma previst de desplegament, les in-
versions i els terminis d’execució de
les actuacions
Tram. 357-00363/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió Permanent de Legislatura per a la
Societat de la Informació en la sessió núm. 21, tin-
guda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 427).
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Compareixença dels màxims respon-
sables de l’actualització del Pla estra-
tègic per a la societat de la informació
«Catalunya en xarxa» davant la Co-
missió per a la Societat de la Informa-
ció perquè en facin la presentació,
d’acord amb el compromís adquirit a
la sessió de la Comissió del dia 21 de
novembre del 2001
Tram. 357-00364/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió Permanent de Legislatura per a la
Societat de la Informació en la sessió núm. 21, tin-
guda el dia 19.02.2003 (DSPC-C 427).

Compareixença del president del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) davant la Comissió de Control
Parlamentari de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió
i de les Empreses Filials perquè pre-
senti la Memòria d’activitats del Con-
sell corresponent a l’any 2002
Tram. 357-00365/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Control Parlamentari de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
i de les Empreses Filials en la sessió núm. 31, tingu-
da el dia 21.02.2003 (DSPC-C 430).

Compareixença de la senyora M.
Jesús Azanza Ruiz, catedràtica de
magnetobiologia de la Universitat de
Saragossa, davant la Comissió d’Es-
tudi sobre els Efectes de les Línies
d’Alta Tensió i de les Instal·lacions de
la Telefonia Mòbil en la Salut de les
Persones, per informar sobre els efec-
tes biològics dels camps electromag-
nètics de freqüència extremament bai-
xa relacionats amb els telèfons mòbils
Tram. 357-00366/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre els Efectes de les
Línies d’Alta Tensió i de les Instal·lacions de Tele-
fonia Mòbil en la Salut de les Persones en la sessió
núm. 3, tinguda el dia 13.06.2002.

Compareixença del senyor Jordi Ro-
meu i Robert, doctor enginyer en tele-
comunicacions de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, davant la
Comissió d’Estudi sobre els Efectes
de les Línies d’Alta Tensió i de les
Instal·lacions de la Telefonia Mòbil en
la Salut de les Persones, per donar la
seva opinió, dins l’àmbit de la seva
especialitat, dels efectes de les ante-
nes de telefonia mòbil sobre la salut
de les persones, i dels que deriven de
l’ús dels telèfons
Tram. 357-00367/06

Acord de tenir la sessió de compareixen-
ça

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre els Efectes de les
Línies d’Alta Tensió i de les Instal·lacions de Tele-
fonia Mòbil en la Salut de les Persones en la sessió
núm. 3, tinguda el dia 13.06.2002.

4.53.15.
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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 del conseller de
Governació i Relacions Institucionals
a la consellera de Justícia i Interior
Tram. 330-00112/06

Presentació: Sr. Conseller en cap, del
Govern de la Generalitat
Reg. 53718 / Coneixement: Presidència del Parla-
ment, 25.02.2003

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
President i del Consell Executiu de la Generalitat, i
l’article 2 del Decret 12/2001 de 17 de gener, em
plau donar-vos compte que durant l’absència del
conseller de Governació i Relacions Institucionals,
senyor Josep M. Pelegrí i Aixut, des del dia 20 fins
al dia 25 de febrer de 2003, i des del dia 27 de fe-
brer fins al 4 de març de 2003, s’encarregarà del
despatx del seu Departament la consellera de Justí-
cia i Interior, senyora Núria de Gispert i Català.

Ben cordialment,

Barcelona, 19 de febrer de 2003

Artur Mas i Gavarró
Conseller en cap

N. de la R.: El Decret 41/2003, de 19 de febrer,
d’encàrrec del despatx del conseller de Governació
i Relacions Institucionals, senyor Josep M. Pelegrí i
Aixut, a la consellera de Justícia i Interior, senyora
Núria de Gispert i Català, és publicat al DOGC
3829, de 24 de febrer de 2003.

4.53.15.
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