
S  U  M  A  R  I

BUTLLETÍ OFICIAL
VI legislatura

Segon període

Número 21

Dilluns, 14 de febrer de 2000

DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

1.10. Resolucions

Resolució 11/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen dotze membres del
Consell d’Administració de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (Tram. 284-00001/06). Adopció. 10

Resolució 13/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen tretze membres del
Consell Assessor de RTVE a Catalunya (Tram. 284-
00002/06). Adopció. 10

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

altres propostes de normes
3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la prohibició de
la incineració dels residus (Tram. 202-00109/05).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 11

Proposició de llei de modificació de
l’article 17.1 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de
l’Estatut de l’empresa pública catalana (Tram. 202-
00048/06). Presentació i tramesa al Consell Execu-
tiu. 11

Proposició de llei per a la reducció dels
riscos ambientals de les línies elèctriques d’alta ten-
sió (Tram. 202-00049/06). Presentació i tramesa al
Consell Executiu. 11

Proposició de llei de regulació dels ju-
rats populars de contractació administrativa (Tram.
202-00050/06). Presentació i tramesa al Consell
Executiu. 15

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament de l’autogovern i l’adopció d’un Estatut
Nacional de Catalunya (Tram. 250-00005/06). Es-
menes presentades. 17

Proposició no de llei sobre la instituci-
onalització de la presència de Catalunya a la Repre-
sentació Permanent de l’estat espanyol davant la
Unió Europea (Tram. 250-00007/06). Esmenes pre-
sentades. 18

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de Catalunya al Consell de Ministres de la Unió

Europea (Tram. 250-00008/06). Esmenes presenta-
des. 18

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de Catalunya en les accions estructurals de la
Unió Europea (Tram. 250-00009/06). Esmenes pre-
sentades. 18

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de Catalunya a la Comissió de la Unió Europea
(Tram. 250-00010/06). Esmenes presentades. 18

Proposició no de llei sobre el retorn de
l’ensenyament d’adults al Departament d’Ensenya-
ment (Tram. 250-00014/06). Esmenes presentades. 18

Proposició no de llei sobre l’exercici de
la iniciativa legislativa necessària per a obtenir, a
través de l’alteració dels límits provincials, la conver-
sió de Catalunya en província única (Tram. 250-
00015/06). Esmenes presentades. 19

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió de codificació per als treballs d’ela-
boració dels avantprojectes de lleis civils (Tram.
250-00018/06). Esmenes presentades. 19

Proposició no de llei sobre l’espai marí
del PEIN del Cap de Santes Creus, a l’Ametlla de
Mar (Baix Ebre) (Tram. 250-00019/06). Esmenes
presentades. 19

Proposició no de llei sobre la ruta d’es-
calada Tavertet-Via Ferrata (Tram. 250-00022/06).
Esmenes presentades. 19

Proposició no de llei sobre l’estudi de
la contaminació de l’aqüífer del baix Ter (Tram. 250-
00024/06). Esmenes presentades. 20

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de lletres de canvi en llengua catalana (Tram.
250-00025/06). Esmenes presentades. 20

Proposició no de llei sobre la millora de
la funcionalitat de l’eix comprès per l’autopista A-7
i l’autovia B-30, al seu pas per les comarques del
Vallès (Tram. 250-00029/06). Esmenes presenta-
des. 20

Proposició no de llei sobre la supressió
del peatge directe a l’autopista A-7 entre el Papiol
(Baix Llobregat) i Parets del Vallès (Vallès Oriental)
(Tram. 250-00032/06). Esmenes presentades. 21
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Proposició no de llei sobre la destina-
ció de les transferències per a l’Eix Transversal a
les carreteres de la xarxa bàsica de Catalunya
(Tram. 250-00033/06). Esmenes presentades. 21

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons per al rescat de trams d’autopista i l’ho-
mogeneïtzació i descompte de les autopistes i vies
en règim de peatge (Tram. 250-00034/06). Esme-
nes presentades. 21

Proposició no de llei sobre els educa-
dors de carrer destinats a detectar els menors im-
migrants en situació de marginalitat, especialment
en els municipis de Barcelona i de Santa Coloma
de Gramenet (Barcelonès) (Tram. 250-00035/06).
Esmenes presentades. 21

Proposició no de llei sobre l’eix Diago-
nal (Tram. 250-00036/06). Esmenes presentades. 22

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’eix del Llobregat en el tram Sallent-
Navàs (Tram. 250-00038/06). Esmenes presenta-
des. 22

Proposició no de llei sobre el nou ac-
cés a Sant Vicenç de Castellet (Bages) des de la C-
1411 (Tram. 250-00039/06). Esmenes presenta-
des. 22

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’eix del Llobregat en el tram Navàs-
Berga (Tram. 250-00040/06). Esmenes presenta-
des. 22

Proposició no de llei sobre el projecte
de remodelació de l’autopista A-7 en el tram
Montmeló-El Papiol (Tram. 250-00041/06). Esme-
nes presentades. 23

Proposició no de llei sobre l’increment
dels imports de les beques dels estudiants univer-
sitaris de les comarques de l’alt Pirineu (Tram. 250-
00043/06). Esmenes presentades. 23

Proposició no de llei sobre l’increment
dels imports de les beques dels estudiants univer-
sitaris de les comarques de les terres de l’Ebre
(Tram. 250-00044/06). Esmenes presentades. 23

Proposició no de llei sobre la campa-
nya internacional «Educació ara: trenquem el cer-
cle de la pobresa» i la condonació del deute extern
a canvi d’intervenir en educació (Tram. 250-00046/
06). Esmenes presentades. 24

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment del Mapa universitari de Catalunya (Tram.
250-00047/06). Esmenes presentades. 24

Proposició no de llei sobre el condici-
onament i la millora de la carretera C-1313 (Tram.
250-00048/06). Esmenes presentades. 24

Proposició no de llei sobre la supres-
sió del pas a nivell del municipi de Sant Jordi
Desvalls (Gironès) (Tram. 250-00049/06). Esmenes
presentades. 25

Proposició no de llei sobre la contami-
nació de les aigües produïda pels nitrats utilitzats
en l’agricultura (Tram. 250-00051/06). Esmenes
presentades. 25

Proposició no de llei sobre l’aprovació
i l’execució del projecte de millora integral de la

carretera C-1313, entre Oliana i Adrall (Alt Urgell)
(Tram. 250-00052/06). Esmenes presentades. 26

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de sortides d’emergència a les autopistes per a
evacuar els automòbils en casos d’embussos ex-
trems (Tram. 250-00056/06). Esmenes presenta-
des. 26

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
del túnel del Cadí per als residents a les comarques
de la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà (Tram.
250-00057/06). Esmenes presentades. 26

Proposició no de llei sobre la subven-
ció del transport escolar per als infants que viuen
allunyats de l’escola (Tram. 250-00058/06). Esme-
nes presentades. 26

Proposició no de llei sobre la segure-
tat dels edificis judicials de Catalunya (Tram. 250-
00063/06). Esmenes presentades. 27

Proposició no de llei sobre l’ampliació
i l’adquisició de les reserves naturals del delta del
Llobregat (Tram. 250-00065/06). Esmenes presen-
tades. 27

Proposició no de llei sobre el sistema
d’admissió d’alumnes en els centres docents sos-
tinguts amb fons públics (Tram. 250-00070/06).
Esmenes presentades. 27

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un projecte de decret d’admissió d’alumnes
per als centres educatius sostinguts amb fons pú-
blics (Tram. 250-00071/06). Esmenes presentades. 28

Proposició no de llei sobre la creació
de quatre línies d’educació secundària obligatòria
per al curs 2000-2001 de l’institut d’ensenyament
secundari Joan Boscà (Tram. 250-00072/06). Es-
menes presentades. 28

Proposició no de llei sobre la viabilitat
d’elaborar un pla per a alliberar la concessió dels
túnels del Cadí el 2001 (Tram. 250-00074/06). Es-
menes presentades. 28

Proposició no de llei sobre la millora i
el manteniment del tram de la carretera C-1313
entre Oliana i Adrall de la Ribera d’Urgellet (Alt
Urgell) (Tram. 250-00075/06). Esmenes presenta-
des. 28

Proposició no de llei sobre el no-trans-
vasament de l’aigua dels rius de les terres de Lleida
a altres indrets (Tram. 250-00077/06). Esmenes
presentades. 29

Proposició no de llei sobre la reparació
del camí d’enllaç de la Valldan d’Odèn (Solsonès)
i Oliana (Alt Urgell) (Tram. 250-00078/06). Esme-
nes presentades. 29

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera C-149 que uneix Ripoll, Berga i
Solsona (Tram. 250-00082/06). Esmenes presenta-
des. 29

Proposició no de llei sobre la dotació
d’una escola oficial d’Idiomes a la ciutat de Manresa
(Bages) (Tram. 250-00083/06). Esmenes presenta-
des. 29

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou accés Girona centre-Sant Gregori a
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l’autopista A-7 (Tram. 250-00085/06). Esmenes
presentades. 30

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un enllaç amb girades completes a la sortida
Figueres nord de l’autopista A-7 (Tram. 250-00086/
06). Esmenes presentades. 30

Proposició no de llei sobre la viabilitat
de les escoles bressol de 0-3 anys (Tram. 250-
00087/06). Esmenes presentades. 30

Proposició no de llei sobre l’assump-
ció de la formació d’adults pel Departament d’Ense-
nyament (Tram. 250-00088/06). Esmenes presen-
tades. 30

Proposició no de llei sobre la distribu-
ció del llibre Consells de puericultura en les dues
llengües oficials a Catalunya (Tram. 250-00091/06).
Esmenes presentades. 31

Proposició no de llei sobre l’exclusió
de la incineració de residus als forns de les fàbri-
ques de ciment com a sistema acceptable de trac-
tament dels residus (Tram. 250-00093/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 31

Proposició no de llei sobre les mesu-
res de seguretat per a evitar les intoxicacions deri-
vades de l’ús de plaguicides ambientals (Tram.
250-00095/06). Esmenes presentades. 31

Proposició no de llei sobre la creació
d’una secretaria general de la família per a la pro-
tecció de la institució familiar (Tram. 250-00096/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 31

Proposició no de llei sobe l’elaboració
d’un Pla director dels camps de golf de Catalunya
(Tram. 250-00099/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 31

Proposició no de llei sobre les condici-
ons laborals i professionals del personal que forma
part del Servei Català de la Salut (Tram. 250-
00103/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 31

Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria d’un concurs-oposició per al personal interí de
l’Institut Català de la Salut (Tram. 250-00104/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 32

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres d’asfaltatge i millora general del camí
d’Ossera a Sorribes, de la Vansa i Fórnols (Alt
Urgell) (Tram. 250-00105/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 32

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’equipar l’Hospital Comarcal del Pallars, de
Tremp (Pallars Jussà), amb un aparell de laparos-
còpia (Tram. 250-00106/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 32

Proposició no de llei sobre l’increment
de beques universitàries per a les famílies i l’alum-
nat de les comarques de l’alt Pirineu (Tram. 250-
00107/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 32

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un avantprojecte de Llei d’ordenació univer-
sitària i de la recerca a Catalunya (Tram. 250-
00110/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 32

Proposició no de llei sobre l’assignació
d’un cabal ecològic mínim al tram final del riu Gaià
(Tram. 250-00111/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 32

Proposició no de llei sobre la moder-
nització de les explotacions agrícoles i ramaderes
(Tram. 250-00112/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 33

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a incentivar la incorporació dels joves a
l’agricultura i la ramaderia (Tram. 250-00113/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 33

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a impulsar la cooperació i la formació en el
món agrari (Tram. 250-00114/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 33

Proposició no de llei sobre la creació
de l’Institut per a la Qualitat Agropecuària (Tram.
250-00115/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 33

Proposició no de llei sobre el Pla d’ac-
cessos de l’alt Pirineu (Tram. 250-00116/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 33

Proposició no de llei sobre el règim
d’utilització de l’aparcament públic de l’hospital
Germans Trias i Pujol, de Badalona (Barcelonès)
(Tram. 250-00117/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 33

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de dia al municipi de Seròs (Segrià)
(Tram. 250-00124/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 34

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a garantir la plena seguretat de la planta de
reciclatge de piles del Pont de Vilomara i Rocafort
(Bages) (Tram. 250-00126/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 34

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una residència per a gent gran a Guardiola de
Berguedà (Tram. 250-00127/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 34

Proposició no de llei sobre la supres-
sió del servei gestionat per personal especialitzat
de l’estació de Renfe a la Garriga (Vallès Oriental)
(Tram. 250-00130/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 34

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Pla general metropolità de Barcelona i del
Pla de carreteres de Catalunya en relació amb el
projecte de túnel d’Horta (Tram. 250-00135/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 34

Proposició no de llei sobre la qualifica-
ció dels terrenys de la finca de Can Fenosa situa-
da entre les poblacions de Martorelles i Montornès
del Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 250-00136/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 34

Proposició no de llei sobre l’exercici de
la llibertat d’expressió i de reunió a les universitats
catalanes (Tram. 250-00137/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 35

Proposició no de llei sobre el Pla d’ac-
tuació urgent en els petits nuclis de població amb



SUMARI

14 de febrer de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 21

4

alt risc de despoblament (Tram. 250-00141/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 35

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla sanitari específic per a l’alt Pirineu (Tram.
250-00142/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 35

Proposició no de llei sobre l’augment
dels serveis a les estacions de la línia fèrria Barce-
lona-Puigcerdà compreses entre Parets del Vallès
(Vallès Oriental) i Vic (Solsonès) i sobre l’establi-
ment d’un pla de millores en el conjunt de la línia
(Tram. 250-00143/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 35

Proposició no de llei sobre l’inici d’un
inventari de l’estat real del sanejament de les ai-
gües industrials i sobre l’elaboració d’un Pla de
sanejament dels abocaments industrials (Tram.
250-00144/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 35

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla relatiu a l’estat i les condicions de qualitat
de les conques fluvials de Catalunya, especialment
pel que fa als elements que poden afectar la salut
pública (Tram. 250-00145/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 35

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un inventari dels nuclis habitats i dels col·lectors
que no estan connectats a les respetives estacions
depuradores d’aigües residuals (Tram. 250-00146/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 36

Proposició no de llei sobre l’increment
de recursos i la promoció de programes per a la
prevenció de la SIDA (Tram. 250-00147/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 36

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’una proposta de calendari i de finançament
del Pla assistencial de Mollet del Vallès (Vallès
Oriental) i la seva zona d’influència, especialment
pel que fa a la construcció d’un nou hospital (Tram.
250-00148/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 36

Proposició no de llei sobre la reorde-
nació i la millora del transport sanitari al Vallès Ori-
ental (Tram. 250-00149/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 36

Proposició no de llei sobre els ajuts a
la premsa escrita en aranès (Tram. 250-00150/06).
Esmenes presentades. 36

Proposició no de llei sobre els estudis
previs per a la implantació d’un servei de comuni-
cació ferroviari lleuger entre les principals poblaci-
ons de l’àrea metropolitana de Tarragona (Tram.
250-00151/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 37

Proposició no de llei sobre el nou tra-
çat de la carretera N-152, a la zona del riu Congost
(Tram. 250-00152/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 37

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un model de gestió sostenible de l’aiguabar-
reig dels rius Segre i Cinca (Tram. 250-00153/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 37

Proposició no de llei sobre el projecte
d’intersecció de la carretera B-224 per a l’accés a
l’autopista A-2, enllaç Martorell, al terme municipal

de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) (Tram.
250-00154/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 37

Proposició no de llei sobre l’inici de les
actuacions previstes en el Projecte de soterrament
de les rieres de Tiana i Miquel Mates, dels termes
municipals de Montgat i Tiana (Maresme) (Tram.
250-00155/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 37

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla per a la gestió i el sanejament de les ai-
gües procedents de l’agricultura i la ramaderia
(Tram. 250-00156/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 37

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la nova carretera Ronda Nord de Granollers,
des de la C-251 a la N-152, i sobre l’estudi del seu
impacte ambiental (Tram. 250-00157/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 38

Proposició no de llei sobre la recerca
d’una solució definitiva per a la urbanització Bosc
de Can Vilaró-La Vallençana, de Montcada i Reixac
(Vallès Occidental) (Tram. 250-00158/06). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. 38

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del programa de reequilibrament territorial industrial
del Pirineu (Tram. 250-00160/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 38

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del nou institut d’ensenyament secundari de
Taialà-Fontajau a la ciutat de Girona (Tram. 250-
00163/06). Esmenes presentades. 38

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del Pla comarcal d’urbanisme de la Cerdanya i so-
bre la redacció d’un Pla estratègic comarcal (Tram.
250-00164/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 38

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració de l’entorn del santuari de la Cisa a l’espai
d’interès natural de la Conreria-Sant Mateu-Séllecs
(Maresme) (Tram. 250-00165/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 38

Proposició no de llei sobre el decret de
matriculació de les escoles sostingudes amb fons
públics (Tram. 250-00167/06). Esmenes presenta-
des. 39

Proposició no de llei sobre l’elaboració
i l’execució del projecte de connexió ferroviària a la
Central integrada de mercaderies (CIM-Vallès)
(Tram. 250-00171/06). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 39

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència a les comunitats autònomes de la titularitat
dels equipaments culturals (Tram. 250-00172/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 39

Proposició no de llei sobre l’assoli-
ment dels traspassos pendents de diverses institu-
cions culturals (Tram. 250-00173/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 39

Proposició no de llei sobre el desple-
gament reglamentari de la Llei 9/1993, del 30 de
setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 250-
00174/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 39
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Proposició no de llei sobre ajuts de fi-
nançament per a adquisició d’habitatge, especial-
ment per a joves en primer accés a un habitatge de
protecció oficial (Tram. 250-00176/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 39

Proposició no de llei sobre la creació
de quaranta noves places d’assistència sociosa-
nitària a l’antic hospital comarcal de Vilafranca del
Penedès (Tram. 250-00177/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre l’Eix Diago-
nal (Tram. 250-00179/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre la carrete-
ra que ha de comunicar el nucli urbà de Sant
Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) amb la carretera
Martorell-Capellades (B-224) a través del nucli de
Sant Joan Samora (Tram. 250-00180/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre el finança-
ment de les universitats públiques (Tram. 250-
00181/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre la protecció
dels fars catalans i de llurs instal·lacions annexes i
sobre una proposta d’usos d’aquests fars (Tram.
250-00182/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre l’allibera-
ment del peatge de l’autopista A-17, de Barcelona
a Montmeló (Tram. 250-00183/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 40

Proposició no de llei sobre les presta-
cions ortoprotètiques del Servei Català de la Salut
sense pagament previ de l’usuari (Tram. 250-
00185/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a la incorporació dels ens locals a
l’estudi i la planificació dels recursos sociosanitaris,
especialment a la regió sanitària de Girona (Tram.
250-00187/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un projecte de llei d’orientació de la política
agrària de Catalunya (Tram. 250-00188/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre l’elaboració
dels plans especials d’ordenació i delimitació dels
espais d’interès natural recollits en el PEIN (Tram.
250-00190/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un inventari de focus emissors de compostos or-
gànics persistents i d’un pla per a reduir-los (Tram.
250-00191/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la normalit-
zació del servei de transport sanitari a la ciutat de
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) (Tram.
250-00192/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 41

Proposició no de llei sobre la integra-
ció plena del col·lectiu dels artistes al règim gene-

ral de la Seguretat Social (Tram. 250-00193/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre la integra-
ció del cos de mestres de les institucions peniten-
ciàries en el cos de mestres d’Ensenyament (Tram.
250-00194/06). Esmenes presentades. 42

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de sengles rotondes d’accés al municipi de Vall-
llobrega (Baix Empordà) i al polígon industrial de
Vall-llobrega i la platja de Castell, des de la carre-
tera C-255 (Tram. 250-00195/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre la creació
del registre d’empreses que concedeixen franquíci-
es, amb seu social a Catalunya (Tram. 250-00197/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre la creació
de l’Agència Catalana de Cooperació i Solidaritat
Internacionals i del Consell de Solidaritat i Coope-
ració (Tram. 250-00199/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. 42

Proposició no de llei sobre la millora
del mapa radiofònic català (Tram. 250-00200/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de mesures de reducció de la velocitat a la carre-
tera N-152, entre la Garriga i Aiguafreda (Vallès
Oriental) (Tram. 250-00201/06). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre la protecció
de l’espai agrícola i forestal conegut amb el nom de
Gallecs, al Vallès (Tram. 250-00202/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre la supres-
sió total del peatge del túnel del Cadí per als resi-
dents de les comarques del Berguedà, l’Alt Urgell i
la Cerdanya (Tram. 250-00203/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre la millora
de l’assistència sanitària a les comarques de
Girona (Tram. 250-00204/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre el compli-
ment de les normes subsidiàries de planejament
urbanístic de Mediona (Alt Penedès) (Tram. 250-
00205/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 43

Proposició no de llei sobre la regulació
i la planificació dels espais de joc (Tram. 250-
00206/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre la integra-
ció del cos de mestres de les institucions peniten-
ciàries en el Departament d’Ensenyament (Tram.
250-00207/06). Esmenes presentades. 44

Proposició no de llei sobre la supres-
sió del recàrrec del 50% en la prestació de serveis
acadèmics per als estudiants que es matriculen en
una segona carrera universitària (Tram. 250-00209/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre la regulació
de les targetes d’aparcament per a persones amb
mobilitat reduïda o amb disminució (Tram. 250-
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00210/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació d’un radar meteorològic al Puig d’Arques (Baix
Empordà) (Tram. 250-00211/06). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 44

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació de marquesines i bancs a l’estació dels Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya de Monistrol
de Montserrat (Bages) (Tram. 250-00212/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’instal·lació de les infraestructures de te-
lecomunicació (Tram. 250-00213/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons d’ajut al transport per a persones amb
problemes greus de mobilitat (Tram. 250-00214/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Pla de sanejament (Tram. 250-00215/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre la tramesa
del conjunt d’iniciatives d’interès general per a Ca-
talunya als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Senat que comptin amb membres ele-
gits en les circumscripcions catalanes (Tram. 250-
00216/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 45

Proposició no de llei sobre les obres
de substitució del CEIP Ferran Agulló, de Molins de
Rei (Baix Llobregat) (Tram. 250-00217/06). Esme-
nes presentades. 45

Proposició no de llei sobre el Pla inter-
departamental d’immigració (Tram. 250-00218/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres a l’autopista A-7 (Tram. 250-00219/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 46

Proposició no de llei sobre la insonorit-
zació de l’autopista A-7 al seu pas per diverses
poblacions (Tram. 250-00281/06). Presentació. 46

Proposició no de llei sobre les entitats
esportives (Tram. 250-00282/06). Presentació. 46

Proposició no de llei sobre les neces-
sitats educatives de la població immigrada estran-
gera (Tram. 250-00283/06). Presentació. 47

Proposició no de llei sobre les neces-
sitats sanitàries de la població immigrada estrange-
ra (Tram. 250-00284/06). Presentació. 48

Proposició no de llei sobre la dotació
d’infraestructures necessàries al centre d’ensenya-
ment Anxaneta, de Mataró (Maresme) (Tram. 250-
00285/06). Presentació. 49

Proposició no de llei sobre la dotació
d’equipaments de suport educatiu d’ensenyament
públic de la comarca del Maresme (Tram. 250-
00286/06). Presentació. 49

Proposició no de llei sobre la dotació
d’infraestructures necessàries al centre d’ensenya-

ment públic El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta
(Maresme) (Tram. 250-00287/06). Presentació. 50

Proposició no de llei sobre la consoli-
dació de l’escola unitària rural al veïnat
d’Hortsavinyà, de Tordera (Maresme) (Tram. 250-
00288/06). Presentació. 50

Proposició no de llei sobre l’increment
de les indemnitzacions compensatòries de munta-
nya i l’ajut a la producció agroalimentària artesanal
(Tram. 250-00289/06). Presentació. 51

Proposició no de llei sobre la millora
de la mobilitat viària a Montcada i Reixac (Vallès
Occidental) (Tram. 250-00290/06). Presentació. 51

Proposició no de llei sobre el finança-
ment del transport de persones amb mobilitat redu-
ïda severa (Tram. 250-00291/06). Presentació. 52

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un túnel ferroviari per sota l’avinguda Diago-
nal, de Barcelona (Tram. 250-00292/06). Presenta-
ció. 53

Proposició no de llei sobre els proble-
mes estructurals del barri de l’Estació, de Sallent
(Bages) (Tram. 250-00293/06). Presentació. 53

Proposició no de llei sobre les obres
de millora de la carretera entre Gironella (Bergue-
dà) i Vic (Osona) (Tram. 250-00294/06). Presenta-
ció. 54

Proposició no de llei sobre la senyalit-
zació de la carretera C-1411, a la sortida del túnel
de Berga (Tram. 250-00295/06). Presentació. 54

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’institut d’ensenyament secundari
d’hosteleria i turisme del Maresme, a Calella de Mar
(Maresme) (Tram. 250-00296/06). Presentació. 55

Proposició no de llei sobre la presen-
tació del Pla d’unificació i integració dels serveis
meteorològics públics (Tram. 250-00297/06). Pre-
sentació. 55

Proposició no de llei sobre la participa-
ció en l’organització de la jornada europea del dia
sense cotxes (Tram. 250-00298/06). Presentació. 56

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una dàrsena nauticopesquera a Portlligat,
Cadaqués (Alt Empordà) (Tram. 250-00300/06).
Presentació. 56

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una escola bressol per a infants de 0 a 3 anys
al municipi de la Llacuna (Anoia) (Tram. 250-00301/
06). Presentació. 57

Proposició no de llei sobre la pèrdua
de poder adquisitiu dels funcionaris de la Genera-
litat (Tram. 250-00302/06). Presentació. 58

Proposició no de llei sobre l’execució
del Pla de millora de la qualitat del servei a la línia
ferroviària Barcelona - Puigcerdà - La Tor de Querol
(Tram. 250-00304/06). Presentació. 58

Proposició no de llei sobre el foment
del transport públic (Tram. 250-00305/06). Presen-
tació. 59
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Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració del paratge de Castell, de Palamós (Baix
Empordà), al sistema de muntanyes de Begur de-
limitat en el PEIN (Tram. 250-00306/06). Presenta-
ció. 60

Proposició no de llei sobre l’aprovació
de les normes de protecció del medi natural i del
paisatge de les Gavarres (Tram. 250-00307/06).
Presentació. 60

Proposició no de llei sobre l’aprovació
de les normes de protecció del sistema de munta-
nyes de Begur (Baix Empordà) (Tram. 250-00308/
06). Presentació. 61

Proposició no de llei sobre el projecte
d’instal·lació d’un radar meteorològic al Puig d’Ar-
ques, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura (Baix Empordà) (Tram. 250-
00309/06). Presentació. 61

Proposició no de llei sobre les obres
de construcció de la variant de Cardedeu - Llinars
del Vallès (Vallès Oriental), a la carretera C-251
(Tram. 250-00310/06). Presentació. 62

Proposició no de llei sobre la gestió
del transport sanitari a la regió sanitària de Girona
(Tram. 250-00311/06). Presentació. 63

Proposició no de llei sobre l’increment
del pas de camions de gran tonatge per les carre-
teres pirinenques (Tram. 250-00312/06). Presenta-
ció. 64

Proposició no de llei sobre l’oferta de
places públiques d’educació infantil de 0 a 3 anys
(Tram. 250-00313/06). Presentació. 65

Proposició no de llei sobre la integra-
ció del cos de mestres de les institucions peniten-
ciàries en el cos de mestres d’Ensenyament (Tram.
250-00314/06). Presentació. 65

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del gasoducte Manresa - Súria - Cardona -
Solsona (Tram. 250-00315/06). Presentació. 66

Proposició no de llei sobre els habitat-
ges de protecció oficial Gornal-I, de l’Hospitalet de
Llobregat ( Barcelonès) (Tram. 250-00316/06). Pre-
sentació. 66

Proposició no de llei sobre les actua-
cions per a la protecció dels animals (Tram. 250-
00317/06). Presentació. 67

Proposició no de llei sobre l’abandona-
ment i l’eutanàsia dels animals (Tram. 250-00318/
06). Presentació. 67

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió que programi temporalment i terri-
torial el compliment de la Resolució 848/V del Par-
lament de Catalunya, sobre política educativa
(Tram. 250-00319/06). Presentació. 68

Proposició no de llei sobre les obres
de construcció de l’institut d’ensenyament secunda-
ri de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
(Tram. 250-00320/06). Presentació. 69

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament reglamentari de la Llei 10/1990, del 15 de
juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats

recreatives i els establiments públics (Tram. 250-
00321/06). Presentació. 69

Proposició no de llei sobre la creació
d’una escola de formació per al personal de les ins-
titucions penitenciàries (Tram. 250-00322/06). Pre-
sentació. 70

Proposició no de llei sobre els ajuts als
professionals del taxi relacionats amb l’augment
dels preus dels carburants (Tram. 250-00323/06).
Presentació. 70

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera L-314 de Sanaüja a Guissona
(Segarra) (Tram. 250-00324/06). Presentació. 71

Proposició no de llei sobre la millora i
el traspàs a la Generalitat de la línia de ferrocarril de
Lleida a la Pobla de Segur (Tram. 250-00325/06).
Presentació. 71

Proposició no de llei sobre la millora i
el traspàs a la Generalitat de la línia de ferrocarril de
Lleida a Manresa (Tram. 250-00326/06). Presenta-
ció. 72

Proposició no de llei sobre la comuni-
cació entre les poblacions de l’anella del delta de
l’Ebre (Tram. 250-00327/06). Presentació. 73

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de transport públic a les comarques de
l’Ebre (Tram. 250-00328/06). Presentació. 74

Proposició no de llei sobre les mesu-
res de millora del servei ferroviari de les terres de
l’Ebre (Tram. 250-00329/06). Presentació. 75

Proposició no de llei sobre la presen-
tació del document de conclusions del projecte de
reorganització i millora dels serveis de transport de
viatgers al camp de Tarragona (Tram. 250-00330/
06). Presentació. 76

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un Pla de transport interurbà per a autobusos del
camp de Tarragona (Tram. 250-00331/06). Presen-
tació. 77

Proposició no de llei sobre la regulació
del dret de vot a les eleccions locals als ciutadans
procedents de països extracomunitaris (Tram. 250-
00332/06). Presentació. 77

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat, a San
Joan Despí (Baix Llobregat) (Tram. 250-00333/06).
Presentació. 78

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació de tanques protectores de formigó a l’autopis-
ta A-19, al seu pas per Badalona (Tram. 250-00334/
06). Presentació. 78

Proposició no de llei sobre el projecte
de canalització de la riera de Caldes, a Palau de
Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 250-00335/
06). Presentació. 79

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

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
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Diputats la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 145 de la Constitució espanyola, per tal d’eli-
minar l’impediment de federació de comunitats au-
tònomes i permetre l’establiment lliure de convenis
i acords de cooperació entre elles (Tram. 270-
00023/06). Text presentat. 79

3.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la salut laboral (Tram. 302-
00001/06). Esmenes presentades. 81

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sanitària i
especialment el seu finançament (Tram. 302-
00002/06). Esmenes presentades. 81

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la salut i la sinistralitat labo-
rals (Tram. 302-00003/06). Esmenes presentades. 82

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’estat de l’administració de
les finances públiques (Tram. 302-00004/06). Es-
menes presentades. 82

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la inversió comarcal a Ca-
talunya (Tram. 302-00005/06). Esmenes presenta-
des. 83

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’elaboració i la presentació
de l’avantprojecte de Llei de pressupostos de la
Generalitat, de les seves empreses i dels organis-
mes autònoms per a l’any 2000 (Tram. 302-00006/
06). Esmenes presentades. 83

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’ocupació (Tram. 300-00135/06). Pre-
sentació. 84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política del joc (Tram. 300-00136/06). Presenta-
ció. 84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desenvolupament de l’autonomia aranesa (Tram.
300-00138/06). Presentació. 84

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques d’integració dels treballadors i treba-
lladores i els residents estrangers extraordinaris
(Tram. 300-00140/06). Presentació. 84

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Diputada que ha accedit al ple exercici
de la condició de parlamentària. 85

Diputat que ha accedit al ple exercici
de la condició de parlamentari. 85

Diputat que ha accedit al ple exercici
de la condició de parlamentari. 85

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (Tram. 399-00001/06). Ads-
cripció de diputats. 85

Composició de la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana (Tram. 400-00002/
06). Substitució d’un diputat del G. P. de Conver-
gència i Unió. 85

Composició de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost (Tram. 400-00003/06).
Substitució d’un diputat del G. P. de Convergència
i Unió. 86

Composició de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme (Tram. 400-00004/
06). Substitució de diputats del G. P. de Conver-
gència i Unió. 86

Composició de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca (Tram. 400-00005/06).
Substitució de diputats del G. P. de Convergència
i Unió. 86

Composició de la Comissió de Política
Territorial (Tram. 400-00006/06). Substitució de di-
putats del G. P. de Convergència i Unió. 86

Composició de la Comissió de Política
Social (Tram. 400-00008/06). Substitució de dipu-
tats del G. P. de Convergència i Unió. 86

Composició de la Comissió de l’Esta-
tut dels Diputats (Tram. 400-00010/06). Designació
de la presidència. Substitució de diputats del G. P.
de Convergència i Unió. 86

Composició de la Comissió de Control
Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials
(Tram. 400-00012/06). Substitució de diputats del
G. P. de Convergència i Unió. 86

Composició de la Comissió del Síndic
de Greuges (Tram. 400-00014/06). Substitució de
diputats del G. P. de Convergència i Unió. 87

Composició de la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actu-
acions Exteriors, Cooperació i Solidaritat (Tram.
400-00015/06). Designació de la presidència. Ads-
cripció de diputats. 87

Composició de la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació
Dona-Home (Tram. 400-00016/06). Designació de
la presidència. Adscripció de diputats. 87

Composició de la Comissió Perma-
nent de Legislatura per a la Societat de la Informa-
ció (Tram. 400-00017/06). Adscripció de diputats. 87
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 11/VI del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es designen dotze
membres del Consell d’Administració
de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió
Tram. 284-00001/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 6, 09.02.2000, DSPC-P 8

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de fe-
brer de 2000, d’acord amb el que disposa l’article 4.1
de la Llei 10/1983, del 30 de maig, de creació de l’ens
públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de
regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la
Generalitat de Catalunya, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa els membres se-
güents del Consell d’Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió per a aquesta legislatura:

Sr. Jaume Pagès i Fita

Sr. Eugeni Pérez-Moreno i Pallarès

Sr. Miquel Reniu i Tresserras

Sra. Imma Tubella i Casadevall

Sr. Jaume Vilalta i González

Sr. Xavier Folch i Recasens

Sr. Juan José López Burniol

Sr. Jordi Menéndez i Pablo

Sr. Jordi Sánchez i Picanyol

Sra. Mercè Sala i Schnorkowski

Sr. Armand Querol i Gasulla

Sr. Joan Manuel Tresserras i Gaju.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2000

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

Resolució 13/VI del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es designen tretze
membres del Consell Assessor de
RTVE a Catalunya
Tram. 284-00002/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 6, 09.02.2000, DSPC-P 8

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 9 de fe-
brer de 2000, d’acord amb el que disposa l’article 6.1
del text refós de la Llei reguladora del Consell Asses-
sor de RTVE a Catalunya, aprovat pel Decret 198/1982,
del 7 de juliol, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa els membres se-
güents del Consell Assessor de RTVE a Catalunya:

Sr. Josep M. Bertran i Soler

Sr. Enric Castellnou i Alberch

Sr. David Marca i Cañellas

Sr. Francesc Sànchez i Archs

Sr. Gerard Serra i Martínez

Sra. Marina Bru Purón

Sr. Xavier Guitart i Domènech

Sr. Josep Mòdol i Pifarré

Sra. Montserrat Nebot i Roig

Sr. Antoni Poveda Zapata

Sra. Eva Navarrete Izquierdo

Sr. Daniel Condeminas i Tejel

Sr. Ignasi Riera i Gassiot.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2000

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

1.10.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei sobre la prohibició
de la incineració dels residus
Tram. 202-00109/05

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (Reg.
3411) i G. P. Popular (Reg. 3419).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 08.02.2000 al 16.02.2000).

Finiment del termini: 17.02.2000; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 07.02.2000.

Proposició de llei de modificació de
l’article 17.1 de la Llei 4/1985, del 29 de
març, de l’Estatut de l’empresa pública
catalana
Tram. 202-00048/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 3233 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, Portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina als articles 106 i concordants del Regla-
ment de la Cambra, presenta per a la seva tramitació la
següent Proposició de Llei de modificació de l’article
17, apartat 1, de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’Empre-
sa Pública Catalana.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2000

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 17 de la Llei 4/85 de l’Estatut de l’Empresa
Pública Catalana preveu que el govern podrà nomenar
els membres dels consells d’administració de les em-
preses de la Generalitat sense que estableixi cap tipus
de criteri sobre el sentit d’aquests nomenaments.

Això segurament era lògic en aquell moment, atès el
poc pes polític i econòmic que representaven les em-
preses públiques de la Generalitat.

Aquesta situació ha canviat substancialment des
d’aquella data. L’establiment de noves i importants
empreses ha comportat que una bona part de la gestió
del govern s’estigui efectuant des de les empreses pú-
bliques. L’estudi de l’activitat d’aquestes empreses ens
mostra la seva importància tant des del punt de vista
sectorial com funcional.

En aquest sentit es considera convenient modificar l’es-
mentat article de la llei per tal de donar major transpa-
rència a la gestió de les empreses de la Generalitat i
d’assolir un major grau de representativitat social.

ARTICLE 17, APARTAT 1

Nova redacció:

1. «El President, els vocals del Consell d’Administra-
ció i els directors generals són nomenats pel Consell
Executiu.

»En tot cas, aquests nomenaments s’han de produir
respectant les normes que per a la provisió d’aquests
càrrecs estableixi la norma fundacional o els estatuts.
Així mateix es tindrà en compte que la composició dels
consells d’administració expressi la pluralitat del Par-
lament de Catalunya.»

Proposició de llei per a la reducció
dels riscos ambientals de les línies
elèctriques d’alta tensió
Tram. 202-00049/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 3245 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 106 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent proposició de llei per a la reducció
dels riscos ambientals de les línies elèctriques d’alta
tensió.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les línies elèctriques d’alta tensió són actualment un
dels aspectes amb incidència territorial a tot Catalunya,
que requereixen un ajustament immediat i eficaç, per
adequar-les a noves polítiques de minimització del seu
impacte ambiental.

Els efectes i la incidència d’aquest tipus de xarxa d’alta
tensió sobre el medi natural, els impactes paisatgístics
i visuals, i el riscos reals d’electrocució de les aus són
evidents. També les anomenades pertorbacions ambi-
entals, com camps elèctrics i magnètics variables, pro-
ducció d’ozó, producció de soroll i interferències en
ones de ràdio i televisió són efectes absolutament com-
provables. Així mateix, dia a dia, van guanyat més ter-
reny les argumentacions científiques i mèdiques sobre

3.01.02.
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les possibles afectacions dels esmentats camps elèctrics
i magnètics sobre la salut de les persones.

La ubicació del traçat i les condicions tècniques
d’instal·lacions de la xarxa d’alta tensió a Catalunya, en
zones densament poblades a prop de la costa i a l’en-
torn metropolità, o en àmbits d’un valor ecològic o
paisatgístic, o el perill constant d’incendis forestals, han
fet que sovint s’hagin generat conflictes ciutadans en
contra d’aquestes instal·lacions. Situacions recents com
la instal·lació de les Gavarres, d’Isona, Sentmenat-
Bescanó, Vall d’en Bas són exemples clars de les actu-
als disfuncions.

Així mateix, en els darrers anys s’han efectuat estudis
que confirmen que una de les principals causes de
mortalitat no natural per a moltes espècies d’aus és
l’electrocució i la col·lisió amb els elements conductors
de les línies aèries elèctriques o d’alta tensió. Per algu-
nes espècies protegides, aquest és un factor que dificul-
ta o impedeix la recuperació de les seves poblacions i,
fins i tot, pot originar en el temps la seva extinció.

Tanmateix, existeixen estudis científics i mèdics que
confirmen la relació entre determinats processos pato-
lògics en les persones i els camps electromagnètics.
Diversos països europeus contemplen mesures de pro-
tecció i estableixen franges de protecció mínimes que
obliguen a adequar el traçat per evitar els habitatges i
els entorns amb presència humana.

No hem d’oblidar que una de les causes més directes
dels incendis han estat les línies d’alta tensió, arran del
seu mal estat de conservació i de la manca d’actuacions
d’aclariment i neteja d’espècies herbàcies a sota les lí-
nies.

Cal impulsar noves polítiques de protecció i de preven-
ció, pel que fa a les instal·lacions elèctriques d’alta ten-
sió, sent respectuosos amb el medi ambient, l’entorn
territorial i la salut de les persones, introduint els criteris
tècnics adients.

La política de la sostenibilitat i de la millora de quali-
tat de vida dels ciutadans i ciutadanes ha de ser l’eix
central de les finalitats i dels objectius de la present
Llei.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

És objecte d’aquesta Llei l’establiment de normes tèc-
niques per a la instal·lació de línies aèries d’alta tensió
que discorrin pel territori de Catalunya, per tal de reduir
en la seva implantació els riscos d’incendis, d’electro-
cució de les aus, per minimitzar l’impacte paisatgístic,
i evitar l’afecció electromagnètica i la seva incidència
sobre la salut de les persones.

ARTICLE 2. DEFINICIONS

Als efectes previstos en la present Llei, s’entendrà per:

a) Zones d’aturada: la part superior de la creuada on
pot aturar-se una au de gran dimensió, inclosos els aï-
lladors i exclosos els conductors.

b) Salvaocells: dispositius de neoprè formats per tires
de 35 cm. fixades als conductors laterals per falques de
plàstic, col·locats cada 20 mts. amb l’objectiu de mini-
mitzar el risc de col·lisió.

c) Línies de força del paisatge: la línia visual que con-
forma la part superior de les carenes i turons des de
qualsevol de les visuals possibles.

ARTICLE 3. INSTAL·LACIONS SOTMESES

Queden sotmeses a la present Llei les instal·lacions
elèctriques aèries d’alta tensió definides en l’article 1,
i classificades en les següents categories:

Categoria A: Instal·lacions de nova construcció.

Categoria B: Instal·lacions existents subjectes a repara-
ció, millora o conservació.

Categoria C: Instal·lacions existents dins l’àmbit d’un
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).

Categoria D: Instal·lacions existents que discorrin per
paratges d’especial protecció paisatgística.

Categoria E: Instal·lacions existents que, per les seves
característiques tècniques i situació, puguin afectar a
zones de reproducció, nidificació, hivernada, alimenta-
ció d’aus protegides, així com a les rutes migratòries.

Categoria F: Instal·lacions existents que discorrin per
nuclis habitats o molt humanitzats.

Categoria G: Instal·lacions existents que discorrin per
zones d’alt risc d’incendis.

CAPÍTOL II

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE PROTECCIÓ

ARTICLE 4. APLICACIÓ DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SEGONS LES CATEGORIES

Segons la classificació de les categories establertes en
l’article anterior, les prescripcions tècniques d’aplica-
ció seran les següents:

Categoria A: A les noves instal·lacions, seran d’aplica-
ció obligatòria les prescripcions dels articles 5, 8, 9 i 10
i evitaran el seu pas per zones incloses en el Pla d’Es-
pais Naturals (PEIN).

Categoria B: En relació a les instal·lacions existents
subjectes a reparació, millora o conservació seran
d’aplicació obligatòria les prescripcions contemplades
en l’article 5 i, segons la importància de la millora i la
gravetat dels impactes actuals, podran aplicar-se tam-
bé les dels articles 4 i 9 de comú acord entre el Depar-
tament de Medi Ambient i la companyia elèctrica.

Categoria C: A les instal·lacions existents dins l’àmbit
del PEIN, seran d’aplicació obligatòria les prescripci-
ons dels articles 5 i 9.

Categoria D: A les instal·lacions existents afectades per
plans de recuperació d’espècies en perill d’extinció,
seran d’aplicació obligatòria les prescripcions de l’ar-
ticle 5.

3.01.02.
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Categoria E: A les instal·lacions existents que discorrin
per nuclis habitats, els serà d’aplicació obligatòria les
prescripcions de l’article 8.

Categoria F: A les instal·lacions existents que discorrin
per zones d’alt risc d’incendis, se’ls aplicarà obligatò-
riament les prescripcions de l’article 10.

Categoria G: A les instal·lacions existents que discorrin
per paratges d’especial protecció paisatgística, seran
d’aplicació obligatòria les prescripcions de l’article 9.

ARTICLE 5. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE PROTECCIÓ DE

LES AUS

1. A les instal·lacions elèctriques d’alta tensió que no es
construeixin amb cables trenats o que no tinguin
creuetes aïllants o suports de material no conductor en
qualsevol condició atmosfèrica, s’hi aplicaran les se-
güents prescripcions destinades a evitar els accidents
per electrocució:

a) Les línies han de construir-se amb cadenes d’aïlla-
dors en suspensió. Només en els casos en què tècnica-
ment sigui necessari, podran utilitzar-se els d’amarrat-
ge.

b) Queda prohibida la instal·lació d’elements de tensió
(seccionadors, interruptors amb tall d’aire, ponts flui-
xos), col·locats en posició horitzontal, per sobre de la
capçalera del suport o de les creuetes o semicreuetes.

c) S’instal·laran únicament suports a portell o bé del ti-
pus canadenc. En aquest cas, el capçal del suport hau-
rà de sobrepassar un mínim de 20 centímetres al colze
de la semicreueta superior. Als finals de línia situats
dins d’aquest àmbit, així com a la resta de territori, tam-
bé es podran instal·lar recolzaments en triangle.

d) Les creuetes o semicreuetes han d’estar dissenyades
per evitar que els ocells s’hi aturin. Igualment, en cas
d’utilitzar-se suports de volta, aquests s’hauran de dis-
senyar de forma que els ocells no es puguin aturar sota
el conductor central.

e) Els armats han de complir les següents distàncies
mínimes accessibles de seguretat entre conductors:

– Entre conductors sense aïllar i zona de posada dels
ocells: 0’75 metres a les àrees definides a l’article 2d i
0’50 metres a la resta del territori. S’exceptuen en amb-
dós casos els armats amb disseny a portell a dalt defi-
nits i els que amb un disseny diferent estiguin proveïts
d’aïlladors en suspensió. En aquests casos, la distància
mínima no podrà ser inferior als 0’30 metres.

– Entre conductors sense aïllar: 1’5 metres.

2. En els suports fets de material no conductor en qual-
sevol condició atmosfèrica o amb creuetes aïllants, i
que tinguin l’armat amb disseny pla en capçalera, la
distància mínima entre conductors no aïllats serà de 1’5
metres.

3. Els suports tubulars amb finestres (obertures) d’ac-
cés, hauran d’estar dissenyats de forma que cap ocell
pugui quedar atrapat al seu interior. Amb aquesta fina-
litat bé es posaran impediments per evitar que puguin
caure per sota del nivell de la finestra situada a menor
alçada, o bé es farà una finestra a la part baixa del su-

port, a una alçada no superior als 20 centímetres del seu
fons.

4. Els suports amb transformadors, d’ancoratge, en
angle, cap de línia, de derivació, hauran de tenir una
distància mínima de seguretat entre la zona d’aturada i
el conductor d’un metre. Aquests suports es dissenya-
ran de manera tal que no quedin elements de tensió
sobre les creuetes ni sobre els suports. Per mantenir la
distància de seguretat, es podran aïllar els suports amb
elements eficaços que evitin l’electrocució.

5. S’instal·laran preferentment suports amb creuetes de
volta en línies aèries per a tensions nominals iguals o
inferiors a 66 kV. Tanmateix les línies subterrànies i les
aèries amb trenat aïllant, es consideren adequades des
d’un punt de vista ambiental; per això, haurà de ser
potenciada la seva utilització.

ARTICLE 6. OBLIGATORIETAT DE SALVAOCELLS

La instal·lació de salvaocells serà obligatòria i, per tant,
requerida en les següents instal·lacions:

a) En línies de tensions superiors als 66 kV s’instal·-
laran salvaocells de neoprè en tires col·locades cada 20
metres i senyalitzades visuals en cables de terra aeris
dels mateix gruix que els conductors.

b) En línies d’alta tensió no trenades que travessin rius,
embassaments, aiguamolls, estanys i, en general, zones
humides les distàncies entre salvaocells seran de 5
metres. La senyalització no podrà ser inferior a l’am-
plada del domini públic hidràulic que travessi.

ARTICLE 7. TRAÇATS DE LES LÍNIES

Els traçats de les línies d’alta tensió evitaran travessar
per les zones humides, les rutes migratòries i les àrees
de la reproducció, hivernada i alimentació d’espècies
protegides. En les àrees on allò no sigui possible, el tra-
çat precisarà de l’informe favorable del departament de
Medi Ambient, el qual establirà les mesures correcto-
res necessàries per a què aquell que provoqui el menor
impacte possible a la fauna.

ARTICLE 8. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE PROTECCIÓ A LES

PERSONES

Les instal·lacions elèctriques aèries d’alta tensió i amb
incidència sobre la salut de les persones hauran de
complir, a més de la normativa tècnica vigent sobre
seguretat, les següents prescripcions tècniques:

1. El recorregut de les línies mantindrà una distància de
protecció amb qualsevol lloc on visquin i/o treballin
persones (indústries, granges, cases...) per evitar l’afec-
tació electromagnètica, segons els següents paràmetres:

– Per a 33 KV: 33 metres.

– Per a 66 KV: 66 metres.

– Per a 110 KV: 110 metres.

– Per a 400 KV: 400 metres.

2. En les àrees on no sigui possible mantenir la distàn-
cia de protecció, el departament de Medi Ambient es-
tablirà les mesures correctores necessàries per a què es
provoqui el menor impacte possible a les persones.
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ARTICLE 9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE REDUCCIÓ DE

L’IMPACTE PAISATGÍSTIC

Les instal·lacions elèctriques aèries incloses en les ca-
tegories referides en l’article 4 sobre reducció de l’im-
pacte paisatgístic hauran de complir les següents pres-
cripcions tècniques:

1. En zones muntanyoses o de relleu accidentat, estarà
prohibida la instal·lació dels suports de les línies aèries
que sobrepassin les línies de força del paisatge, des de
qualsevol de les seves visuals possibles. Queden excep-
tuats els supòsits següents:

a) Que la instal·lació hagi de creuar transversalment la
línia de força del paisatge. En aquest cas ho farà sem-
pre per la cota més baixa i resseguint la topografia del
relleu.

b) Que en els colls, degut a l’elevat risc de col·lisió Per
a les aus, convindria soterrar la línia, sempre que sigui
possible.

2. En general, el recorregut de les instal·lacions segui-
rà les costes topogràfiques del relleu i s’adaptarà a la
geomorfologia del terreny. Els traçats rectilinis única-
ment seran permesos en zones de pla.

3. Preferentment, i sempre que no afecti als casos des-
crits en els apartats anteriors, seguiran un recorregut
paral·lel i a curta distància de les vies de comunicació
existents, carreteres, ferrocarril, etc. per evitar obrir
noves traces en el territori, respectant sempre les distàn-
cies de seguretat.

4. Sempre que existeixin altres línies properes, es
prioritzarà el desdoblament de les existents abans que
la construcció d’una línia nova. Quan això no sigui
possible per raons tècniques de pes, s’instal·larà la nova
línia el més proper possible a l’existent, per aprofitar el
mateix corredor, mantenint les distàncies de seguretat.

5. El disseny dels suports tindrà en compte la minimit-
zació de l’impacte paisatgístic com un dels factors de-
terminats.

ARTICLE 10. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE REDUCCIÓ DEL

RISC D’INCENDI

Les instal·lacions elèctriques aèries incloses en les ca-
tegories referides en l’article 4 sobre la reducció del risc
d’incendi hauran de complir les següents prescripcions
tècniques:

1. Les estassades de manteniment sota les línies respec-
taran l’arbrat planifoli, i en especial el bosc de ribera,
com a espècies retenedores de la humitat. Les podes de
manteniment s’efectuaran en alçada per respectar les
distàncies de seguretat.

2. Les estassades de manteniment també distingiran
entre l’extracte arbustiu de fulla estreta i el de fulla
ample, conservant aquest últim, com a generador d’un
sotabosc més ignífug que el que es genera amb l’estas-
sada generalitzada.

3. La periodicitat de les estassades no s’establirà de
manera fixa sinó en funció d’un estudi del medi físic i
biòtic que tingui en compte, entre d’altres aspectes, el
tipus d’espècies existent, el seu creixement, el règim de
pluviometria, el tipus de sòl, l’erosió, l’impacte de l’es-

tassada sobre les espècies ignífugues a conservar, el
grau d’assolellament, etc.

4. En la construcció de noves instal·lacions aèries, s’afa-
vorirà la creació d’un sotabosc humit mitjançant la res-
tauració dels sòls afectats amb espècies adequades.

5. En zones forestals, els aïlladors, els dispositius de tall
a l’aire, i en general tots aquells dispositius susceptibles
de crear guspires quan entrin en acció hauran d’adap-
tar un sistema ignífug que eviti la propagació del foc en
contacte amb la vegetació. Aquest aspecte serà
especialment important en zones costaneres i de conta-
minació salina.

CAPÍTOL III

DETERMINACIONS DEL PROJECTE TÈCNIC

ARTICLE 11. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA LÍNIA

La necessitat de nova construcció de línies d’alta ten-
sió o ampliació de potència de les existents s’haurà de
justificar degudament en el projecte, mitjançant un es-
tudi de l’increment de la demanda, de la insuficiència
de l’oferta actual, de la impossibilitat de la reducció de
la demanda amb mesures d’estalvi i eficiència, de la
impossibilitat de reforçar les línies existents, de la im-
possibilitat de cobrir les necessitats amb una producció
local a partir de fonts renovables d’energia o de coge-
neració a partir de fonts fòssils.

El Departament d’Indústria tindrà en compte per valo-
rar el projecte aquests factors, prioritzant les alternati-
ves d’estalvi, eficiència, gestió de la demanda i produc-
ció local a partir de fonts renovables i cogeneració per
damunt de la construcció de noves línies.

No obstant l’aprovació definitiva haurà de sotmetre’s a
tràmit d’informació pública de conformitat amb el que
estableix la normativa vigent sobre l’exposició pública.

ARTICLE 12. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DELS AVANTPROJECTES

I PROJECTES

En els projectes de les línies elèctriques anomenades en
l’article 3 com a categories A, B, C, D, E, F i G, el tra-
çat de la línia se situarà sobre plànols topogràfics i
ortofotomapes, ambdós a escala 1:25000, en els quals
s’especificarà la situació de cada suport.

Per les línies elèctriques de les categories A i B de l’ar-
ticle 3, prèviament a la presentació del projecte indicat
en el punt anterior, es consultarà a la Direcció General
d’Energia, la qual la trametrà al departament de Medi
Ambient el corredor o traçat més favorable entre les
possibles alternatives existents. A aquests efectes, els
corredors o traçats es presentaran sobre plànol topogrà-
fic a escala 1:50000 o 1:25000.

En els casos en què la legislació vigent obligui a realit-
zar estudis d’impacte ambiental, aquests hauran d’in-
cloure la informació esmentada als dos punts anteriors.

ARTICLE 13. CONTINGUT DEL PROJECTE

Els projectes de noves instal·lacions elèctriques inclo-
sos a la categoria A, contemplaran, a més dels contin-
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guts expressats en els articles 9 i 10 i d’allò previst per
la normativa vigent, la informació precisa sobre els
següents conceptes:

1. Traçat preferent i alternatiu.

2. Estudi de l’impacte paisatgístic i les seves mesures
correctores.

3. Estudi de la vegetació potencial existent sota la línia,
valoració del grau d’ignifucció biològica i pla de res-
tauració i manteniment de la línia.

4. Distribució del màxim camp electromagnètic en el
territori, franja de protecció electromagnètica, estudi de
les afectacions a habitatges i mesures de protecció pre-
vistes.

5. Tipus de suports a instal·lar.

6. Característiques dels sistemes d’aïllament.

7. Descripció de la instal·lació dels seccionadors, trans-
formadors i interruptors de tal aeri.

8. Característiques dels dispositius salvaocells a instal·-
lar i ubicació dels mateixos.

9. Estudi d’impacte ambiental, si s’escau.

ARTICLE 14. ESTUDIS I SOLUCIONS TÈCNIQUES

El Departament d’Indústria i el Departament de Medi
Ambient promouran conjuntament amb les companyies
elèctriques els estudis i investigacions necessàries per
a millorar el grau d’assoliment dels objectius de la pre-
sent Llei.

ARTICLE 15. INFRACCIONS

L’incompliment del que disposa aquesta Llei es sanci-
onarà d’acord amb el que estableix la normativa secto-
rial que regula les instal·lacions elèctriques, i pel que fa
a les prescripcions tècniques de protecció de les aus per
la Llei 3/1988 de 4 març, de protecció dels animals,
quan la infracció comporti la mort d’espècies protegi-
des, i altres disposicions concordants.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

Els projectes instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i
que no estiguin aprovats en la data de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, quedaran sotmesos a les determina-
cions de la mateixa.

SEGONA

Les instal·lacions previstes en l’article 3 categoria D
disposaran d’un termini de dos anys per realitzar les
adequacions tècniques pertinents en matèria de protec-
ció de l’avifauna.

TERCERA

Les instal·lacions existents previstes en l’article 3 cate-
goria E disposaran d’un termini d’un any per a ser clas-
sificades i projectada la seva solució i de quatre anys
per realitzar les adequacions tècniques pertinents en
matèria de protecció electromagnètica.

QUARTA

Les instal·lacions existents previstes en l’article 3 cate-
goria F disposaran d’un termini d’un any per realitzar
els estudis de vegetació pertinents i adequar els plans de
manteniment per a minimitzar els riscos d’incendi.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i el de-
partament de Medi Ambient, promouran conjuntament
amb les companyies elèctriques, els estudis i investiga-
cions necessaris per tal de conèixer amb la major pre-
cisió possible, l’afectació del camp electromagnètic a
les persones.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

S’autoritza els consellers de Medi Ambient, d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca i d’Indústria, Comerç i Turis-
me, per dictar les disposicions necessàries pel desenvo-
lupament d’aquesta normativa.

SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent de l’apro-
vació dels pressupostos de la Generalitat per al 2000.

Palau del Parlament, 3 de febrer del 2000

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició de llei de regulació dels ju-
rats populars de contractació adminis-
trativa
Tram. 202-00050/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 3445 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep-Lluís Carod-
Rovira, Josep Huguet i Biosca, Josep Bargalló Valls,
Ernest Benach i Pascual, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya

Document/ proposta: Proposició de llei de regulació
dels jurats populars de contractació administrativa.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 149.1 18ª de la Constitució Espanyola atribu-
eix a l’Estat competència exclusiva per a promulgar la
legislació bàsica sobre contractació administrativa. De
conformitat amb aquesta previsió constitucional, el le-
gislador estatal va procedir a redactar una nova llei, la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Ad-
ministracions Públiques, no només per adequar-se a
aquell mandat constitucional, sinó també per operar un
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canvi en la denominació i els seus continguts més ajus-
tat a les noves circumstàncies i al nou model d’organit-
zació territorial de l’estat i als pregons canvis tècnics,
econòmics i jurídics que feien de la legislació anterior
un marc legal insuficient per a regular satisfactòriament
els contractes administratius.

L’Exposició de Motius d’aquesta norma ja deixa sentat
que la vocació de la llei no és necessàriament la d’abas-
tar tota la normativa de la contractació pública de ma-
nera uniforme, sinó recollir un comú denominador
substantiu que asseguri, en condicions d’igualtat, els
interessos generals de tots els ciutadans, bo i reconei-
xent, al mateix temps, el dret de les comunitats autòno-
mes a introduir en la regulació de la matèria, les pecu-
liaritats que les seves competències els permeti, així
com els aspectes que l’experiència obtinguda durant la
vigència de les institucions pròpies del seu autogovern.

En aquest sentit, resulta clar que el joc entre l’article
149.1.18ª i l’article 10.1.2 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya configura un règim de concurrència segons
el qual correspon a l’Estat dictar la legislació bàsica
sobre la matèria de contractes administratius –referint-
se a totes les administracions públiques –, i a la Gene-
ralitat li correspon, en el marc de dita legislació bàsica
i, si s’escau, en els termes que ella estableixi, el desen-
volupament legislatiu i l’execució.

La jurisprudència constitucional ha ofert una ja conso-
lidada interpretació del règim aplicable a aquesta situ-
ació de distribució competencial. L’Estat pot establir
una regulació normativa uniforme d’una matèria per tal
d’assegurar un comú denominador normatiu, i ha de
definir prioritàriament les esmentades bases a través
d’una llei formal i, a més, ha de fer constar de manera
expressa quins precedents d’aquella llei tenen el caràc-
ter de bàsics. Es tracta del concepte formal-material de
les bases, que, correlativament, permet que la compe-
tència normativa de la comunitat autònoma aparegui
considerada amb el simple límit negatiu de respectar –
no de contradir–, les bases, però sense que aquestes
imposin unes directrius per al seu desplegament. I en
aquest sentit s’hi ha pronunciat la Comissió Jurídica
Assessora, en un dictamen sobre l’aplicabilitat a la con-
tractació de l’Administració local de Catalunya d’algu-
nes de les previsions de la Llei 13/1995.

Una vegada determinada la competència de la Genera-
litat, cal destacar que aquesta llei parteix, precisament,
d’un dels aspectes que s’han revelat a partir de l’expe-
riència acumulada és la necessitat de garantir plena-
ment la transparència de la contractació administrativa
com a mitjà per a garantir l’objectivitat de l’activitat
administrativa i el respecte als principis d’igualtat, no
discriminació i lliure concurrència.

En aquest sentit, certament, la nova llei de contractes de
les administracions públiques introdueix un conjunt de
mesures com les normes de publicitat de licitacions i
adjudicacions, a les què en gran part ha servit també de
fonament la normativa comunitària, la regulació més
exhaustiva de les causes que constitueixen prohibició
de contractar i determinants de la suspensió de classi-
ficacions i, la creació d’un registre de contractistes i,
sobretot, la nova configuració que es dóna a l’actual

Registre de Contractes, al què es dota expressament de
caràcter públic i que permet a tots els interessats un
exacte coneixement de tots els contractes celebrats per
les administracions públiques i el de les empreses amb
les què se celebrin. Aquest darrer instrument, del què ja
s’ha dotat la Generalitat, sota la tutela de la Junta Con-
sultiva de Contractació, constitueix un avenç substan-
cial en aquesta matèria respecte de la situació anterior.

Tanmateix, com sigui que en el sistema democràtic, la
transparència en l’aplicació dels fons públics constitu-
eix un dels objectius fonamentals a establir en les rela-
cions entre administradors públics i administrats, al
mateix temps que una garantia de regularitat en el fun-
cionament de les administracions, la present llei pretén
reforçar al màxim els principis de transparència, igual-
tat i lliure concurrència en la contractació de la Gene-
ralitat de Catalunya. La present llei es proposa ampli-
ar al conjunt de la societat catalana, degudament articu-
lada, la seva presència i intervenció en garantia d’aque-
lla transparència, de manera que això repercuteixi en la
normal valoració dels processos administratius, en
l’economia d’aplicació dels recursos públics i, com a
conseqüència del control social, en l’eficàcia i transpa-
rència de l’activitat administrativa en l’ordre econòmic.
I aquest reforç es fa absolutament necessari quan, com
és sabut, subsisteixen les situacions irregulars en què la
manca de transparència en les licitacions públiques i la
corrupció encara està malauradament present, com
s’han encarregat de denunciar alguns sectors empresa-
rials.

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1

Les associacions constituïdes i registrades a l’empara
de la vigent legislació en matèria d’associacions de
Catalunya, podran inscriure’s en la condició de jurats
de contractació administrativa i als efectes d’informa-
ció i presència en els processos d’adjudicació i contrac-
tació d’obres i serveis públics depenents de la Genera-
litat de Catalunya.

ARTICLE 2

El Departament d’Economia i Finances de la Genera-
litat de Catalunya establirà el Registre i l’oficina de
recepció d’inscripció per a jurats ciutadans de contrac-
tació administrativa així com el procediment d’infor-
mació a associacions i entitats per a possibilitar el seu
coneixement i seguiment de la contractació administra-
tiva.

ARTICLE 3

Les associacions, entitats i organitzacions a què es re-
fereix l’article primer podran elegir de conformitat amb
la seva naturalesa i finalitats, els àmbits d’interès que li
siguin propis en la contractació administrativa i comu-
nicaran les persones a les què acreditin com a represen-
tants en els processos de contractació.

ARTICLE 4

Els jurats populars de contractació administratius dis-
posaran de la
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documentació relativa a l’acte objecte de contractació
i podran fer acte de presència en la Taula de Contrac-
tació corresponent, podent fer arribar les seves conside-
racions al President de la Taula, al Conseller d’Econo-
mia i Finances i a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

S’autoritza al Govern per a instar i desplegar regla-
mentàriament aquesta llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Tots els efectes econòmics que derivin de l’aplicació
d’aquesta llei no tindran conseqüències econòmiques
fins l’any vinent.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2000

Joan Ridao i Martín, Josep-Lluís Carod-Rovira, Josep
Huguet i Biosca, Josep Bargalló Valls, Ernest Benach i
Pascual

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament de l’autogovern i l’adopció
d’un Estatut Nacional de Catalunya
Tram. 250-00005/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3239)

1 ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

De tot el text de la Proposició

«El Parlament de Catalunya:

1. Insta el Govern a promoure totes les accions neces-
sàries en defensa de l’autogovern, inclosa, en el seu
cas, la recerca d’un nou consens sobre el propi marc
d’autogovern.

2. Insta a les institucions al ple i lleial desenvolupa-
ment de l’Estatut en els termes que es va pactar el 1979
i reclama del Govern català i del Govern de l’Estat la
culminació almenys del procés de transferències pen-
dents.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 3352)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi

De tot el text de l’Apartat.

APARTAT 2

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi

De tot el text de l’Apartat.

APARTAT 3

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi

De tot el text de l’Apartat.

APARTAT 4

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi

«...Parlament de Catalunya acorda:

a) promoure totes...»

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. Socialistes-Ciutadans pel Canvi

«b) transitòriament, instar a les...»
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Proposició no de llei sobre la institucio-
nalització de la presència de Catalunya
a la Representació Permanent de l’estat
espanyol davant la Unió Europea
Tram. 250-00007/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3169)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar i reforçar les gestions iniciades,
davant el govern...»

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de Catalunya al Consell de Minis-
tres de la Unió Europea
Tram. 250-00008/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3168)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar i reforçar els tràmits necessaris...»

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de Catalunya en les accions es-
tructurals de la Unió Europea
Tram. 250-00009/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3167)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar i reforçar els tràmits iniciats, da-
vant els organismes...»

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de Catalunya a la Comissió de la
Unió Europea
Tram. 250-00010/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3166)

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

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a continuar i reforçar els tràmits iniciats, davant
els organismes corresponents, per tal de garantir i am-
pliar la participació...»

Proposició no de llei sobre el retorn de
l’ensenyament d’adults al Departa-
ment d’Ensenyament
Tram. 250-00014/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3165)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear una comissió tècnica amb represen-
tants del Departament de Benestar Social i del Depar-
tament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’analitzar en el
marc de la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació
d’adults, la millor adscripció de les diferents competèn-
cies de formació d’adults, i donar compte posterior-
ment a la Comissió de Política Social del Parlament de
Catalunya.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’exercici
de la iniciativa legislativa necessària
per a obtenir, a través de l’alteració
dels límits provincials, la conversió de
Catalunya en província única
Tram. 250-00015/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3164)

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

De tot el text de la Proposició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar els estudis pertinents sobre la di-
visió del territori de Catalunya en regions, agrupant les
comarques d’acord amb la seva realitat geogràfica,
social, econòmica i històrica. Aquest estudis seran,
amb caràcter previ a la seva tramesa al Parlament de
Catalunya, objecte d’informe de la Comissió de Deli-
mitació Territorial.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió de codificació per als
treballs d’elaboració dels avantprojec-
tes de lleis civils
Tram. 250-00018/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES -CIUTADANS PEL CANVI (REG. 3132)

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

«...de reconegut prestigi en l’àmbit del Dret, com ara
Col·legis Professionals i Facultats de Dret de les Uni-
versitats de Catalunya, en els treballs...»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

«...i conformar un únic Codi del Dret Civil de Catalu-
nya.»

Proposició no de llei sobre l’espai marí
del PEIN del Cap de Santes Creus, a
l’Ametlla de Mar (Baix Ebre)
Tram. 250-00019/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3241)

APARTATS 1 I 2

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Un cop acabats tots els tràmits administratius, apro-
vats els projectes constructius, publicats els anuncis
sobre sol·licitud de concessió administrativa per a la
instal·lació d’esculls artificials al Golf de Sant Jordi des
de Deltebre fins a Cambrils i consultats els ajuntaments
i les confraries de pescadors de tot el litoral, procedir
d’acord amb el programa aprovat i durant el període
2000-2001 construir i fondejar les fases 1a. i 2a. dels
esculls esmentats.»

APARTAT 3

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

«2. Garantir el màxim nivell de protecció dels hàbitats
inclosos en l’espai natural del Cap de Creus a l’Amet-
lla de Mar, tant en el medi marí com en el terrestre.»

Proposició no de llei sobre la ruta d’es-
calada Tavertet-Via Ferrata
Tram. 250-00022/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3163)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir la preservació dels Espais Naturals
Guilleries-Collsacabra i de les espècies que els habiten
fent el seguiment de les activitats que es desenvolupin
a la “Ruta d’escalada a Tavertet-Via Ferrata.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’estudi de
la contaminació de l’aqüífer del baix
Ter
Tram. 250-00024/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3162)

PARÀGRAF 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Difondre l’existència d’una pàgina web del Depar-
tament de Medi Ambient que permet als ciutadans
d’accedir a les dades de qualitat de les aigües de tots
els aqüífers de Catalunya.»

PARÀGRAF 2

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

«2. Estudiar la necessitat d’ampliar els punt de control
de la xarxa bàsica de control de la qualitat de les ai-
gües al Baix Ter.»

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de lletres de canvi en llengua
catalana
Tram. 250-00025/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 3133)

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

«... exigeixi al Govern central que, a l’empara de la
Llei de política lingüística per la nostra Cambra i d’al-
tres lleis anàlogues aprovades per altres Parlaments de
Comunitats Autònomes, siguin posades a disposició del
públic noves lletres de canvi en totes les llengües ofici-
als de l’Estat espanyol, modificant les previsions esta-
blertes al respecte en l’Ordre ministerial de 30 de juny
del 1999.»

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

(REG. 3161)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a accelerar el procés iniciat per a la traduc-
ció al català del model de lletra de canvi aprovat per
Ordre Ministerial de 30 de juny de 1999.»

Proposició no de llei sobre la millora
de la funcionalitat de l’eix comprès per
l’autopista A-7 i l’autovia B-30, al seu
pas per les comarques del Vallès
Tram. 250-00029/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3159)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a dur les gestions necessàries davant el
Govern de l’Estat per a que com a Administració titu-
lar i concedent de les autopistes A-7 i A-2 i els corres-
ponents vials, porti a terme sense més retard la licita-
ció dels projectes i les obres corresponents següents:

a) Executar els accessos i la connexió necessària de
l’A-7 amb la nova Autovia del Baix Llobregat.

b) Construcció de l’enllaç Rubí-Mirasol, de connexió
de la carretera C-1413 amb l’autopista A-7/B-30.

c) Construcció d’un tercer carril en el tram de l’A-7
comprès entre els p.k. 147,200 i 157,120 que s’estén en
paral·lel amb la B-30 (calçades laterals).

d) Eliminar els semàfors existents en l’autovia B-30,
així com la supressió del peatge directe de l’autopista
A-7 a Sant Cugat, entre Papiol i Parets.

e) Millorar la connexió de l’autovia B-30 amb l’auto-
pista A-18 (en direcció Girona, mitjançant la construc-
ció d’un quart carril).

f) Construcció de l’enllaç de Santiga-Can Salvatella, a
l’alçada de la intersecció entre l’A-7 i la carretera B-
141, a Barberà del Vallès.

g) Construcció de l’enllaç de l’A-7 amb la B-140 i B-143
(eix de la Riera de Caldes-Palau de Plegamans i Caldes
de Montbui) que faciliti l’accés de l’eix urbà i industrial
de Polinyà-Sentmenat i Santa Perpètua de Mogoda.

h) Construir un nou enllaç que permeti l’accés direc-
te i l’intercanvi entre l’A-7 i les carreteres B-143 i B-
140 i els accessos al Centre Integral de Mercaderies
(CIM-Vallès).»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la supres-
sió del peatge directe a l’autopista A-7
entre el Papiol (Baix Llobregat) i Parets
del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00032/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3158)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
perquè faci les gestions escaients davant l’Administra-
ció de l’Estat per tal que aquesta aprovi sense més re-
tard, com ha anunciat, les següents mesures:

a) Supressió del peatge existent als recorreguts corres-
ponents a:

– Autopista A-7 entre Papiol i Parets.

– Autopista A-7, entre Salou i Torredembarra.

– Autopista A-7, entre l’Aeroport Cassà (S.8) Girona
Nord (S.6)

b) Racionalització de la xarxa viària dels accessos de
Lleida. Gratuïtat temporal de l’A-2 i desviament al-
menys dels vehicles pesants, mentre no comencen o fi-
nalitzen les obres del tram corresponent de l’autovia,
entre Cervera i Igualada.»

Proposició no de llei sobre la destina-
ció de les transferències per a l’Eix
Transversal a les carreteres de la xar-
xa bàsica de Catalunya
Tram. 250-00033/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 7.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 3196)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a destinar el conjunt de diners procedents de transfe-
rències de l’Administració de l’Estat per a pagar les
obres ja executades de l’Eix Transversal a:

1. Desdoblament dels trams de l’Eix que ho fan necessari.

2. Prolongació de l’Eix a Montblanc-Tarragona i a
Girona-França.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons per al rescat de trams d’au-
topista i l’homogeneïtzació i descomp-
te de les autopistes i vies en règim de
peatge
Tram. 250-00034/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3157)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a negociar la revisió a la Generalitat de Catalunya la
recaptació dels impostos associats als usuaris i a les
concessionàries d’autopistes, així com la part dels im-
postos especials derivats de la mobilitat sostenible, que
seran assignats per l’administració autonòmica amb
caràcter prioritari a la creació d’un fons per l’homo-
geneïtzació i descomptes de les tarifes d’autopistes i
vies en règim de peatge i, amb caràcter excepcional,
per al finançament de la supressió total o parcial del
seu peatge en trams o recorreguts d’autopistes o vies de
la seva respectiva titularitat, tenint en compte les seves
característiques físiques, tècniques i econòmiques i els
criteris de gestió de la mobilitat sostenible.»

Proposició no de llei sobre els educa-
dors de carrer destinats a detectar els
menors immigrants en situació de
marginalitat, especialment en els mu-
nicipis de Barcelona i de Santa Colo-
ma de Gramenet (Barcelonès)
Tram. 250-00035/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3156)

1
 ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a incrementar, en col·laboració amb les administracions
locals, el nombre d’educadors...»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’eix Diago-
nal
Tram. 250-00036/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3155)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

a) Redactar i elaborar un projecte de condicionament
de l’anomenat “Eix Diagonal”, en el tram que falta per
condicionar, és a dir d’Igualada a Manresa i de Vila-
franca a Sant Pere de Riudebitlles.

b) Programar durant el període 2000/2006 les actua-
cions necessàries per a dur a terme les actuacions es-
mentades al paràgraf anterior.»

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’eix del Llobregat en el
tram Sallent-Navàs
Tram. 250-00038/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3154)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a l’adjudicació i execució de les obres de desdoblament
de la C-1411 (C-16) entre Sallent i Navàs, durant el
període 2000/2003.»

Proposició no de llei sobre el nou ac-
cés a Sant Vicenç de Castellet (Bages)
des de la C-1411
Tram. 250-00039/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3153)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a fer les previsions necessàries per
garantir el nou accés a Sant Vicenç de Castellet i als
polígons propers, des de la C-1411 estigui acabat du-
rant el període 2002-2004 i sempre que l’ajuntament
de Sant Vicenç de Castellet i els polígons propers apor-
tin la col·laboració econòmica necessària.»

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’eix del Llobregat en el
tram Navàs-Berga
Tram. 250-00040/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3152)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a tenir redactat l’estudi informatiu del desdoblament de
la C-1411, entre Navàs i Berga, abans de l’estiu del
2000.

Igualment, s’insta el Consell Executiu a fer les previsi-
ons pressupostàries per tal que el tram Navàs-Berga de
desdoblament de la C-1411 (C-16), estigui acabat du-
rant el període 2000/2005.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el projecte
de remodelació de l’autopista A-7 en el
tram Montmeló-El Papiol
Tram. 250-00041/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3193)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur les gestions necessàries davant el Go-
vern de l’Estat perquè aquesta com Administració titu-
lar i concedent de les autopistes A-7 i A-2 i els corres-
ponents vials, porti a terme, sense més retard, la licita-
ció dels projectes i les obres corresponents, així com les
mesures següents:

A. Supressió del peatge directe de l’autopista A-7 a
Sant Cugat, entre Papiol i Parets.

B. Millores per ampliar-ne la seva capacitat.

1. Construcció d’un tercer carril en el tram de l’A-7
comprès entre els P.K. 147,200 i 157,120 s’estén en
paral·lel amb la B-30 (calçades laterals).

2. Ampliació a quatre carrils del tram de Barberà del
Vallès a Montmeló.

C. Millora de les connexions actuals i creació de noves
connexions.

1. Executar els accessos i la connexió necessària de
l’A-7 amb la nova autovia del Baix Llobregat.

2. Construcció de l’enllaç Rubí-Mirasol, de connexió
de la carretera C-1413 amb l’autopista A-7/B-30.

3. Millora de la connexió B-30, A-7 i A-18, en direcció
Girona, mitjançant la construcció d’un quart carril.

4. Construcció de l’enllaç de Santiga-Can Salvatella,
a l’alçada de la intersecció entre l’A-7 i la carretera B-
141, a Barberà del Vallès.

5. Construcció de l’enllaç de l’A-7 amb la B-140 i B-
143 (eix de la Riera de Caldes-Palau de Plegamans i
Caldes de Montbui) que faciliti l’accés de l’eix urbà i
industrial de Polinyà-Sentmenat i Santa Perpètua de
Mogoda.

6. Construir un nou enllaç que permeti l’accés directe i
l’intercanvi entre l’A-7 i les carreteres B-143 i B-140 i els
accessos al Centre Integral de Mercaderies (CIM-Vallès).

D. Eliminació de semàfors de la calçada lateral. Su-
pressió de les cruïlles al mateix nivell que hi ha actu-
alment a la B-30 i connexió de la calçada central sud
de l’A-7, als encontorns de l’actual barrera de peatge
de Sant Cugat, amb l’autopista E-9 (Barcelona-Túnel
de Vallvidrera-Rubí-Terrassa.»

Proposició no de llei sobre l’increment
dels imports de les beques dels estu-
diants universitaris de les comarques
de l’alt Pirineu
Tram. 250-00043/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3192)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a incrementar les beques università-
ries als estudiants de Catalunya, les famílies dels quals
tinguin la primera residència a les comarques més allu-
nyades de les ciutats seu de facultats i d’escoles univer-
sitàries de titularitat pública, un cop sigui efectiu el
traspàs de les beques de l’Estat a la Generalitat.»

Proposició no de llei sobre l’increment
dels imports de les beques dels estu-
diants universitaris de les comarques
de les terres de l’Ebre
Tram. 250-00044/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3191)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a incrementar les beques università-
ries als estudiants de Catalunya, les famílies dels quals
tinguin la primera residència a les comarques més allu-
nyades de les ciutats seu de facultats i d’escoles univer-
sitàries de titularitat pública, un cop sigui efectiu el
traspàs de les beques de l’Estat a la Generalitat.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la campa-
nya internacional «Educació ara: tren-
quem el cercle de la pobresa» i la con-
donació del deute extern a canvi d’in-
tervenir en educació
Tram. 250-00046/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 07.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3379)

APARTAT 3

PARÀGRAF 1

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

«3. Instar el Consell Executiu de la Generalitat a apli-
car en la seva política de cooperació al desenvolupa-
ment, en el marc de les seves competències, els matei-
xos criteris que es reclamen per al Govern espanyol i,
molt especialment:...»

PARÀGRAF 3

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

«Contribuir des de Catalunya al compliment dels com-
promisos assumits, en el marc de les Nacions Unides,
pels països desenvolupats, de destinar el 0,7% del pro-
ducte interior brut (PIB) a l’ajuda oficial al desenvo-
lupament dels països del Tercer Món.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 3394)

APARTAT 2

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

«2. Instar el Govern de la Generalitat a portar a terme
les gestions necessàries prop del Govern de l’Estat per
tal que:

a) Prossegueixi i intensifiqui els ajuts econòmics i tèc-
nics que destina a cooperació internacional per a
l’educació, amb la finalitat de millorar-ne la contribu-
ció i assolir l’objectiu d’una educació bàsica universal
de qualitat per a tots els infants dels països anomenats
del tercer món l’any 2015.

b) Promogui la participació de tots els poders públics
i les diferents organitzacions socials d’ajut al desenvo-
lupament perquè contribueixin a la consecució
d’aquest objectiu.»

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment del Mapa universitari de Catalu-
nya
Tram. 250-00047/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3190)

APARTAT 1

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

«1. Establir la Programació Universitària de Catalu-
nya d’acord amb el que preveu l’article 9 de la Llei 26/
84 de 19 de desembre, de coordinació universitària i de
consells socials, i els articles 10 i 13 de la Llei 15/98 de
28 de desembre, del Consell Interuniversitari de Cata-
lunya.»

APARTAT 2

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

«2. ..., per tal de realitzar l’esmentada Programació
Universitària de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre el condici-
onament i la millora de la carretera C-
1313
Tram. 250-00048/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 7.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3378)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Continuar les mesures de reforçament de ferm, incre-
ment de la seguretat viària i conservació ordinària de
la carretera C-1313.
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2. Presentar en un termini de 6 mesos el projecte de
millora i condicionament del tram de la C-1313 entre
Oliana i Coll de Nargó.

3. Adoptar les disposicions pressupostàries necessàri-
es, per tal que la carretera C-1313 estigui condiciona-
da en el tram Oliana-Coll de Nargó en el període 2001/
2005.»

Proposició no de llei sobre la contami-
nació de les aigües produïda pels ni-
trats utilitzats en l’agricultura
Tram. 250-00051/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 7.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3380)

APARTAT L

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

«1. Accelerar l’aprovació i l’aplicació del decret
d’aprovació dels primers programes d’actuació aplica-
bles a les zones vulnerables en relació amb la contami-
nació de nitrats procedents de fonts agràries.»

APARTAT 2

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

«2. Promoure l’aplicació del codi de bones pràctiques
agràries en relació amb el nitrogen mitjançant acords
i actuacions conjuntes amb les organitzacions repre-
sentatives de la pagesia catalana.»

APARTAT 4

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

«4. Facilitar l’accessibilitat a les dades oficials sobre
la qualitat de les aigües a les zones vulnerables.»

APARTAT 5

4
ESMENA NÚM. 4
DE MODIFICACIÓ

G. P. de Convergència i Unió

«5. Potenciar les activitats d’informació i de divulga-
ció sobre la problemàtica dels nitrats, els seus efectes
sobre la salut i la qualitat de vida i les mesures preven-
tives.»

APARTAT 6

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«6. Prendre la iniciativa en la resolució dels problemes
d’abastament existents en zones vulnerables i adoptar
les mesures adequades per a protegir suficientment les
noves captacions.»

Proposició no de llei sobre l’aprovació
i l’execució del projecte de millora in-
tegral de la carretera C-1313, entre
Oliana i Adrall (Alt Urgell)
Tram. 250-00052/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 7.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3381)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Continuar les mesures de reforçament de ferm, incre-
ment de la seguretat viària i conservació ordinària de
la carretera C-1313.

2. Presentar en un termini de 6 mesos el projecte de
millora i condicionament del tram de la C-1313 entre
Oliana i Coll de Nargó.

3. Adoptar les disposicions pressupostàries necessàri-
es, per tal que la carretera C-1313 estigui condiciona-
da en el tram Oliana-Coll de Nargó en el període 2001/
2005.»
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Proposició no de llei sobre la supres-
sió del pas a nivell del municipi de
Sant Jordi Desvalls (Gironès)
Tram. 250-00049/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3189)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar la tramitació d’un conveni entre
la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment
que ha de fixar els terminis i el finançament per realit-
zar obres de supressió de diversos passos a nivell, en-
tre altres el de Sant Jordi Desvalls, conjuntament.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de sortides d’emergència a les
autopistes per a evacuar els automò-
bils en casos d’embussos extrems
Tram. 250-00056/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 7.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3382)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Negociar amb les concessionàries d’autopistes per
tal que en situacions d’obstaculització d’una via ràpida
o d’un important flux de trànsit, es procedeixi a l’aixe-
cament de les barreres de peatge de les autopistes al-
ternatives –i per tant a la seva gratuïtat–, durant el
temps en què l’esmentada via romangui tallada.

2. Fer les gestions necessàries davant el Govern de
l’Estat per a l’aplicació de les mateixes mesures en els
trams de les autopistes de peatge de la seva titularitat
i que travessin el territori català.»

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
del túnel del Cadí per als residents a
les comarques de la Cerdanya, l’Alt
Urgell i el Berguedà
Tram. 250-00057/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3188)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a desenvolupar en el Túnel del Cadí d’acord
amb la societat Concessionària, una política de des-
comptes especialment dirigida a la gestió de la mobi-
litat dels residents de les Comarques de la Cerdanya,
Alt Urgell i el Berguedà, tenint en compte i compatible
amb les característiques econòmiques i financeres
d’aquesta concessió i les disponibilitats pressupostàri-
es i de finançament.»

Proposició no de llei sobre la subven-
ció del transport escolar per als in-
fants que viuen allunyats de l’escola
Tram. 250-00058/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3187)

APARTAT 1

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

«1. Estudiat les situacions diverses que puguin originar
que determinats alumnes hagin de cursar l’educació
obligatòria en centres públics d’ensenyament primari
o secundari allunyats tres o més quilòmetres del seu
domicili.

»Possibilitar, d’acord amb les dades de l’estudi i sem-
pre que fos viable, la subvenció progressiva del trans-
port i menjador escolars, dins dels recursos pressupos-
taris existents i amb l’aplicació de criteris d’equitat
economicosocial, que podria comportar la redistribu-
ció de recursos.»
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APARTAT 2

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

De tot el text de l’apartat.

Proposició no de llei sobre la segure-
tat dels edificis judicials de Catalunya
Tram. 250-00063/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3186)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a presentar en aquesta Cambra, en el termini de sis
mesos, un Pla de seguretat dels edificis judicials de
Catalunya.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
i l’adquisició de les reserves naturals
del delta del Llobregat
Tram. 250-00065/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3185)

APARTAT 1

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

«1. Aprovar inicialment, en el termini de tres mesos
subsegüents a la seva redacció definitiva, el Pla espe-
cial de protecció del medi natural i del paisatge dels
espais del PEIN i espais litorals terrestres del Delta del
Llobregat.»

APARTAT 2

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

«2. Incloure en el Pla especial les zones declarades
com a reserva natural i, en general, totes les zones in-

closes a les xarxes europees d’espais naturals -ZEPA i
Natura 2000.»

APARTAT 3

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

«3. Incloure al Pla Especial, com a zones d’influència,
les zones adjacents de pineda litoral.»

APARTAT 4

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«4. Dins d’aquest Pla Especial, especificar de forma
clara quines obres i actuacions seran permeses dins de
les diferents zones protegides que es delimitin.»

APARTAT 5

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

Suprimir tot el text del punt 5 de la Proposició no de
Llei

Proposició no de llei sobre el sistema
d’admissió d’alumnes en els centres
docents sostinguts amb fons públics
Tram. 250-00070/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3183)

PARÀGRAF 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el consell Executiu a:

Estudiar en un nou projecte de decret d’admissió
d’alumnes la possible inclusió dels aspectes següents:»
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Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un projecte de decret d’admis-
sió d’alumnes per als centres educa-
tius sostinguts amb fons públics
Tram. 250-00071/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3182)

APARTAT 3

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

De tot el text de l’apartat

Proposició no de llei sobre la creació
de quatre línies d’educació secundària
obligatòria per al curs 2000-2001 de
l’institut d’ensenyament secundari
Joan Boscà
Tram. 250-00072/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3181)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a adequar l’oferta de llocs escolars de l’educació se-
cundària obligatòria dels Instituts d’Ensenyament Se-
cundari Joan Boscà i Ausiàs March de Barcelona a la
demanda de les famílies dels alumnes.»

Proposició no de llei sobre la viabilitat
d’elaborar un pla per a alliberar la con-
cessió dels túnels del Cadí el 2001
Tram. 250-00074/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3179)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar un estudi econòmic on tenint en compte la
situació econòmica i el Pla econòmic i financer corres-
ponent a la concessió del Túnel de Cadí, s’evaluï el
cost del seu rescat, d’acord amb la legislació vigent.»

Proposició no de llei sobre la millora i
el manteniment del tram de la carrete-
ra C-1313 entre Oliana i Adrall de la
Ribera d’Urgellet (Alt Urgell)
Tram. 250-00075/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 7.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3383)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Continuar les mesures de reforçament de ferm, incre-
ment de la seguretat viària i conservació ordinària de
la carretera C-1313.

2. Presentar en un termini de 6 mesos el projecte de
millora i condicionament del tram de la C-1313 entre
Oliana i Coll de Nargó.

3. Adoptar les disposicions pressupostàries necessàri-
es, per tal que la carretera C-1313 estigui condiciona-
da en el tram Oliana-Coll de Nargó en el període 2001/
2005.»
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Proposició no de llei sobre el no-trans-
vasament de l’aigua dels rius de les
terres de Lleida a altres indrets
Tram. 250-00077/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3240)

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

«Atès l’important valor qualitatiu i quantitatiu dels
recursos hídrics de les comarques de Lleida, el Parla-
ment de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
garantir en aquestes comarques la satisfacció dels seus
usos i demandes d’aigua, tant presents com futurs.»

Proposició no de llei sobre la repara-
ció del camí d’enllaç de la Valldan
d’Odèn (Solsonès) i Oliana (Alt Urgell)
Tram. 250-00078/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3178)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a agilitar, en la mesura que permetin les disponibilitats
pressupostàries, les actuacions previstes a les Zones
d’Ordenació d’Explotacions, entre aquestes la realitza-
ció de la millora del ferm que enllaça el municipi
d’Oliana amb la Valldan.»

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera C-149 que uneix Ripoll,
Berga i Solsona
Tram. 250-00082/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 7.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3384)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Continuar amb la redacció dels projectes necessaris,
en concret de l’estudi informatiu, per a la millora de la
carretera C-149, en especial del tram que va de Navès
a Montmajor, abans de la fi de l’any 2000.

2. Continuar amb l’execució de les obres del tram
Solsona - Navès, de la variant de la Valldan i progra-
mar l’execució de les obres del tram Navès -
Montmajor, de manera que aquestes s’iniciïn abans de
l’any 2002.

3. Estudiar la millora de la carretera BP-4654 entre
Berga i la carretera C-149.»

Proposició no de llei sobre la dotació
d’una escola oficial d’Idiomes a la ciu-
tat de Manresa (Bages)
Tram. 250-00083/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3177)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

»– Fer les previsions oportunes per crear a Manresa...»
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou accés Girona centre-
Sant Gregori a l’autopista A-7
Tram. 250-00085/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 3.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3175)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat per a què aquest, com Administració titular i
concedent de l’autopista A-7, estudiï la viabilitat de la
construcció d’un nou accés “Girona centre-Sant
Gregori” o qualsevol altre solució tècnica que perme-
ti millorar els moviments viaris en aquesta zona.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un enllaç amb girades com-
pletes a la sortida Figueres nord de
l’autopista A-7
Tram. 250-00086/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del
03.02.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3174)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
per a què traslladi i faci les gestions escaients davant
el Govern de l’Estat per a què aquesta, com Adminis-
tració titular i concedent de l’A-7, negociï amb ACESA
la construcció d’un enllaç amb girs complerts, a la
sortida Figueres Nord de l’A-7.»

Proposició no de llei sobre la viabilitat
de les escoles bressol de 0-3 anys
Tram. 250-00087/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3173)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar, amb la participació de l’Administració lo-
cal i, en el seu cas, amb els representants del sector
afectat, la situació de les llars d’infants de titularitat
pública i privada sense afany de lucre, les seves condi-
cions per a l’atenció a l’infant, la necessitat de l’ofer-
ta i, en el seu cas, la seva viabilitat econòmica.»

Proposició no de llei sobre l’assump-
ció de la formació d’adults pel Departa-
ment d’Ensenyament
Tram. 250-00088/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3172)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear una comissió tècnica amb represen-
tants del Departament de Benestar Social i del Depar-
tament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’analitzar en el
marc de la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació
d’adults, la millor adscripció de les diferents competèn-
cies de formació d’adults, i donar compte posterior-
ment a la Comissió de Política Social del Parlament de
Catalunya.»
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Proposició no de llei sobre la distribu-
ció del llibre Consells de puericultura
en les dues llengües oficials a Catalu-
nya
Tram. 250-00091/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 03.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 3134)

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

«... en català, castellà i llengües estrangeres d’ús fre-
qüent a Catalunya, per tal de fer efectiu...»

Proposició no de llei sobre l’exclusió
de la incineració de residus als forns
de les fàbriques de ciment com a siste-
ma acceptable de tractament dels resi-
dus
Tram. 250-00093/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre les mesu-
res de seguretat per a evitar les intoxi-
cacions derivades de l’ús de plagui-
cides ambientals
Tram. 250-00095/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3571)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Elaborar en el termini de quatre mesos, a partir de
la transposició de la directiva comunitària sobre

biocides a la legislació estatal, una normativa comple-
mentària que reguli les mesures de seguretat addicio-
nals no incloses en l’esmentada directiva.

2. Incrementar el control sobre les empreses aplicado-
res de plaguicides d’ús ambiental que operen a Cata-
lunya per tal de garantir la utilització i l’aplicació cor-
recta d’aquests productes.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’una secretaria general de la família
per a la protecció de la institució fami-
liar
Tram. 250-00096/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobe l’elaboració
d’un Pla director dels camps de golf de
Catalunya
Tram. 250-00099/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre les condici-
ons laborals i professionals del perso-
nal que forma part del Servei Català de
la Salut
Tram. 250-00103/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.
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Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria d’un concurs-oposició per al per-
sonal interí de l’Institut Català de la
Salut
Tram. 250-00104/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres d’asfaltatge i millora ge-
neral del camí d’Ossera a Sorribes, de
la Vansa i Fórnols (Alt Urgell)
Tram. 250-00105/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la necessi-
tat d’equipar l’Hospital Comarcal del
Pallars, de Tremp (Pallars Jussà), amb
un aparell de laparoscòpia
Tram. 250-00106/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’increment
de beques universitàries per a les fa-
mílies i l’alumnat de les comarques de
l’alt Pirineu
Tram. 250-00107/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un avantprojecte de Llei d’orde-
nació universitària i de la recerca a
Catalunya
Tram. 250-00110/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’assigna-
ció d’un cabal ecològic mínim al tram
final del riu Gaià
Tram. 250-00111/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.
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Proposició no de llei sobre la moder-
nització de les explotacions agrícoles
i ramaderes
Tram. 250-00112/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a incentivar la incorporació
dels joves a l’agricultura i la ramaderia
Tram. 250-00113/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a impulsar la cooperació i la
formació en el món agrari
Tram. 250-00114/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la creació
de l’Institut per a la Qualitat Agrope-
cuària
Tram. 250-00115/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre el Pla d’ac-
cessos de l’alt Pirineu
Tram. 250-00116/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre el règim
d’utilització de l’aparcament públic de
l’hospital Germans Trias i Pujol, de
Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00117/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de dia al municipi de Seròs
(Segrià)
Tram. 250-00124/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a garantir la plena seguretat de
la planta de reciclatge de piles del Pont
de Vilomara i Rocafort (Bages)
Tram. 250-00126/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una residència per a gent
gran a Guardiola de Berguedà
Tram. 250-00127/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.

Proposició no de llei sobre la supres-
sió del servei gestionat per personal
especialitzat de l’estació de Renfe a la
Garriga (Vallès Oriental)
Tram. 250-00130/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Pla general metropolità de
Barcelona i del Pla de carreteres de
Catalunya en relació amb el projecte
de túnel d’Horta
Tram. 250-00135/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la qualifica-
ció dels terrenys de la finca de Can
Fenosa situada entre les poblacions
de Martorelles i Montornès del Vallès
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00136/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.
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Proposició no de llei sobre l’exercici
de la llibertat d’expressió i de reunió a
les universitats catalanes
Tram. 250-00137/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre el Pla d’ac-
tuació urgent en els petits nuclis de
població amb alt risc de despoblament
Tram. 250-00141/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla sanitari específic per a l’alt
Pirineu
Tram. 250-00142/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’augment
dels serveis a les estacions de la línia
fèrria Barcelona-Puigcerdà compreses
entre Parets del Vallès (Vallès Oriental)
i Vic (Solsonès) i sobre l’establiment
d’un pla de millores en el conjunt de la
línia
Tram. 250-00143/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’inici d’un
inventari de l’estat real del sanejament
de les aigües industrials i sobre l’ela-
boració d’un Pla de sanejament dels
abocaments industrials
Tram. 250-00144/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla relatiu a l’estat i les condici-
ons de qualitat de les conques fluvials
de Catalunya, especialment pel que fa
als elements que poden afectar la salut
pública
Tram. 250-00145/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un inventari dels nuclis habitats i
dels col·lectors que no estan connec-
tats a les respetives estacions depura-
dores d’aigües residuals
Tram. 250-00146/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’increment
de recursos i la promoció de progra-
mes per a la prevenció de la SIDA
Tram. 250-00147/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’una proposta de calendari i de
finançament del Pla assistencial de
Mollet del Vallès (Vallès Oriental) i la
seva zona d’influència, especialment
pel que fa a la construcció d’un nou
hospital
Tram. 250-00148/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.

Proposició no de llei sobre la reorde-
nació i la millora del transport sanitari
al Vallès Oriental
Tram. 250-00149/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.

Proposició no de llei sobre els ajuts a
la premsa escrita en aranès
Tram. 250-00150/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del
09.02.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3560)

APARTAT 1

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

«1. Considerar que l’art. 27, en relació amb l’art. 7, de
la Llei de política lingüística és també extensiu per allò
que afecta a la llengua aranesa.»

APARTAT 3

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

«3. Que la regulació d’aquests ajuts es faci de forma
específica en la normativa d’ajuts a la premsa escrita
en català, tenint en compte l’especial situació de la
llengua occitana a la Vall d’Aran i l’àmbit restringit
tant demogràficament com territorialment de la Vall.»

APARTAT 4

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

«4. Que aquests ajuts siguin concedits en base als cri-
teris que estableix l’art. 27 de la Llei de política lin-
güística, de forma equiparable als que s’apliquen a la
premsa escrita en català.»
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Proposició no de llei sobre els estudis
previs per a la implantació d’un servei
de comunicació ferroviari lleuger entre
les principals poblacions de l’àrea
metropolitana de Tarragona
Tram. 250-00151/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre el nou tra-
çat de la carretera N-152, a la zona del
riu Congost
Tram. 250-00152/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un model de gestió sostenible
de l’aiguabarreig dels rius Segre i
Cinca
Tram. 250-00153/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre el projecte
d’intersecció de la carretera B-224 per
a l’accés a l’autopista A-2, enllaç
Martorell, al terme municipal de Sant
Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 250-00154/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’inici de
les actuacions previstes en el Projec-
te de soterrament de les rieres de
Tiana i Miquel Mates, dels termes mu-
nicipals de Montgat i Tiana (Maresme)
Tram. 250-00155/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla per a la gestió i el sanejament
de les aigües procedents de l’agricul-
tura i la ramaderia
Tram. 250-00156/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la nova carretera Ronda
Nord de Granollers, des de la C-251 a
la N-152, i sobre l’estudi del seu impac-
te ambiental
Tram. 250-00157/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la recerca
d’una solució definitiva per a la urba-
nització Bosc de Can Vilaró-La Vallen-
çana, de Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-00158/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del programa de reequilibrament terri-
torial industrial del Pirineu
Tram. 250-00160/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del nou institut d’ensenyament
secundari de Taialà-Fontajau a la ciu-
tat de Girona
Tram. 250-00163/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3557)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar, d’acord amb la demanda d’escolarització
existent a la zona, la viabilitat de la construcció del nou
Institut d’Educació Secundària de Taialà - Fontajau a
la ciutat de Girona.»

Proposició no de llei sobre l’aplicació
del Pla comarcal d’urbanisme de la
Cerdanya i sobre la redacció d’un Pla
estratègic comarcal
Tram. 250-00164/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració de l’entorn del santuari de la Cisa
a l’espai d’interès natural de la Conre-
ria-Sant Mateu-Séllecs (Maresme)
Tram. 250-00165/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.
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Proposició no de llei sobre el decret de
matriculació de les escoles sostingu-
des amb fons públics
Tram. 250-00167/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3556)

APARTAT 1

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

«1. Presentar, per al curs 2000-2001, una normativa
específica que contempli la regulació vigent del règim
d’admissió d’alumnes en els centres docents sostinguts
amb fons públics que reforci i millori els mecanismes
de preinscripció i matriculació existents i, si s’escau,
crear-ne de nous per tal d’assegurar que tots els centres
docents públics i privats concertats atenguin l’escola-
rització, atenció i integració educativa d’alumnes amb
necessitats educatives especials derivades de situaci-
ons socioeconòmiques i culturals desfavorides.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
i l’execució del projecte de connexió
ferroviària a la Central integrada de
mercaderies (CIM-Vallès)
Tram. 250-00171/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència a les comunitats autònomes de
la titularitat dels equipaments culturals
Tram. 250-00172/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’assoli-
ment dels traspassos pendents de di-
verses institucions culturals
Tram. 250-00173/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre el desple-
gament reglamentari de la Llei 9/1993,
del 30 de setembre, del patrimoni cul-
tural català
Tram. 250-00174/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre ajuts de fi-
nançament per a adquisició d’habitat-
ge, especialment per a joves en primer
accés a un habitatge de protecció ofi-
cial
Tram. 250-00176/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



14 de febrer de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 21

40

Proposició no de llei sobre la creació de
quaranta noves places d’assistència
sociosanitària a l’antic hospital comar-
cal de Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00177/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’Eix Diago-
nal
Tram. 250-00179/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la carrete-
ra que ha de comunicar el nucli urbà
de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Pene-
dès) amb la carretera Martorell-Cape-
llades (B-224) a través del nucli de
Sant Joan Samora
Tram. 250-00180/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre el finança-
ment de les universitats públiques
Tram. 250-00181/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la protec-
ció dels fars catalans i de llurs instal·-
lacions annexes i sobre una proposta
d’usos d’aquests fars
Tram. 250-00182/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’allibera-
ment del peatge de l’autopista A-17, de
Barcelona a Montmeló
Tram. 250-00183/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.
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Proposició no de llei sobre les presta-
cions ortoprotètiques del Servei Cata-
là de la Salut sense pagament previ de
l’usuari
Tram. 250-00185/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a la incorporació dels
ens locals a l’estudi i la planificació
dels recursos sociosanitaris, especi-
alment a la regió sanitària de Girona
Tram. 250-00187/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un projecte de llei d’orientació
de la política agrària de Catalunya
Tram. 250-00188/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
dels plans especials d’ordenació i de-
limitació dels espais d’interès natural
recollits en el PEIN
Tram. 250-00190/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un inventari de focus emissors de
compostos orgànics persistents i d’un
pla per a reduir-los
Tram. 250-00191/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la normalit-
zació del servei de transport sanitari a
la ciutat de Sant Feliu de Llobregat
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00192/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.
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Proposició no de llei sobre la integra-
ció plena del col·lectiu dels artistes al
règim general de la Seguretat Social
Tram. 250-00193/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.

Proposició no de llei sobre la integra-
ció del cos de mestres de les instituci-
ons penitenciàries en el cos de mes-
tres d’Ensenyament
Tram. 250-00194/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3552)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a finalitzar, en el termini més breu possible, les actua-
cions que siguin necessàries per tal de donar plena
eficàcia a la integració del cos de mestres d’instituci-
ons penitenciàries en el cos de mestres d’ensenyament,
produïda en virtut d’allò que es preveu al Reial Decret
1203/1999, de 9 de juliol, del Ministeri de la Presidèn-
cia, així com establir les mesures de coordinació entre
el Departament de Justícia i el Departament d’Ense-
nyament per tal de garantir la correcta prestació dels
serveis educatius en els centres penitenciaris.»

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de sengles rotondes d’accés al mu-
nicipi de Vall-llobrega (Baix Empordà) i
al polígon industrial de Vall-llobrega i la
platja de Castell, des de la carretera C-
255
Tram. 250-00195/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la creació
del registre d’empreses que concedei-
xen franquícies, amb seu social a Ca-
talunya
Tram. 250-00197/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la creació
de l’Agència Catalana de Cooperació i
Solidaritat Internacionals i del Consell
de Solidaritat i Cooperació
Tram. 250-00199/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.
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Proposició no de llei sobre la millora
del mapa radiofònic català
Tram. 250-00200/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’aplicació
de mesures de reducció de la velocitat
a la carretera N-152, entre la Garriga i
Aiguafreda (Vallès Oriental)
Tram. 250-00201/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la protec-
ció de l’espai agrícola i forestal cone-
gut amb el nom de Gallecs, al Vallès
Tram. 250-00202/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la supres-
sió total del peatge del túnel del Cadí
per als residents de les comarques del
Berguedà, l’Alt Urgell i la Cerdanya
Tram. 250-00203/06

Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la millora
de l’assistència sanitària a les comar-
ques de Girona
Tram. 250-00204/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.

Proposició no de llei sobre el compli-
ment de les normes subsidiàries de
planejament urbanístic de Mediona
(Alt Penedès)
Tram. 250-00205/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.
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Proposició no de llei sobre la regulació
i la planificació dels espais de joc
Tram. 250-00206/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la integra-
ció del cos de mestres de les instituci-
ons penitenciàries en el Departament
d’Ensenyament
Tram. 250-00207/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3550)

APARTAT 1

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

«1. Finalitzar, en el termini més breu possible, les ac-
tuacions que siguin necessàries per tal de donar plena
eficàcia a la integració del cos de mestres d’instituci-
ons penitenciàries en el cos de mestres d’ensenyament,
produïda en virtut d’allò que es preveu al Reial Decret
1203/1999, de 9 de juliol, del Ministeri de la Presidèn-
cia.»

APARTAT 2

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

«2. Establir les mesures de coordinació entre el Depar-
tament de Justícia i el Departament d’Ensenyament per
tal de garantir la correcta prestació dels serveis educa-
tius en els centres penitenciaris.»

Proposició no de llei sobre la supres-
sió del recàrrec del 50% en la presta-
ció de serveis acadèmics per als estu-
diants que es matriculen en una sego-
na carrera universitària
Tram. 250-00209/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la regulació
de les targetes d’aparcament per a per-
sones amb mobilitat reduïda o amb
disminució
Tram. 250-00210/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació d’un radar meteorològic al Puig
d’Arques (Baix Empordà)
Tram. 250-00211/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.
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Proposició no de llei sobre la instal·lació
de marquesines i bancs a l’estació dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya de Monistrol de Montserrat (Bages)
Tram. 250-00212/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’instal·lació de les infraes-
tructures de telecomunicació
Tram. 250-00213/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons d’ajut al transport per a per-
sones amb problemes greus de mobi-
litat
Tram. 250-00214/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Pla de sanejament
Tram. 250-00215/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.

Proposició no de llei sobre la tramesa
del conjunt d’iniciatives d’interès ge-
neral per a Catalunya als grups parla-
mentaris del Congrés dels Diputats i
del Senat que comptin amb membres
elegits en les circumscripcions catala-
nes
Tram. 250-00216/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre les obres
de substitució del CEIP Ferran Agulló,
de Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 250-00217/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 09.02.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3548)

APARTAT 1

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

«1. Incloure en el proper acord de Govern d’encàrrec
d’actuacions en centres docents, l’execució de les obres
de substitució del CEIP Ferran Agulló de Molins de
Rei.»
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APARTAT 2

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

«2. Accelerar els tràmits per a la posada en marxa de les
obres durant el l’any 2000, per tal que les noves instal·-
lacions puguin entrar en funcionament al més aviat
possible.»

Proposició no de llei sobre el Pla inter-
departamental d’immigració
Tram. 250-00218/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.02.2000.

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres a l’autopista A-7
Tram. 250-00219/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(Reg. 3542).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 09.02.2000 al 12.02.2000)

Finiment del termini: 14.02.2000, 9:30 hores

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 09.02.2000.

Proposició no de llei sobre la insono-
rització de l’autopista A-7 al seu pas
per diverses poblacions
Tram. 250-00281/06

Presentació: Sr. Francesc Ferrer i Giro-
nès, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya
Reg. 3043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El diputat Francesc Ferrer i Gironès, elegit per la cir-
cumscripció de Girona, adscrit al Grup Parlamentari

d’Esquerra Republicana de Catalunya, a l’empara del
Reglament de la cambra conjuntament amb la signatura
dels diputats adients formula una proposició no de llei
sobre la insonorització a l’autopista A-7 en el seu pas
per diferents poblacions.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El febrer de 1998 el Govern de la Generalitat em va
contestar una petició que el diputat subscrit havia for-
mulat per la insonorització de l’A-7 en el seu pas per la
Jonquera, i se’m va indicar que per garantir les mesu-
res escaients en la protecció del medi ambient a favor
de la població de la Jonquera s’havia demanat al Minis-
teri de Foment.

Ha transcorregut molt de temps i ara a més a més de les
necessitats de la Jonquera s’ha plantejat el mateix proble-
ma en el tram de l’autopista A-7 des dels municipis de
Salt i Girona, fins a Sarrià de Ter. Aquest problema s’ha-
via detectat en els trams de l’autopista que transcorren
molt a prop dels indrets que estan edificats, els quals dar-
rerament des que s’ha observat un trànsit molt més intens
per l’autopista atesa la gratuïtat del peatge els decibelis
superen els màxims permesos, per la qual cosa la conta-
minació acústica ha augmentat sensiblement incidint ne-
gativament en la qualitat de vida dels veïns.

La competència de garantir la protecció del medi am-
bient i evitar la contaminació ambiental és del Govern
de la Generalitat, i en canvi l’autopista A-7 és compe-
tència de l’Estat, per això cal trobar el camí administra-
tiu adient per resoldre aquest problema, i per això for-
mulem la següent Proposició no de llei.

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat que
ateses les seves competències sobre el medi ambient,
impulsi i promogui la instal·lació de barreres acústiques
o qualsevol altre solució per reduir el soroll a termes
acceptables, en els trams necessaris de l’autopista A-7
que transcorre per la Jonquera, Salt, Girona i Sarrià de
Ter, i si cal, exigir-ho a la concessionària mitjançant el
Ministeri de Foment de Madrid.»

Palau del Parlament, 30 de gener de 2000

Francesc Ferrer i Gironès, Carles Bonet i Revés, Josep
Bargalló Valls, Jaume Oliveras i Maristany, Xavier
Vendrell i Segura

Proposició no de llei sobre les entitats
esportives
Tram. 250-00282/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i Pascual,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 3047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Benach i Pascual, Josep Bargalló i Valls, Josep
Lluís Carod-Rovira, Jordi Ausàs i Coll i Jaume Oliveras
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i Maristany, diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, fent ús d’allò que es pre-
veu 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

Determinats agents socials de l’àmbit esportiu han
manifestat darrerament la seva preocupació per la rea-
litat de les entitats esportives i clubs del nostre país.
També s’ha pogut constatar que la gran majoria d’en-
titats esportives no compleixen les normes estatutàries
més bàsiques: assemblees anuals, eleccions, manteni-
ment d’una comptabilitat, llibre d’actes, llibre de socis,
etc.

Sembla que el registre oficial de la Secretaria General
de l’Esport es limita a inscriure i modificar les dades de
les entitats que els són facilitades, lliurant el correspo-
nent número si s’escau i aquells certificats que els hi
són sol·licitats. Això provoca que l’actual registre dis-
posi d’un gran nombre d’entitats inoperants i de mol-
tes altres que no compleixen els requeriments bàsics de
funcionament.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

– Actualitzar el registre d’entitats esportives.

– Fiscalitzar les obligacions estatutàries de les entitats
com a mínim pel que fa a convocatòria d’eleccions i
renovacions de juntes, assemblea anual de socis i obli-
gacions fiscals i laborals

– Publicar regularment informació actualitzada de les
entitats legalment constituïdes.

– Establir els mecanismes legals necessaris per tal que
s’estableixi com a obligació que totes les entitats inscri-
tes a una Federació Catalana estiguin degudament lega-
litzades.

– Promoure publicacions, cursos i jornades de forma-
ció per informar de les obligacions de tot tipus de les
entitats (obligacions estatutàries, laborals, fiscals, etc.).

Palau del Parlament, 26 de gener de 2000

Ernest Benach i Pascual, Josep Lluís Carod-Rovira,
Josep Bargalló i Valls, Jordi Ausàs i Coll, Jaume
Oliveras i Maristany

Proposició no de llei sobre les neces-
sitats educatives de la població immi-
grada estrangera
Tram. 250-00283/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 3065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-

ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La recent modificació de la Llei d’Estrangeria reconeix
el dret a l’educació dels fills i filles de les persones
immigrades estrangeres. Per fer efectiu aquest dret no
sols caldrà adequar els recursos humans i materials que
l’han de fer possible, sinó que cal preveure també que
l’educació s’adeqüi a les necessitats derivades de la
diversitat cultural.

Avui resideixen en el nostre país persones d’origen
molt divers i entre els immigrants no comunitaris pre-
dominen els nascuts a l’Àfrica negra, al Magrib, Àsia
i l’Amèrica Llatina, amb hàbits i tradicions culturals
diferents a les de Catalunya, cosa que es reflexa en l’or-
ganització familiar, la relació entre homes i dones, els
hàbits higiènics, la nutrició, la religió, les tradicions i
festivitats i, en general, els referents simbòlics i cultu-
rals.

Una educació correcta i efectiva a la població immigra-
da estrangera ha de partir de la comprensió d’aquesta
diversitat cultural. Sovint els professionals de l’educa-
ció es troben amb la dificultat d’integrar aquesta clas-
se de diversitat en la seva pràctica educativa i amb la
dificultat de diàleg amb els pares i mares, derivada no
sols de qüestions lingüístiques, sinó sobretot dels dife-
rents paràmetres culturals.

Aquests motius fan necessària la presència dels medi-
adors culturals en les institucions educatives. Actual-
ment hi ha ajuntaments, consells comarcals o diputaci-
ons que estan assumint aquesta classe de professionals.
Entenem que cal fer-ne una previsió global i que, per tal
de fer efectiu el dret a l’educació de la població immi-
grada estrangera, aquests mediadors culturals haurien
de formar part de la plantilla dels CEIP, dels IES i dels
centres privats concertats en aquelles zones on existeixi
una presència important de persones immigrades es-
trangeres.

La distribució territorial de la població immigrada es-
trangera és força desigual. Segons dades del Consell
Assessor d’Immigració, les majors proporcions es tro-
ben en les comarques de l’Alt Empordà, Pla de l’Es-
tany, Baix Empordà, La Selva i Maresme (més d’un
2’4% respecte al total de població), essent també molt
significativa la seva presència en el Gironès, la Garrot-
xa, Osona, Bages, Vallès Oriental, Vallès Occidental,
Barcelonès, Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès,
Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Segrià
i Pla de l’Urgell (entre un 0’7 i un 2’4%). És en aques-
tes comarques on caldria assegurar la presència de
mediadors culturals en el sistema educatiu.

És per aquests motius que es presentem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell executiu a:

1. Fer un estudi en el termini de tres mesos, amb col·-
laboració amb els ajuntaments, sobre les necessitats
educatives de la població immigrada estrangera en fun-
ció de les seves característiques i la seva distribució
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territorial, per tal d’establir les necessitats d’atenció a
la diversitat cultural en el sistema educatiu.

2. Prendre les mesures necessàries per tal que els CEIP,
els IES i els centres privats concertats que hagin d’aten-
dre població immigrant estrangera en proporcions sig-
nificatives tinguin incorporats en la seva plantilla me-
diadors culturals. Es tindrà en compte les persones que
actualment estan exercint aquesta funció per iniciativa
d’altres administracions públiques.

3. Preveure la dotació pressupostària suficient per a la
contractació de mediadors culturals en els CEIP, IES i
centres privats concertats que ho requereixin.

Palau del Parlament, 26 de gener del 2000

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

Proposició no de llei sobre les neces-
sitats sanitàries de la població immi-
grada estrangera
Tram. 250-00284/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 3066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 134 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent Proposició no
de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La recent modificació de la Llei d’Estrangeria reconeix
el dret a l’assistència sanitària de les persones immigra-
des estrangeres. Per fer efectiu aquest dret no sols cal-
drà adequar els recursos humans i materials que l’han
de fer possible, sinó que cal preveure també que l’aten-
ció sanitària s’adeqüi a les necessitats derivades de la
diversitat cultural.

Avui resideixen en el nostre país persones d’origen
molt divers i entre els immigrants no comunitaris pre-
dominen els nascuts a l’Àfrica negra, al Magrib, Àsia
i l’Amèrica Llatina, amb hàbits i tradicions culturals
diferents a les de Catalunya, cosa que es reflexa en la
nutrició, la manera d’entendre les malalties i els seus
símptomes, les pràctiques terapèutiques, els hàbits hi-
giènics, la sexualitat, els gustos i tabús alimentaris, la
duració de l’alletament, o certs costums religiosos que
tenen incidència en aspectes relacionats amb la salut.

Una atenció sanitària correcta i efectiva a la població
immigrada estrangera ha de partir de la comprensió
d’aquesta diversitat cultural. Sovint els professionals
sanitaris es troben amb la dificultat d’entendre la llen-
gua dels qui han d’atendre, però sobretot amb la difi-
cultat de reconèixer els símptomes descrits o de fer

prescripcions que puguin ser seguides efectivament si
no s’inscriuen en els hàbits i costums de la gent.

Aquests motius fan necessària la presència dels medi-
adors culturals en les institucions sanitàries que puguin
fer de pont entre les persones usuàries i els professio-
nals sanitaris. Actualment hi ha ajuntaments, consells
comarcals o diputacions que estan assumint aquesta
classe de professionals. Entenem que cal fer-ne una
previsió global i que, per tal de fer efectiu el dret a la
sanitat de la població immigrada estrangera, aquests
mediadors culturals haurien de formar part de la plan-
tilla dels hospitals integrats en la XHUP i dels centres
d’atenció primària en aquelles zones on existeixi una
presència important de persones immigrades. Es po-
dran complir així els objectius del Pla de Salut relatius
a l’atenció sanitària i sociosanitària a la població immi-
grant estrangera pel que fa al tracte i l’accessibilitat.

La distribució territorial de la població immigrada es-
trangera és força desigual. Segons dades del Consell
Assessor d’Immigració, les majors proporcions es tro-
ben en les comarques de l’Alt Empordà, Pla de l’Es-
tany, Baix Empordà, La Selva i Maresme (més d’un
2’4% respecte al total de població), essent també molt
significativa la seva presència en el Gironès, la Garrot-
xa, Osona, Bages, Vallès Oriental, Vallès Occidental,
Barcelonès, Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès,
Garraf, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Segrià
i Pla de l’Urgell (entre un 0’7 i un 2’4%). És en aques-
tes comarques on caldria assegurar la presència de
mediadors culturals en el sistema sanitari públic.

És per aquests motius que presentem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell executiu a:

1. Fer un estudi en el termini de tres mesos, en col·-
laboració amb els ajuntaments, sobre les necessitats
sanitàries de la població immigrada estrangera en fun-
ció de les seves característiques i la seva distribució
territorial, per tal d’establir les necessitats d’atenció a
la diversitat cultural en el sistema sanitari públic.

2. Prendre les mesures necessàries per tal que els hos-
pitals integrats en la XHUP i els centres d’atenció pri-
mària que hagin d’atendre població immigrada estran-
gera en proporcions significatives tinguin incorporats
en la seva plantilla mediadors culturals. Es tindrà en
compte les persones que actualment estan exercint
aquesta funció per iniciativa d’altres administracions
públiques.

3. Preveure en el pressupost de la Generalitat la dota-
ció suficient per a la contractació de mediadors cultu-
rals en els hospitals integrats en la XHUP i els CAP que
ho requereixin.

Palau del Parlament, 1 de febrer del 2000

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver

Diputada Portaveu
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Proposició no de llei sobre la dotació
d’infraestructures necessàries al centre
d’ensenyament Anxaneta, de Mataró
(Maresme)
Tram. 250-00285/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i
Maristany, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 3081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la do-
tació d’infraestructures necessàries al centre d’ensenya-
ment Anxaneta de Mataró (Maresme).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació actual de l’ensenyament públic és motiu de
constant debat i reivindicació per assolir les condicions
justes al municipi de Mataró, capital de la comarca del
Maresme. El desplegament del nou sistema educatiu ha
generat noves necessitats en infraestructures educatives
definides en el Mapa Escolar. Aquest és el cas del CEIP
Anxaneta. En tractar-se, en la pràctica, de l’única esco-
la de primària de bona part del centre de la ciutat, i
després d’una dècada de promeses per part de les diver-
ses administracions, és urgent definir la reubicació de-
finitiva del CEIP i començar a elaborar-ne el projecte.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a impulsar el projecte i execució del CEIP Anxa-
neta de Mataró (Maresme) en el pressupost del 2000.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2000

Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bargalló Valls,
Carles Bonet i Revés, Josep-Lluís Carod-Rovira, Josep
Huguet i Biosca

Proposició no de llei sobre la dotació
d’equipaments de suport educatiu d’en-
senyament públic de la comarca del
Maresme
Tram. 250-00286/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i
Maristany, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 3082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document / proposta: Proposició no de llei sobre la
dotació d’equipaments de suport educatiu d’ensenya-
ment públic de la comarca del Maresme.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació actual de l’ensenyament públic és motiu de
constant debat i reivindicació per assolir les condicions
justes a la comarca del Maresme. El desplegament del
nou sistema educatiu i, també, l’accentuada tendència
al creixement demogràfic a la comarca del Maresme,
ha generat noves necessitats en infraestructures de su-
port educatiu del tot necessàries per a l’assoliment
d’una oferta d’ensenyament públic de qualitat. Sovint,
però, la urgència de satisfer les demandes de construc-
ció d’escoles i instituts deixa en un segon terme la pre-
visió i execució d’altres infraestructures igualment ne-
cessàries. És per això, que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un
Pla d’inversions interanual per a la present legislatura
que doni resposta a les següents necessitats:

1. Realització de l’Escola Oficial d’idiomes del Mares-
me a Mataró.

2. Estudiar la viabilitat d’ubicar una Escola Oficial
d’Idiomes a l’Alt Maresme.

3. Reubicar i dotar de funcions l’Oficina Territorial del
Maresme.

 4. Potenciar i coordinar els Equips d’Atenció Psicope-
dagògica. Redimensionar i adequar els Centres de Re-
cursos Pedagògics. En aquest sentit és urgent la realit-
zació d’un nou Centre de Recursos Pedagògics del
Departament d’Ensenyament a Mataró ja que actual-
ment ocupen unes dependències municipals.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2000

Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bargalló Valls,
Carles Bonet i Revés, Josep-Lluís Carod-Rovira, Josep
Huguet i Biosca

Fascicle segon
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Proposició no de llei sobre la dotació
d’infraestructures necessàries al cen-
tre d’ensenyament públic El Pi Gros,
de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme)
Tram. 250-00287/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i
Maristany, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 3083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la
dotació d’infraestructures necessàries al centre d’ense-
nyament públic El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta
(Maresme).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació actual de l’ensenyament públic al munici-
pi de Sant Cebrià de Vallalta de la comarca del Mares-
me és motiu de constant debat i reivindicació per assolir
les condicions justes. El desplegament del nou sistema
educatiu i, també, el creixement demogràfic produït en
el municipi de Sant Cebrià de Vallalta ha generat noves
necessitats en infrastructures a les quals no s’ha donat
en un termini raonable l’adequada resposta que la so-
cietat esperava. Després de set anys d’espera es pot
considerar urgent l’inici de les obres del nou edifici per
a l’escola El Pi Gros d’acord amb el projecte d’obra
adjudicat el passat mes de setembre de 1999. La insu-
ficiència de l’equipament afecta greument els nois i
noies en edat escolar de Sant Cebrià de Vallalta molts
dels quals es veuen obligats a traslladar-se a l’escola
pública de Sant Pol de Mar, on ja representen el 30%
del cens escolar del centre, cosa que genera deficiències
en infraestructura i equipaments d’aquest darrer centre.
A més, obliga els alumnes de Sant Cebrià de Vallalta a
realitzar un trasllat que seria innecessari si hi hagués las
infraestructura esmentada.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a donar compliment a les inversions i assegurar
la inclusió en els pressupostos del 2000 la dotació neces-
sària per a l’inici de l’execució d’obres del CEIP El Pi
Gros de Sant Cebrià de Vallalta Maresme) i també donar
dates d’inici i de finalització de les obres al centre.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2000

Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bargalló Valls,
Carles Bonet i Revés, Josep-Lluís Carod-Rovira, Josep
Huguet i Biosca

Proposició no de llei sobre la consoli-
dació de l’escola unitària rural al veï-
nat d’Hortsavinyà, de Tordera (Mares-
me)
Tram. 250-00288/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i
Maristany, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 3084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la
consolidació de l’escola unitària rural al veïnat
d’Hortsavinyà de Tordera (Maresme).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’establiment d’escoles en nuclis rurals dispersos faci-
lita la integració en el medi en què viuen, els apropa a
la seva realitat quotidiana i, per bé que probablement
suposa un sobrecost econòmic, socialment atorga una
gran rendibilitat perquè ajuda al reequilibri del territori.
La constitució de l’Escola unitària d’Hortsavinyà és
fruit de la demanda dels seus habitants i amb ells s’ha
d’assolir el consens necessari per a la consolidació de
l’Escola unitària.

En l’anterior legislatura el grup parlamentari d’ERC va
interessar-se per la reobertura del centre d’ensenyament
i també per la ubicació prevista per a l’escola atenent
les especials necessitats educatives i de recursos amb
què són dotades les escoles rurals. Havent-se iniciat les
seves activitats docents aquest curs 99-2000 resta pen-
dent de resoldre la seva ubicació definitiva i consensuar
aspectes organitzatius. Es per això que es presenta la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a fer efectives les mesures necessàries que pos-
sibilitin la consolidació de l’escola unitària rural
d’Hortsavinyà de Tordera (Maresme):

1. Pel que fa a infraestructura educativa:

1.1. Instal·lar un mòdul provisional fins a la construcció
definitiva.

1.2. Incloure en el pressupost del 2000 la redacció del
projecte d’obra de l’escola unitària rural d’Hortsavinyà.

1.3. Iniciar l’execució de l’obra en un termini de temps
raonable.

2. Pel que fa a organització:
3.10.25.
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2.1. Negociar amb la comunitat educativa l’horari adi-
ent a les necessitats reals de pares, mares i alumnes.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2000

Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bargalló Valls,
Carles Bonet i Revés, Josep-Lluís Carod-Rovira, Joan
Ridao i Martín

Proposició no de llei sobre l’increment
de les indemnitzacions compensatòri-
es de muntanya i l’ajut a la producció
agroalimentària artesanal
Tram. 250-00289/06

Presentació: Sr. Jordi Ausàs i Coll, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 3085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb
la signatura de quatre diputats més.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre l’incre-
ment de les Indemnitzacions Compensatòries de Munta-
nya i l’ajut a la producció agroalimentària artesanal.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La nova regulació de desenvolupament rural de la Unió
Europea ha de permetre compensar correctament els
desavantatges naturals de les zones desafavorides i de
muntanya, raó per la qual, cal que el Departament
d’Agricultura del Govern de la Generalitat situï les In-
demnitzacions Compensatòries de Muntanya (ICM) al
nivell mitjà de la Unió Europea, ja que Catalunya es
troba actualment a un 26’5% d’aquest nivell mitjà.

L’activitat agroalimentària artesanal a les comarques de
muntanya ha esdevingut en els darrers anys un feno-
men socioeconòmic de gran importància, que ha de
comptar amb tot el suport del Govern de la Generalitat,
atès que és una activitat altament respectuosa amb l’en-
torn natural i que a més fomenta el manteniment i as-
sentament de població en molts nuclis a les portes del
seu tancament definitiu. Cal, en conseqüència
incentivar i regular les activitats complementàries a
l’explotació agrària, com són l’agroturisme, la transfor-
mació de productes agroalimentaris artesanals, els
aprofitaments cinegètics, etc. per tal de crear les condi-
cions de desenvolupament d’aquestes activitats sense
els esculls de l’especulació i l’intrusisme.

S’imposa la necessitat d’establir, dins els pressupostos
del Departament d’Agricultura, línies d’ajuts específi-
ques per a la producció agroalimentària artesanal de les
comarques de muntanya, de suport directe a una acti-
vitat productiva molt limitada i amb marges econòmics
i de beneficis molt reduïts.

És per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Garantir el suport a la producció agroalimentària
artesanal, que té lloc a les comarques de muntanya,
mitjançant la inclusió de línies d’ajuts específiques dins
els pressupostos per a l’any 2000.

2. Incrementar, dins els pressupostos del DARP per al
2000, les Indemnitzacions Compensatòries de Munta-
nya (ICM) fins a situar-les al nivell mitjà de la Unió
Europea.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2000

Jordi Ausàs i Coll, Xavier Vendrell i Segura, Joan
Puigcercós i Boixassa, Josep Huguet i Biosca, Josep-
Lluís Carod-Rovira

Proposició no de llei sobre la millora
de la mobilitat viària a Montcada i
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-00290/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 3086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament
amb la signatura de quatre diputats més.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la
millora de la mobilitat viària a Montcada i Reixac
(Vallès Occidental).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Montcada i Reixac es caracteritza per una estructura
urbana dispersa que té el seu origen en la seva estratè-
gica ubicació geogràfica i en la massiva presència d’in-
fraestructures de comunicació i de transport, tan viàri-
es com ferroviàries, de gran importància en la comuni-
cació entre el Vallès i el Barcelonès (115.000) i com a
punt de destí i partida de viatges degut al dinamisme
econòmic creixent de la ciutat (25.600 viatges atrets
diàriament), per bé que, a la llarga, aquesta intensa
mobilitat i presència massiva d’eixos de comunicació,
ha contribuït a esquarterar i generar un fenomen de
segregació del seu territori.

Entre els eixos viaris que transcorren per Montcada i
Reixac es troben les autopistes A17 i A18, utilitzades
com a vies de llarg i mig recorregut, i les carreteres
N152 (amb una IMD entre 24.000 i 30.000 vehicles/dia
i sentit) i N150, paral·leles en alguns trams al traçat
d’autopista, i que serveixen com a vies alternatives a
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aquestes o com a connexió de caràcter local, a més de
trobar’s-hi la xarxa secundària constituïda per la carre-
tera BV-1411 (amb una IMD d’11.000 veh./dia per sen-
tit) i la carretera de Cerdanyola a Ripollet (amb una
IMD de 13.000 vehicles dia i sentit).

Un recent estudi sobre la mobilitat viària i el transport
públic a Montcada i Reixac, davant les diferents vari-
ables i situacions viàries antecedents, identifica la prin-
cipal problemàtica amb l’alta intensitat de trànsit de pas
per la carretera N152, per al que s’ha assajant l’efecte
de reducció o supressió del peatge de l’autopista A17,
amb el resultat d’un notable descens del trànsit, supe-
rior al 50% en aquella carretera, el que permetria, a
més, la reurbanització d’aquesta via com un carrer més
urbà.

Precisament, i coincidint amb l’anunci del Govern de la
Generalitat de que són tres els peatges prioritaris per a
ser rescatats (B30 a Sant Cugat del Vallès, A17 a la
Llagosta, i el de l’Autopista Rubí-Terrassa’ tot i no con-
cretar els terminis i modalitats, després de reconèixer
que les rebaixes en els peatges han estat insuficients per
redistribuir el trànsit i evitar els constants col· lapses
circulatoris, el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques ha avançat la possibilitat de construir, com a
alternativa provisional a la supressió del peatge de l’A-
17 una sortida a l’alçada de la Llagosta, que afectaria
de manera decisiva a Montcada i Reixac.

Per tot el que s’exposa, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya apressa el Govern de la
Generalitat a:

1. Realitzar les gestions necessàries per a la supressió
peremptòria del peatges de l’autopista A17 i, de manera
provisional, la construcció d’una sortida de l’autopis-
ta A17 a l’alçada de la Llagosta (Vallès Oriental).

2. Estudiar, d’acord amb l’Ajuntament de Montcada i
Reixac, les actuacions prioritàries i les fórmules d’exe-
cució conjunta de les obres de millora de la connec-
tivitat interna d’aquest municipi, atès que es tracta d’un
punt important de pas per a les comunicacions del
Vallès i del Barcelonès, i atès que, com a municipi de
la conurbació metropolitana, constitueix un nucli dinà-
mic pel que fa a la generació i atracció de viatges, amb
destinacions o procedència en les comarques industri-
als i Barcelona.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2000

Joan Ridao i Martín, Jaume Oliveras i Maristany,
Carles Bonet i Revés, Xavier Vendrell i Segura, Josep
Huguet i Biosca

Proposició no de llei sobre el finança-
ment del transport de persones amb
mobilitat reduïda severa
Tram. 250-00291/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Joan
Ferran i Serafini, Oriol Nel·lo i Colom i Teresa Serra i
Majem, diputats i diputades del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent Proposició no de Llei.

El passat 15 de desembre l’Entitat Metropolitana del
transport va aprovar una Resolució que deia el següent:

Des de fa prop de deu anys el transport públic sota tu-
tela de l’Entitat Metropolitana del Transport està sot-
mès a un procés continuat d’adaptació per tal d’assolir
un nivell d’accessibilitat universal. Aquest procés que
va tenir un important impuls amb la incorporació l’any
1991 dels primers autobusos de pis baix de l’Estat Es-
panyol, ha vingut desenvolupant-se de forma progres-
siva de tal forma que totes les renovacions de vehicles
així com les adquisicions són de pis baix o en tot cas
adaptats. Aquests procés, que ha comportat un impor-
tant esforç econòmic, ha permès assolir que el 50% de
la flota de serveis de competència de l’EMT sigui de
pis baix, estimant-se que en un termini de 5 anys el
100% de la flota de superfície serà accessible.

Paral·lelament a aquest procés que fa referència al ma-
terial mòbil de superfície, també s’han fer significatius
avenços en l’adaptació de parades mitjançant el desple-
gament d’un programa, actualment en marxa a Barce-
lona i que es pretén estendre a l’àmbit metropolità,
d’implantació de plataformes que permet l’acostament
de l’autobús, evitant-se els problemes derivats de
l’aparcament de vehicles.

Malgrat tots aquests esforços, encara queda força camí
a recórrer fins que tota la xarxa d’autobusos sigui total-
ment accessible. Aquest fet, junt amb els greus proble-
mes de mobilitat que pateixen determinades persones
amb severes disfuncions físiques o psíquiques fa im-
prescindible el funcionament de serveis específics porta
a porta per a determinats col·lectius. Aquests serveis,
que indubtablement formen part de la xarxa general de
transport públic i per tant de la política de mobilitat i
que configuren l’únic mode de transport apte pel con-
junt de persones amb mobilitat reduïda severa, estan
sent finançats exclusivament per l’administració local,
50% l’EMT i l’altra 50% pels ajuntaments, sense el
concurs dels altres nivells d’Administració, Autonòmic
i Central.
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Per tant, a diferència de la resta del sistema metropolità
de transport públic que és finançat a través del Contrac-
te-Programa entre l’Autoritat del Transport Metropolità
(ATM) i l’Administració General de l’Estat (AGE)
mitjançant aportacions dels tres nivells d’Administra-
ció, Central, Autonòmic i Local, aquests serveis única-
ment reben el suport econòmic local amb les limitaci-
ons que allò comporta en condicionar el seu desenvo-
lupament quantitatiu i qualitatiu. Hores d’ara, es dóna
un desequilibri entre oferta i demanda que provoca, que
un col·lectiu de potencials usuaris no pugui disposar del
servei demanat.

Vista la proposta i els acords de la Entitat Metropolitana
del Transport, els diputats sotasignants formulen la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a:

Incorporar el transport per a persones amb mobilitat
reduïda severa dins el sistema general de finançament
del transport metropolità i en conseqüència que prevegi
la inclusió de l’esmentat transport en els futurs acords
interinstitucionals de finançament.

Crear un fons específic d’ajut al transport per a perso-
nes amb mobilitat reduïda severa fins que aquest trans-
port no quedi inclòs dins del proper Contracte-Progra-
ma ATM-AGE i en conseqüència el seu finançament
sigui el mateix que la resta del transport metropolità.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2000

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Joan
Ferran i Serafini, Oriol Nel·lo i Colom, Teresa Serra i
Majem

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un túnel ferroviari per sota
l’avinguda Diagonal, de Barcelona
Tram. 250-00292/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Joan Ferran i Serafini, Teresa
Serra i Majem, Oriol Nel·lo i Colom i Bernardo
Fernández i Martínez, diputats del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent Proposició no de Llei.

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) en la seva sessió del 29 de novem-
bre de 1999, analitzava l’estat de tramitació de les línies
de tramvia Diagonal-Baix Llobregat, i Francesc Macià-
Sant Adrià de Besòs.

En els estudis tècnics presentats sobre la línia Francesc
Macià-Sant Adrià del Besòs s’explicitava la necessitat
que el tram Francesc Macià-Glòries fos soterrat per tal
de permetre la permeabilitat viària per als automòbils
que circulin en sentit mar-muntanya de la Diagonal.

Si bé els costos econòmics de la construcció d’un túnel
entre Francesc Macià i Glòries són considerablement
superiors al trajecte en superfície del tramvia, sembla
que hi hauria alternatives que ajudarien a rendibilitzar
els costos.

EL PDI ha estudiat la construcció d’una nova línia fer-
roviària i un túnel de Ferrocarril de la Generalitat que
uneixi la plaça d’Espanya i Francesc Macià i la línia del
Vallès (Catalunya - Sabadell-Terrassa) en l’estació de
Via Augusta o Muntaner.

Caldria veure la possibilitat que la connexió d’aquesta
nova línia ferroviària de FGC des de Francesc Macià
amb la línia del Vallès es fes pel túnel de la Diagonal
amb l’estació de Provença.

Per tal de fer possible el bon funcionament d’una gran
línia de tramvia que connecti el Baix Llobregat amb el
Besòs, cal construir un túnel entre Francesc Macià i
Glòries.

És per tot aquests motius que els diputats sotasignants
presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
donar les oportunes instruccions als representants de la
Generalitat en el si de l’ATM perquè aquestes defensin
l’elaboració d’un projecte de construcció d’un túnel
ferroviari per sota de la Diagonal d’ús per a FGC i el
tramvia entre Francesc Macià i la connexió amb la lí-
nia el Vallès.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Manel Nadal i Farreras, Joan Ferran i Serafini, Teresa
Serra i Majem, Oriol Nel·lo i Colom, Bernardo
Fernández i Martínez

Proposició no de llei sobre els proble-
mes estructurals del barri de l’Estació,
de Sallent (Bages)
Tram. 250-00293/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngels Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Manel Nadal i Farreras i Joan Ferran
i Serafini, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
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articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

Des de fa uns anys han aparegut greus problemes en el
barri de l’estació de Sallent, provinents de moviments
geològics del subsòl, com a conseqüència d’activitats
extractives de la potassa que conté.

Aquests moviments, encara no prou coneguts, motiven
desplaçaments del terreny i l’aparició d’esquerdes en
molts dels edificis de tota la zona, la qual cosa suposa
un autèntic perill pels seus habitants.

Malgrat el coneixement d’aquests problemes no ha es-
tat fins ben recentment que la Generalitat ha demanat
la suspensió de llicències de construcció i l’estudi de-
tallat del subsòl.

Tanmateix el problema ja afecta a tot el conjunt del
barri i és impensable no emprendre actuacions imme-
diates que garanteixin la seva supervivència o la pro-
posta de solucions globals amb l’ajut de les administra-
cions.

És per tot això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Declarar el barri de Sallent (Bages) com a zona afec-
tada per problemes estructurals i a concedir els matei-
xos ajuts que els aprovats per barris afectats per
al·luminosi i carbonosi.

2. Tenir acabat, en el termini màxim d’un any, els estu-
dis geològics complerts de tota la zona així com el pro-
jecte de consolidació del barri per resoldre els proble-
mes estructurals que pateix.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngels Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Manel Nadal i Farreras, Joan Ferran
i Serafini

Proposició no de llei sobre les obres de
millora de la carretera entre Gironella
(Berguedà) i Vic (Osona)
Tram. 250-00294/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngels Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Manel Nadal i Farreras i Joan Ferran
i Serafini, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

Les comunicacions entre les comarques d’Osona i el
Berguedà són molt deficients tot i la important relació
que històricament hi ha hagut entre els dos territoris.
Una mostra clara de comunicació deficient és la carre-
tera de Gironella a Vic, la qual suporta un fluix de ve-
hicles molt elevat i té un traçat i un manteniment clara-
ment inadequat.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
executar abans del 2003 les obres de millora a la carre-
tera Gironella-Vic que contemplin l’eixamplament,
adequació del traçat i renovació de la senyalització.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngels Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Manel Nadal i Farreras, Joan Ferran
i Serafini

Proposició no de llei sobre la senyalit-
zació de la carretera C-1411, a la sorti-
da del túnel de Berga
Tram. 250-00295/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 3137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu Adjunt i M. Dolors
Montserrat i Culleré, Diputada, conjuntament i en re-
presentació del Grup Popular al Parlament de Catalu-
nya, 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

A la carretera C-1411, tot just a la sortida del túnel de
Berga, direcció Túnel del Cadí, es troba un senyal de
trànsit que indica la propera sortida direcció Vilada,
Sant Quirze de Besora, Pantà de Baells i Borredà.

Aquest senyal no gaudeix de la suficient visibilitat per
als usuaris d’aquesta carretera, doncs davant hi ha col·-
locats tres senyals més:

– El primer indica als conductors que apaguin els llums
del vehicle en sortir del túnel

– El segon avisa de l’existència d’un revolt.

– El tercer indica la velocitat màxima permesa.

D’altra banda, està situat gairebé a la mateixa cruïlla,
fet que provoca molta confusió i perill d’accidents (fre-
nades brusques).

Per aquest motius es presenta la següent
3.10.25.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
col·locar un nou senyal de trànsit a l’entrada del túnel
de Berga que compleixi els requisits reglamentaris.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2000

Daniel Sirera i Bellés M. Dolors Montserrat i Culleré

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’institut d’ensenyament se-
cundari d’hosteleria i turisme del Ma-
resme, a Calella de Mar (Maresme)
Tram. 250-00296/06

Presentació: Sr. Jaume Oliveras i
Maristany, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 3230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, junta-
ment amb la signatura de quatre diputats més.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la
construcció de l’Institut d’Ensenyament Secundari
d’Hosteleria i Turisme del Maresme al municipi de
Calella de Mar (Maresme).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant l’anterior legislatura el grup parlamentari
d’ERC va interessar-se sobre la construcció de l’Insti-
tut d’Ensenyament Secundari d’Hosteleria i Turisme
del Maresme al municipi de Calella de Mar (Maresme)
inclosa en el mapa escolar.

El Mapa de la Formació Professional preveu la cons-
trucció l’Institut d’Ensenyament Secundari d’Hoste-
leria i Turisme del Maresme al municipi de Calella de
Mar per tal d’impartir cicles formatius: de Grau Mitjà,
els de Cuina, de Pastisseria i forneria i de Serveis de
restaurant i bar; de Grau Superior, els d’Agències de
Viatge, d’Allotjament, d’Informació i comercialització
turístiques i de Restauració.

Aquest curs acadèmic s’estan impartint com extensió
de l’IES Bisbe Sivilla el de Cuina i de Serveis de res-
taurant i bar de grau mitjà i els d’Agències de Viatge i
d’Informació i comercialització turístiques de grau su-
perior en un edifici allunyat de l’esmentat IES que no
reuneix els requisits elementals i essencials per poder
dur a terme l’activitat acadèmica normal. Conseqüent-
ment, la situació actual d’aquest ensenyament públic és
motiu de constant debat i reivindicació per assolir les
condicions justes per part de la comunitat escolar i del
propi consistori.

D’altra banda, els agents socials i, especialment els
empresaris, han sol· licitat a la pròpia administració la
creació de més oferta formativa per tal d’atendre la gran
demanda del sector turístic.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar el
projecte de l’Institut d’Ensenyament Secundari
d’Hosteleria i Turisme del Maresme al municipi de
Calella de Mar durant el 2000 i a començar la construc-
ció del mateix en un termini raonable.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2000

Jaume Oliveras i Maristany, Josep Bargalló Valls,
Carles Bonet i Revés, Josep-Lluís Carod-Rovira, Josep
Huguet i Biosca

Proposició no de llei sobre la presen-
tació del Pla d’unificació i integració
dels serveis meteorològics públics
Tram. 250-00297/06

Presentació: Sra. Montserrat Tura i
Camafreita, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 3234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Tura i Camafreita, Manel Nadal i Farreras,
Marta Camps i Torrens, Joaquim Llena i Cortina i Oriol
Nel·lo i Colom, diputats i diputades del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent us d’allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de Llei

La informació meteorològica pot ajudar a prevenir ac-
cidents en situacions d’emergència. Cal una màxima
efectivitat a l’hora d’avisar i per això cal la màxima
simplicitat en els mecanismes de transmissió d’infor-
mació.

Però a Catalunya, lluny de buscar l’efectivitat en un fet
tan important, coexisteixen dos serveis meteorològics:
el Servei Meteorològic de la Generalitat i el Centre
Meteorològic de Catalunya de l’Instituto Nacional de
Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente.

La situació de duplicitat de funcions és tan important
que no només dupliquen personal, costos, informació
–sense comunicació–, sinó que fins i tot dupliquen cà-
nons d’utilització de les imatges del satèl·lit Meteosat
finançat pels Estats Europeus, entre ells –evidentment–
Espanya.

Per aquests motius, els diputats i diputades sotasignats
presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a

Presentar en el termini de tres mesos el Pla d’Unifica-
ció i Integració dels Serveis Meteorològics públics,
presents en el territori català, per tal de simplificar al
màxim la transmissió d’informació meteorològica tan
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important per prevenir accidents en situació d’emer-
gència.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Montserrat Tura i Camafreita, Manel Nadal i Farreras,
Marta Camps i Torrens, Joaquim Llena i Cortina, Ori-
ol Nel·lo i Colom

Proposició no de llei sobre la participa-
ció en l’organització de la jornada eu-
ropea del dia sense cotxes
Tram. 250-00298/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Montserrat Tura i Camafreita,
Oriol Nel·lo i Colom, Marta Camps i Torrens i Josep
Ma. Simó i Huguet, diputats del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent Proposició no de Llei.

La celebració del «dia sense cotxes» és una iniciativa
que s’ha anat incorporant a l’agenda de diferents ciu-
tats i països europeus.

Els primers a celebrar coordinadament aquesta diada,
aconseguint fort impacte mediàtic, foren els francesos
el 22 de setembre de 1998 a 34 ciutats amb un índex de
satisfacció ciutadana entre el 85-90%, i amb una lleu-
gera disminució de l’ús del vehicle (10-20%). Només
el sector del comerç tenia un índex de satisfacció per
sota el 50%.

A Catalunya, la celebració del 29 d’abril del 1999 no
fou tant el “dia sense cotxes” sinó una jornada de refle-
xió sobre l’ús del cotxe privat i també va tenir un im-
portant suport popular i ressò mediàtic.

A Alemanya, la primera celebració fou l’any 1981 i la
darrera el 20 de juny de 1993 i va abarcar més de 300
ciutats.

L’èxit d’aquestes jornades de dies sense cotxes, va
comportar la creació de l’organisme “Ciutats sense
cotxes”, que impulsa la celebració conjunt de la Diada
sense Cotxes a Europa.

El passat 22 de setembre de 1999 la celebració del dia
sense cotxes fou conjunta a Itàlia i a França i va tenir
lloc a ciutats que representen més de 22 milions de ciu-
tadans.

El 4 de febrer de 2000 està previst celebrar una reunió
a Brussel·les per llençar pel setembre de 2000 la jornada
europea del dia sense cotxes.

És important la labor de conscienciació de la població
sobre la necessitat d’ús i impuls del transport públic, i
d’aquí la importància d’aquestes diades.

Cal que el govern de la Generalitat a través dels seus
Departaments de Política Territorial i Obres Públiques
i de Medi Ambient participi activament en l’organitza-
ció de la jornada europea del dia sense cotxe a celebrar
el setembre de 2000.

És per aquests motius que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Impulsar la celebració del “dia sense cotxes”, jorna-
da de reflexió sobre el transport públic, el proper setem-
bre de 2000.

2. Coordinar-se amb els municipis, les associacions
municipalistes, organitzacions de consumidors, i asso-
ciacions promotores del transport públic per a la prepa-
ració del dia sense cotxes.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Manel Nadal i Farreras, Montserrat Tura i Camafreita,
Oriol Nel·lo i Colom, Marta Camps i Torrens, Josep M.
Simó i Huguet

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una dàrsena nauticopesquera a
Portlligat, Cadaqués (Alt Empordà)
Tram. 250-00300/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 3251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra,
presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’anomenat Projecte de dàrsena pesquera i de serveis
en Cala Calders, Cadaqués-Girona, va ser informat per
la Secretaria d’Estat d’Aigües i Costes del Ministeri de
Medi Ambient el 5 d’octubre de 1998. Aquest informe,
de naturalesa jurídica preceptiva i vinculant, era molt
clar i contundent: Informe desfavorable al projecte pre-
sentat.

Les argumentacions del Ministeri de Medi Ambient
eren les següents: la construcció del moll comportaria
la desaparició de la Platja de Llevant en el conjunt de
Cala Calders; no està justificada la necessitat de la seva
existència, segons la Llei de Protecció de Cap de Creus,
amb l’ocupació del domini públic marítim terrestre;
gran repercussions ambientals i manca d’integració en
el paisatge, sense possibilitat d’evitar l’impacte amb
mesures correctores; greus alteracions en el fons del
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mar i en les praderes de fanerògames marines i en par-
ticular de Posedonóa oceànica, i per tant el projecte
incompleix l’actual normativa de protecció d’aquests
elements marins; no s’ha tingut en compte l’onatge
provocat pels vents de Tramuntana: manca d’ajusta-
ment de la proposta del projecte de reutilitzar el mate-
rial sobrant dragat a les Recomanacions per a la Gestió
del Material Dragat en els Ports Espanyols; increment
dels efectes tèrbols de les aigües i posada en suspensió
dels sediments afectant negativament a la qualitat de les
aigües i comunitats marines existents.

Arran d’aquest contundent informe desfavorable, i se-
gons el mateix Director General de Ports i Transport de
la Generalitat manifesta en data 22 de setembre de
1999 –en la carta de contesta a Greenpeace–, s’està
adequant i adaptant el projecte en qüestió, per ser com
menys impactant millor, i així poder superar les actu-
als determinacions correctores.

Per tant, es pot afirmar que el projecte inicial presentat
ha estat informat desfavorablement i, per tant, ara per
ara, s’està reformant i, en conseqüència, hem de parlar
d’un nou projecte. O dit d’una altra manera, s’està for-
mulant un segon projecte de dàrsena per adequar-se a
les prescripcions assenyalades pel Ministeri de Medi
Ambient.

Qualsevol modificació del planejament o dels projectes,
s’ha de subjectar als mateixos tràmits i disposicions
establertes per a la seva formulació. Aquesta és la nor-
ma general del dret urbanístic, i establerta expressa-
ment en el Reglament de Planejament Urbanístic, i en
el Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya
en matèria urbanística. Així mateix, la norma urbanís-
tica preveu que sempre que les modificacions incorpo-
rades en un instrument de planejament o projecte son
substancials –i sens dubte el projecte de dàrsena de
Cadaqués és força substancial i altera les previsions
constructives del primer projecte- caldria reiniciar el
procés de formulació i sobretot d’informació pública.

Atès que la Llei 5/1998, de 17 d’abril de Ports de Ca-
talunya, va ser publicada en el DOGC núm. 2632 de 5
de maig de 1998, i que la seva Disposició Final Quar-
ta senyala que entra en vigor el dia següent a la publi-
cació, i atès que el projecte modificat i adequat a les
determinacions del Ministeri de Medi Ambient encara
s’està formulant, podem afirmar, que jurídicament
aquest segon projecte de dàrsena de Cadaqués està in-
clòs i subjecte a les determinacions de la Llei 5/1998 de
Ports de Catalunya. En conseqüència, jurídicament és
aplicable a l’esmentat projecte la Disposició Transitò-
ria Cinquena, que estableix una moratòria en la cons-
trucció de 3 anys a comptar de l’entrada en vigor de la
Llei 5/1998.

Per les raons mediambientals prèviament citades, per-
què la ubicació del projecte és dins del Parc Natural de
Cap de Creus i perquè administrativament i jurídica el
procés ha estat incorrecte, el grup parlamentari d’IC-V
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Rebutjar definitivament la construcció d’una dàrse-
na nàuticopesquera a Portlligat, Cadaqués (Alt
Empordà).

2. Establir un diàleg amb l’Ajuntament de Cadaqués,
amb els òrgans gestors del Parc Natural de Cap de
Creus i amb les entitats ecologistes de l’Alt Empordà
per cercar la ubicació definitiva de la dàrsena dins la
badia de Cadaqués (Alt Empordà).

Palau del Parlament, 3 de febrer del 2000

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una escola bressol per a in-
fants de 0 a 3 anys al municipi de la
Llacuna (Anoia)
Tram. 250-00301/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 3252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, i M. Dolors
Montserrat i Culleré, diputada, conjuntament i en repre-
sentació del Grup Popular al Parlament de Catalunya,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llacuna disposa d’una petita llar d’infants, que fun-
ciona amb el suport de l’Ajuntament i l’associació de
pares. Aquesta guarderia, durant gairebé 14 anys ha
donat un bon servei a aquesta població, tot i que l’es-
pai on està ubicat no és del tot adient.

Davant el compromís del Govern de la Generalitat de
construir 30.000 noves places per a infants de 0-3 anys,
és necessari incloure dins d’aquesta previsió la construc-
ció d’un nou edifici d’escola bressol al municipi de La
Llacuna amb la finalitat, que les famílies puguin gaudir
d’unes bones infraestructures escolars pels seus fills.

Donat que el Govern de la Generalitat no ha anunciat cap
compromís amb el municipi de La Llacuna per tal de
construir una nova llar d’infants es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
incloure dins el Pressupost per a l’any 2000 una parti-
da pressupostària per a la construcció d’una nova esco-
la bressol per a infants de 0-3 anys al municipi de La
Llacuna.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2000

Daniel Sirera i Bellés M. Dolors Montserrat i Culleré
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Proposició no de llei sobre la pèrdua
de poder adquisitiu dels funcionaris de
la Generalitat
Tram. 250-00302/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 3253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 134 del
Reglament de la cambra, presenta la següent Proposi-
ció no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des del 1996 fins a l’actualitat els funcionaris de la Ge-
neralitat han perdut poder adquisitiu entre el pactat, anu-
alment, i l’evolució de la inflació a Catalunya. Tot això
s’ha concretat en un deute social que ha de ser satisfet.

Per aquests motius presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
satisfer l’esmentat deute ja sigui destinant una partida
concreta en els propers pressupostos de la Generalitat
o bé de manera esglaonada en els futurs exercicis pres-
supostaris, a través d’un mètode negociat en el si de la
Mesa de la Funció Pública.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2000

José Luis López Bulla Joan Boada i Masoliver
Diputat Portaveu

Proposició no de llei sobre l’execució
del Pla de millora de la qualitat del ser-
vei a la línia ferroviària Barcelona -
Puigcerdà - La Tor de Querol
Tram. 250-00304/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb sis altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Flora Vilalta i Sospedra, Mari-
na Geli i Fàbrega, Montserrat Tura i Camafreita, Mar-
ta Camps i Torrens, Joan Ferran i Serafins i Oriol Nel·lo
i Colom, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

La Direcció General de Ports i Transports va elaborar
un Pla de millora de la qualitat del servei a la línia fer-
roviària Barcelona-Puigcerdà-La Tour de Querol que
preveia el desdoblament de la línia entre Montcada i la
Garriga (amb possibilitat d’arribar amb via doble en el
futur fins a Vic) amb una inversió de 16.000 milions, el
soterrament de la travessera ferroviària de Vic (valorada
en 4.000 milions) la renovació del tram Vic-Ripoll amb
el canvi del sistema de senyalització) i la millora del
tram Ripoll-Puigcerdà (2.500 milions).

Aquest pla de millora de la línia suposaria una reduc-
ció important del temps de viatge.

Barcelona-Vic, 50 minuts (abans 70')
Vic-Ripoll, 30 minuts (abans 45')
Ripoll-Puigcerdà, 55 minuts (abans 80').

Ara el secretari d’estat d’infraestructures, Sr. Albert
Vilalta, s’ha compromès a fer possible que el viatge
Barcelona-Puigcerdà s’efectuï en dues hores i caldria
per tant una redifinició del pla de millora per a reduir
els temps de viatge inicialment previstos.

El Pla contemplava la possibilitat que les obres de mi-
llora es fessin amb travesses polivalents per tal de po-
der intentar el canvi de sota la línia a l’amplada inter-
nacional.

També s’assenyalava la necessitat d’establir uns serveis
de transport per carretera que de manera coordinada
aportessin usuaris a les estacions ferroviàries.

Els pressupostos del govern de l’estat ja preveuen im-
portants dotacions per fer front a aquestes millores;
caldria però que les millores fossin en el sentit dels
suggeriments i recomanacions en el Pla elaborat per la
Direcció General de Ports i Transports.

Per tal de contribuir a la millora de la línia ferroviària
Barcelona-Puigcerdà, els diputats sotasignants presen-
ten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta al Consell Executiu a:

1. Negociar amb el Govern de l’Estat i Renfe l’execu-
ció del desdoblament de la línia ferroviària entre
Montcada i Vic per tal de poder constituir un autèntic
servei de rodalies en aquesta línia fins a Vic.

2. Negociar amb Renfe que les obres de millora en tota
la línia i desdoblament Barcelona-Vic, i millora Vic-
Puigcerdà, s’efectuïn amb travesses polivalents.

3. Elaborar un pla de línies de transports de viatgers
que connectin les diferents poblacions amb les estaci-
ons de la línia Barcelona-Puigcerdà com contemplar el
Pla de Millora de la qualitat del servei de transport in-
terurbà de viatgers per carretera.

4. Redefinir el Pla de Millora de la qualitat del servei de
la línia Barcelona-Puigcerdà per assolir que la durada
del viatge no superi les dues hores.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Manel Nadal i Farreras, Flora Vilalta i Sospedra, Mari-
na Geli Fàbrega, Montserrat Tura i Camafreita, Marta
Camps i Torrens, Joan Ferran i Serafini, Oriol Nel·lo i
Colom

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre el foment
del transport públic
Tram. 250-00305/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Martí
Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens i Orio Nel·lo i Co-
lom, diputats del Grup Parlamentari Socialistes-Ciuta-
dans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposició no de Llei .

La creació de l’Autoritat del Transport Metropolità
(A.T.M.) com a organisme consorcial entre el Govern
de la Generalitat i l’Administració Local ha estat un
revulsiu per a la planificació i la gestió del transport
col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelona (Bar-
celonès, Maresme, Baix Llobregat, Vallès Occidental,
Vallès Oriental, Garraf i Alt Penedès).

Durant l’any 1999 s’ha anat elaborant el Pla Director
d’Infraestructures 2001-2010 (P.D.I.) amb un alt grau
de consens.

Les previsions d’inversió en el transport públic de la
regió s’eleva a més de 500.000 milions en 10 anys (in-
cloent-hi la millora necessària a la xarxa ferroviària
estatal).

Recentment s’ha signat el contracte programa (1998-
2001) entre l’ATM i l’Administració General de l’Es-
tat (A.G.E.) per valor de 171.171 milions amb una
aportació mitjana de 42.793 milions l’any. L’aportació
de la Generalitat és de 65.129 (16.282 l’any), la de
l’Estat és de 63.876 (15.969 l’any), la de l’Ajuntament
de Barcelona és de 29.611 (7.403 l’any) i la de l’Enti-
tat Metropolitana del Transport de 12.555 (3.139
l’any).

L’Entitat Metropolitana ha fet estudis comparatius en-
tre l’actual sistema de finançament de les infraestructu-
res (contracte programa 1998-2001 i Conveni d’Infra-
estructures 1998-2000) del que es dedueix la necessi-
tat d’incrementar substancialment l’aportació anual de
les administracions.

Les importants xifres d’inversió i explotació del trans-
port públic a la Regió Metropolitana de Barcelona fan
necessària obrir una reflexió, i cercar el consens per un
nou sistema de finançament més estable.

Una de les particularitats del consum energètic de Ca-
talunya i Espanya és la preponderància del sector del
transport que amb un 36,7% i un 43,4% respectiva-
ment, l’any 1992; quan a la Unió Europea el líder del
consum energètic és el sector domèstic i de serveis.
Hem de ser conscients, a més, que el pes del sector

transport és creixent per l’explosió de la venda de ve-
hicles.

En alguns països europeus la fiscalitat de les gasolines
s’ha vist incrementada per la creació de taxes o
ecotaxes que volen afavorir la reducció del consum de
gasolines, augmentar l’eficiència dels motors i en defi-
nitiva reduir l’emissió de CO

2
 a l’atmosfera i així

contribuir als objectius de reducció de gasos provocants
de l’efecte hivernacle establerts a les quimeres de Rio
i Kyoto.

Els beneficis d’aquestes ecotaxes s’apliquen al foment
del transport públic, sent exemplar la política d’Àustria
que destina els diners provinents de la fiscalitat de la
carretera a potenciar la seva xarxa ferroviària.

Ha arribat el moment que Catalunya aposti decidida-
ment pel transport col·lectiu, al que hi ha de dedicar
gran part dels seus esforços financers.

Cal que trobem els recursos per finançar les actuacions
en el transport del conjunt de Catalunya, i caldrà que el
Govern de Catalunya evaluï la possibilitat d’impulsar la
introducció d’ ecotaxes al conjunt de l’Estat, d’obtenir-
ne el seu rendiment, d’aplicar-lo al finançament del
transport públic. És per aquests motius que el Grup
Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a:

– Elaborar i consensuar amb l’Ajuntament de Barcelo-
na i l’Entitat Metropolitana del Transport, una proposta
de finançament de la inversió i explotació del transport
públic de la Regió Metropolitana de Barcelona.

– Estudiar els efectes a Catalunya de la introducció en
la fiscalitat espanyola d’una ecotaxa sobre el consum de
la benzina i de l’aplicació d’un import equivalent al-
menys al seu rendiment al foment del transport públic
català.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i Fàbrega, Martí
Sans i Pairutó, Joan Surroca i Sens, Oriol Nel·lo i Co-
lom

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració del paratge de Castell, de
Palamós (Baix Empordà), al sistema
de muntanyes de Begur delimitat en el
PEIN
Tram. 250-00306/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

 Manel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens, Marina
Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairuto i Montserrat Tura
i Camafreita, diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei.

El 12 de gener de l’any 1994 el poble de Palamós va
decidir, amb una votació aclaparadora en el referèn-
dum, protegir el paratge de Castell, tant la seva plana
com el conjunt del paratge.

Aquesta votació del poble de Palamós era la culmina-
ció d’una llarga mobilització encapçalada per la plata-
forma Salvem Castell, que vencent tota classe d’obsta-
cles fins i tot legals reclamava la defensa d’un dels pocs
espais oberts encara verges a la Costa Brava.

El Paratge de Castell, que tenia la qualificació de sòl
urbanitzable no programat, fou declarat no urbanitza-
ble per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya a instàncies de Depana, Sentència pendent
de ratificació pel Tribunal Suprem.

El mes de novembre de 1999 el Govern de la Genera-
litat va decidir comprar per 2.400 milions 30 hectàre-
es del paratge de Castell. El valor d’una zona costane-
ra verge és incalculable, però el d’uns terrenys no urba-
nitzables i protegits per referèndum popular ha de ser
molt menor al cost que s’ha pagat.

El Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi
valora molt positivament la iniciativa, si exceptuem el
seu preu de la compra d’aquestes 30 hectàrees, ja que
així s’assegura la protecció definitiva d’aquestes.

Reclamem que s’obrin converses per la compra del
conjunt del paratge, i que s’iniciïn els tràmits per incor-
porar-ho en el sistema de muntanyes de Begur del
PEIN que ja contemplava la zona muntanyosa compre-
sa entre Cap Roig i Castell dels municipis de
Palafrugell, Mont-ras i Palamós, així com les Illes For-
migues.

Per tal de completar la protecció del paratge de Castell,
els diputats sotasignants presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a

1. Incorporar el Paratge de Castell al sistema de Mun-
tanyes de Begur delimitat en el PEIN

2. Elaborar i aprovar les Normes de Protecció d’aquest
Sistema Natural i constituir-se l’òrgan gestor.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

Manel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens, Marina
Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairutó, Montserrat Tura i
Camafreita

Proposició no de llei sobre l’aprovació
de les normes de protecció del medi
natural i del paisatge de les Gavarres
Tram. 250-00307/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens, Marina
Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairuto i Montserrat Tura
i Camafreita, diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

Els Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de
Medi Ambient estan elaborant les Normes de Protecció
dels diferents espais delimitats pel Pla d’Espais d’Inte-
rès Natural (PEIN).

Les normes de protecció del medi natural i del paisat-
ge de les Gavarres han estat redactades, sotmeses al trà-
mit d’informació pública, però la seva aprovació fou
aturada pels diferents processos electorals.

Per tal d’accelerar l’aprovació de les Normes de Protec-
ció de les Gavarres, els diputats sotasignats presenten la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
aprovar les Normes de Protecció del Medi Natural i del
Paisatge de les Gavarres.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

Manel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens, Marina
Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairutó, Montserrat Tura i
Camafreita
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Proposició no de llei sobre l’aprovació
de les normes de protecció del siste-
ma de muntanyes de Begur (Baix
Empordà)
Tram. 250-00308/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens, Marina
Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairuto i Montserrat Tura
i Camafreita, diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

Els Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de
Medi Ambient estan elaborant les Normes de Protecció
dels diferents espais delimitats pel Pla d’Espais d’Inte-
rès Natural (PEIN).

Darrerament s’han aprovat les normes de protecció del
Massís del Montgrí, i estan molt avançades les de les
Gavarres i de les Muntanyes de Begur.

Per tal d’accelerar l’aprovació de les normes de protec-
ció dels diferents espais naturals de les comarques gi-
ronines, els diputats sotasignats presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
aprovar les Normes de Protecció del Sistema Munta-
nyes de Begur.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

Manel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens, Marina
Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairutó, Montserrat Tura i
Camafreita

Proposició no de llei sobre el projecte
d’instal·lació d’un radar meteorològic
al Puig d’Arques, al terme municipal
de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de
l’Heura (Baix Empordà)
Tram. 250-00309/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

 Manel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens, Marina
Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairuto i Montserrat Tura
i Camafreita, diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

El Departament de Medi Ambient a través del DOGC
núm. 2938, de 26 de juliol de 1999, informa de l’inici
del període d’informació pública del projecte d’infra-
estructura per al radar meteorològic a les Gavarres
(Puig d’Arques), al terme municipal de Cruïlles.

Aquest radar formaria part de la xarxa meteorològica
catalana junt amb el que ja funciona a Puig Bernat a
Vallirana. Més endavant al DOGC núm. 2964 de 5
d’agost de 1999, s’iniciava el període d’informació
pública de l’estudi d’impacte ambiental del projecte
d’implantació d’un radar meteorològic al Puig d’Ar-
ques, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura.

La tramitació d’aquests dos expedients pot afectar un
dels llocs més emblemàtics de l’espai natural protegit
de les Gavarres i per tant requereix una especial aten-
ció.

Diverses entitats ecologistes com la coordinadora
d’Amics de les Gavarres i els grups socialista i d’ERC
a la Diputació han manifestat la seva oposició al projec-
te. Davant d’aquesta oposició es va acordar crear una
Comissió de Seguiment del projecte.

El 21 de desembre de 1999 es va celebrar la primera
reunió de la Comissió. En aquest reunió el Departament
de Medi Ambient va aportar nous estudis d’emplaça-
ment, concretament va presentar nova documentació
referent al Puig Cargol, al Puig de Cadiretes i a la Mun-
tanya dels Àngels. La nova documentació consistia en
un estudi d’Impacte Ambiental i un estudi de cobertu-
res de cada un dels puigs esmentats.

Els nous estudis aportats pel Departament de Medi
Ambient alteraven de forma fonamental la informació
i documentació que en el seu moment va estar a expo-
sició pública. Aquest últim estudi, incomplia el Decret
114/1998, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambien-
tal, ja que no analitzava ni estudiava possibles alterna-
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tives d’ubicació i a més no entrava a valorar les consi-
deracions de cobertura. Amb la nova documentació
s’avaluen tres llocs més com a alternatives d’ubicació
i s’incorporen els corresponents estudis de cobertures
en totes les alternatives d’ubicació.

Atès que la nova documentació pot afectar la decisió
per part del Departament de Medi Ambient sobre l’em-
plaçament definitiu d’aquesta instal·lació, els diputats
sotasignants presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a

1. Desestimar el projecte actual d’implantació d’un ra-
dar meteorològic al Puig d’Arques, al terme municipal
de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, ja que
la nova documentació presentada pel Departament de
Medi Ambient altera la informació i la documentació
que en el seu moment va estar a exposició pública.

2. Redactar un nou projecte que incorpori tota la nova
documentació aportada pel Departament de Medi Am-
bient. Que aquest nou projecte contingui un estudi
d’impacte ambiental global i exhaustiu on es compleixi
el Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte
ambiental, pel que fa a l’avaluació de possibles alterna-
tives d’ubicació.

En l’avaluació d’alternatives s’ha de combinar l’avalu-
ació dels efectes previsibles directes i indirectes del
projecte sobre la població, la gea, el sòl, la flora i la
vegetació, la fauna, l’aire, l’aigua, els factors climàtics,
el paisatge i els béns materials, inclòs el patrimoni
històrico-artístic i arqueològic, amb la cobertura del
radar. És a dir, s’ha d’elegir aquella alternativa que
minimitzi els efectes negatius sobre el medi (avaluant
els diferents elements esmentats) i a l’hora permeti as-
segurar una cobertura òptima del radar, tot integrat en
el mateix anàlisi d’alternatives.

3. Iniciar un nou tràmit d’exposició pública, donat que
la nova documentació altera la informació i la docu-
mentació que en el seu moment va estar a exposició
pública.

4. Prioritzar el debat i el consens a través del Consorci
de les Gavarres, utilitzant el consell executiu i el con-
sell de cooperació, per a prendre decisions que afecten
l’espai natural protegit de les Gavarres, com en el cas
del projecte d’implantació del radar meteorològic i al-
tres que puguin sorgir en el futur.

5. Aprovar definitivament les Normes Especials de Pro-
tecció del Medi Natural i del paisatge de les Gavarres.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

Manel Nadal i Farreras, Joan Surroca i Sens, Marina
Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairutó, Montserrat Tura i
Camafreita

Proposició no de llei sobre les obres
de construcció de la variant de
Cardedeu - Llinars del Vallès (Vallès
Oriental), a la carretera C-251
Tram. 250-00310/06

Presentació: Sra. Cristina Viader i
Anfrons, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 3283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Cristina Viader i Anfrons, Montserrat Tura i
Camafreita, Manel Nadal i Farreras, Marta Camps i
Torrens i Flora Vilalta i Sospedra, diputades i diputat
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de Llei.

La carretera C-251 és un eix viari molt important per a
la comunicació de la comarca del Vallès Oriental amb
la de la Selva, però és fonamentalment una via impres-
cindible per a la relació entre poblacions de la pròpia
comarca del Vallès, ja que és l’eix que uneix el Baix
Montseny amb la capital de la comarca, Granollers. A
més, hi aboquen carreteres secundàries, però impres-
cindibles per a les poblacions de la falda del Montseny
i de la serralada litoral (tot l’àmbit del Corredor).

Tot això fa que el trànsit que suporta aquesta carretera
sigui molt important i totes les previsions referents a la
constatació del fort augment del creixement de la po-
blació en aquestes àrees fan palesa que el trànsit deri-
vat de la mobilitat de la població esdevingui cada cop
amb més intensitat viària al llarg d’aquesta carretera.

Des de fa molts anys els municipis afectats, les seves
institucions de representació democràtica, així com les
del conjunt de la comarca del Vallès Oriental reclamen
la construcció d’una nova carretera que faci la funció
de variant d’aquesta via tant col·lapsada i en reclamen
la construcció a la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya, atesa la consideració de car-
retera de la xarxa bàsica en el Pla de Carreteres de Ca-
talunya.

Així mateix el Parlament de Catalunya ha instat el Con-
sell Executiu, mitjançant la Proposició no de Llei pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’IC-EV i el Grup Parlamentari d’ERC, en data
de febrer de 1998, a redactar el projecte i licitar les
obres d’execució durant l’any 1998 de la nova carretera
que actuï com a variant de la C-251 amb la màxima
urgència possible.

Novament, en data d’octubre de 1998, els grups parla-
mentaris, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’ERC i Grup Parlamentari d’IC-EV, presenten
al Parlament de Catalunya la Proposició no de Llei ins-
tant el govern de la Generalitat a daclarar la urgència de

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 21 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 14 de febrer de 2000

63

les obres de construcció de la variant de Cardedeu-Lli-
nars i de forma singular cadascun dels processos de li-
citació dels projectes, serveis i obres necessaris per
portar a terme aquesta actuació i a consignar en els seus
pressupostos o en els de l’empresa pública que corres-
pongui, de l’exercici de 1999, la dotació necessària per
a fer front a les actuacions que durant l’any 1999 s’ha-
guessin de dur a terme en relació a aquesta obra.

Tanmateix el maig de 1999 el Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques adopta la Resolució refe-
rent a l’aprovació d’un projecte de carreteres pel que fa
a la variant de Cardedeu i Llinars del Vallès, “Cardedeu
– Llinars del Vallès” alternativa 4 (clau V.B – 97015),
procedint a l’aprovació de l’expedient d’informació
pública i definitivament l’estudi informatiu i l’estudi
d’impacte ambiental.

En aquest sentit, havent-se iniciat els tràmits per a re-
soldre una situació per a tots reconeguda de màxima
importància i de màxima urgència bo i tractant-se ara
de l’exercici de l’any 2000 sense haver aconseguit la
garantia en la seguretat de la seva urgent i immediata
solució.

És per aquests motius que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Iniciar de manera immediata les obres de construc-
ció de la variant Cardedeu-Llinars del Vallès C-251, per
tal que pugui entrar en funcionament a final de l’any
2000.

2. Consignar en els Pressupostos de l’exercici de 2000
o en els Pressupostos de l’empresa pública que corres-
pongui, de forma clara, concreta i finalista, la dotació
necessària per a fer front a cadascuna de les actuacions
que durant aquest exercici s’hagin de dur a terme en
relació a aquesta obra.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

Cristina Viader i Anfrons, Montserrat Tura i
Camafreita, Manel Nadal i Farreras, Marta Camps i
Torrens, Flora Vilalta i Sospedra

Proposició no de llei sobre la gestió
del transport sanitari a la regió sanità-
ria de Girona
Tram. 250-00311/06

Presentació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, Carme Figueras i Siñol, Manel
Nadal i Farreras, Martí Sans i Pairuto, Joan Surroca i
Sens, diputades i diputats del Grup Parlamentari Soci-

alistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent Proposició no de Llei.

Els diputats gironins del Grup Parlamentari Socialistes-
Ciutadans pel Canvi reclamen del Govern de la Gene-
ralitat una nova ordenació del transport sanitari a la
regió de Girona. Les bases del concurs públic del De-
partament de Sanitat per la gestió del transport sanita-
ri a Catalunya, a la Regió de Girona (ara en fase de re-
collida de concursants) no garanteix qualitat ni equitat
als ciutadans gironins. El Grup parlamentari Socialis-
tes-Ciutadans pel Canvi considera que el Govern de la
Generalitat fa deixadesa de la seva responsabilitat de
planificació de les urgències i emergències i del trans-
port sanitari urgent i no urgent, deixant en mans dels
futurs gestors els plans funcionals.

El concurs no relaciona l’atenció de les urgències i
emergències al transport sanitari urgent i no concreta el
transport sanitari no urgent.; no fa cap referència al
paper de les Àrees Bàsiques de Salut, dels Hospitals ni
la seva coordinació amb el transport sanitari; no fa
menció als accidents de circulació, una de les principals
necessitats de transport sanitari i atenció qualificada
urgent; no exposa el paper actual ni el futur de Creu
Roja gironina, a l’actualitat l’únic proveïdor de trans-
port sanitari a carretera, preventiu, social i adaptat. El
Govern no exigeix cap coordinació amb el centre
d’emergències 112; no explicita el paper futur dels ser-
veis de SEMSA (Serveis d’Emergències Mèdiques
S.A., empresa pública) a Girona que actualment fa el
transport sanitari de malalts crítics d’Hospital a Hospi-
tal i va adquirir un transport medicalitzat a Girona
(UAM) amb intenció de fer transport sanitari urgent
primari, ubicat a l’Hospital Josep Trueta, encara no en
funcionament; no pressuposa les bases del concurs la
coordinació amb les policies: Mossos d’esquadra, de
trànsit, policia local, nacional i amb els bombers, en
moltes ocasions necessaris en accidents i rescats; no
concreta el paper dels taxistes i de els ambulàncies no
medicalitzades que ara fan la major part de trasllats de
pacients per serveis –diàlisi, rehabilitació...– i proves
complementàries.; no específica quina ha de ser la do-
tació dels recursos tècnics i humans i quina qualifica-
ció han de tenir els mateixos.

Els 389.359.229 pessetes de preu de sortida any, són
insuficients pel manteniment dels serveis actuals, que
poden estar gairebé en xifres dobles. Només representa
el 7% (Pressupost Total 5.492.768.829).

La Regió de Girona és tipifica com a zones d’accés
fàcil sense tenir en compte: les zones de muntanya del
Ripollès, Garrotxa, Selva interior i Alt Empordà; zones
aïllades, Portbou, Cadaqués; zones costaneres, amb
increments de població molt importants i dificultats per
col·lapse de la xarxa viària.

Cal referència a aquests fets diferencials i cap pla d’hi-
vern –esports de muntanya– ni d’estiu –costa- cap re-
ferència a heliports ni al transport amb helicòpter
medicalitzats, ni a la vigilància de les platges (actual-
ment exclusivament Creu Roja).

Cap referència a la relació del transport sanitari i els
municipis, en moltes ocasions col·laboradores en el fi-
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nançament de les ambulàncies i serveis de transport
sanitari.

És per tot això que els diputats sotasignats presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a :

– Replantejar el concurs per la gestió del transport sa-
nitari a la regió Sanitària de Girona, prèvia a l’elabora-
ció d’un mapa d’atenció d’urgències i emergències i del
transport sanitari urgent que contempli:

– Coordinació entre xarxa sanitària (primària i secun-
dària), policies, bombers, transport sanitari , el 112 i
SEMSA.

– Pla especial de zones urbanes, transport urbà continu
en les ciutats de Girona, Figueres, Olot, Salt, Banyoles,
Blanes, Lloret amb un model 061.

– Pla especial per zones de muntanya i aïllades del Ri-
pollès, Garrotxa, Selva interior i Alt Empordà que con-
templi el transport per helicòpter.

– Pla especial per les zones costaneres en èpoques es-
tivals i la vigilància , atenció urgent i transport sanita-
ri urgent des de les platges.

– Concreció del transport sanitari no urgent, preventiu,
social i adaptat.

– Revisió del pressupost per a garantir qualitat als ciu-
tadans i equitat amb independència del territori.

– Acords amb els ens locals, determinant la seva
corresponsabilitat i cofinançament del sistema.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2000

Marina Geli i Fàbrega, Carme Figueras i Siñol, Manel
Nadal i Farreras, Martí Sans i Pairuto, Joan Surroca i
Sens

Proposició no de llei sobre l’increment
del pas de camions de gran tonatge
per les carreteres pirinenques
Tram. 250-00312/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Marta
Camps i Torrens, Oriol Nel·lo i Colom, Manel Nadal i
Farreras i Montserrat Tura i Camafreita, diputats del
Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de Llei.

L’augment del tràfic pesat per les carreteres pirinenques
és un fet constatable en aquests últims anys. El cas més
evident és l’increment de tràfic que suporta la N-230,
una via que sense condicions de seguretat vial òptimes
pateix actualment un pas que pot, en ocasions, superar
el nombre de 500 camions articulats diaris. Aquest fet,
evidencia que els diferents sectors industrials i agraris
ubicats al migjorn francès, Catalunya, l’Aragó i el Lle-
vant han modificat les seves rutes tradicionals per la
Jonquera i Irun, per utilitzar l’eix del Pirineu central
com a via d’accés a les destinacions de les seves mer-
caderies.

Aquest fenomen, que haurà irremeiablement d’incre-
mentar-se en un futur proper amb la millora d’alguns
punts negres com el túnel de Vielha que avui limita el
pas de camions de certa alçada, i també, per la neces-
sitat d’intercanvi de mercaderies que ocasionarà el des-
envolupament de noves indústries en les zones anteri-
orment indicades, però també, per interessos industri-
als vinculats al Nord d’Àfrica i els països de l’Est
d’Europa, fa preveure que les zones afectades per
aquest tràfic patiran, com ja succeeix actualment, un
deteriorament del seu medi ambient i un considerable
augment de la perillositat objectiva que comporta
aquest tràfic en zones d’orografia complicada com la
Pirinenca.

Atenent que aquest fet pot modificar les expectatives
turístiques d’aquestes contrades de muntanya, i que cal
una política decidida per apostar per mitjans de trans-
port que siguin compatibles amb la conservació del
medi, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Convocar en el marc de les Comunitats de Treball del
Pirineu una Conferència dels Governs, Comunitats
Autònomes, Ajuntaments i sectors implicats de la zona
pirinenca per tal d’avaluar estratègies comunes que
puguin minimitzar els efectes del tràfic pesat al seu pas
per les rutes pirinenques.

2. Definir els grans eixos viaris i ferroviaris de conne-
xió interpirinenca amb la ubicació dels túnels correspo-
nents.

3. Definir les inversions necessàries per tal de garantir
la seguretat vial en aquelles carreteres i travessies urba-
nes afectades pel pas intensiu de camions de gran tonat-
ge.

4. Estudiar la progressiva incentivació del transport de
mercaderies per ferrocarril.

5. Fer efectiva la convocatòria d’aquesta Conferència
en el termini de sis mesos.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Marta
Camps i Torrens, Oriol Nel·lo i Colom, Manel Nadal i
Farreras, Montserrat Tura i Camafreita
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Proposició no de llei sobre l’oferta de
places públiques d’educació infantil
de 0 a 3 anys
Tram. 250-00313/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 3286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Assumpta Baig i Torras, Montserrat Duch i Plana,
Josep Casajuana i Pladellorens, Flora Vilalta i Sospedra,
Martí Sans i Pairuto, diputades i diputats del Grup Par-
lamentari Socialistes–Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
davant el Ple, la següent Proposició no de Llei.

En aquests darrers deu anys hi hagut canvis socials, i
també polítics, que ens obliguen a donar resposta res-
pecte el dèficit d’oferta de places públiques d’educació
infantil de 0 a 3 anys: ja que la seva planificació és, avui
encara una assignatura pendent.

El canvi social prové bàsicament de la incorporació de
la dona al món laboral, de la disminució de famílies
extenses, especialment en l’àmbit urbà, i per tant de la
menor disponibilitat d’espai i de temps per atendre els
infants; però en canvi creix un desig que els infants
estiguin ben atesos.

Cal, doncs, posar a disposició de la societat serveis de
qualitat dissenyats per a respondre al mateix temps a les
necessitats de les famílies i a les necessitats del desen-
volupament personal i social dels nens i les nenes pe-
tites.

Per comprometre’ns a favor del benestar dels ciutadans
més petits i dels seus deures contemplats en l’article 7
de la LOGSE presentem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell el Consell
Executiu a:

1. Estudiar conjuntament Generalitat i entitats
municipalistes els paràmetres de demanda i d’oferta
aplicables a Catalunya, a partir de l’anàlisi de zones
concretes i de la comparació amb d’altres països de la
Unió Europea, per tal de definir els models d’Educació
Infantil de Catalunya i el seu cost econòmic i establir
les vies de col·laboració tan amb les administracions
públiques titulars d’aquests tipus de centres, com amb
els titulars de llars d’infants d’iniciativa social.

2. Establir un acord marc entre Generalitat i Adminis-
tració Local que permeti el creixement de l’oferta
d’educació infantil de 0 a 3 anys, en aquest mandat.

3. Crear 20 noves escoles bressol de titularitat de la
Generalitat.

4. Obrir el cicle complert de 0 a 3 anys, en els espais
que resten buits, en 500 CEIP arreu de Catalunya.

5. Impulsar la creació d’escola bressol municipal en els
llocs restants.

6. Reflectir, en l’acord marc, la voluntat del Departa-
ment d’Ensenyament de realitzar la planificació de
l’ampliació de la xarxa d’escoles bressol de la Genera-
litat i dels CEIP que ofertarien de 0 a 12 anys, amb cri-
teris socials i educatius.

7. Impulsar en els CEIP l’organització de l’educació
infantil de 0 a 6 anys com una etapa educativa amb
unitat pedagògica.

8. Incrementar els mòduls econòmics del conveni en els
cicles d’educació infantil dels centres de titularitat
municipal.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

M. Assumpta Baig i Torras, Josep Casajuana i
Pladellorens, Montserrat Duch i Plana, Flora Vilalta i
Sospedra, Martí Sans i Pairutó

Proposició no de llei sobre la integra-
ció del cos de mestres de les instituci-
ons penitenciàries en el cos de mes-
tres d’Ensenyament
Tram. 250-00314/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 3287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Assumpta Baig i Torras Montserrat Duch i Plana,
Josep Casajuana i Pladellorens, Flora Vilalta i Sospedra,
Martí Sans i Pairuto, diputades i diputats del Grup Par-
lamentari Socialistes–Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
davant el Ple, la següent Proposició no de Llei.

En els darrers temps s’han integrat en el cos de funci-
onaris docents i transferit a la Generalitat de Catalunya
els Mestres de Presons que estan exercint a Catalunya.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Que els mestres d’adults que treballen dins l’àmbit
penitenciari i que donen formació en les àrees d’apre-
nentatge bàsic i instrumental s’integrin al Departament
d’Ensenyament a tots els efectes, al igual que la resta de
Mestres d’Adults de Catalunya, tot contemplant-se les
seves especificitats i la necessària coordinació amb el
Departament Justícia.
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2. A que desenvolupi el Real Decreto d’integració dins
el Cos de Mestres 1203/1999 de 9 de juliol a la major
brevetat possible.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

M. Assumpta Baig i Torras, Josep Casajuana i
Pladellorens, Montserrat Duch i Plana, Flora Vilalta i
Sospedra, Martí Sans i Pairutó

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del gasoducte Manresa - Súria
- Cardona - Solsona
Tram. 250-00315/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngels Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Manel Nadal i Farreras i Joan Ferran
i Serafini, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

Fa uns anys en la presentació del projecte de portada de
gas natural a l’interior de Catalunya es va considerar el
ramal Manresa-Súria-Cardona-Solsona com un dels
possibles a realitzar en un futur no llunyà.

Transcorreguts ja uns quants anys des d’aquell anunci
veiem com encara no s’ha posat data a la proposta tot
i contemplar municipis prou importants en nombre
d’habitants i indústries com per fer-lo rendible i justi-
ficable.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell executiu a
impulsar la construcció del gasoducte Manresa-Súria-
Cardona-Solsona per tal que sigui una realitat dintre del
termini màxim de 2 anys.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngels Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Manel Nadal i Farreras, Joan Ferran
i Serafini

Proposició no de llei sobre els habitat-
ges de protecció oficial Gornal-I, de
l’Hospitalet de Llobregat ( Barcelonès)
Tram. 250-00316/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 3321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president, M. Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu, i M. Dolors Montserrat i Culleré
i Josep M. Fabregat i Vidal, diputats del Grup Popular
al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que dispo-
sen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els pisos de «Gornal-I» de l’Hospitalet de Llobregat,
habitatges de protecció oficial de promoció privada
promoguts per l’Institut Català del Sòl, responsable de
l’execució de les obres, van ser lliurats el juliol de 1997
a 176 famílies. Els materials utilitzats en la construcció
eren de molt baixa qualitat, per la qual cosa al cap de
pocs mesos varen aparèixer esquerdes i goteres en els
sostres, problemes d’aïllament tèrmic i acústic, defici-
ències en les instal·lacions d’aigua, filtració d’aire a tra-
vés de les caixes de les persianes, les quals, a més, es
desprenien de l’edifici per l’acció del vent, manca d’aï-
llament en les parets de «pladur», existència de goteres
a l’aparcament, a més de deficiències en la construcció
del paviment amb plaques de PVC enganxades a terra
per mitjà d’un derivat de quitrà, entre d’altres.

Als vuit mesos del lliurament de les claus, i degut a les
protestes dels veïns per les múltiples deficiències,
l’INCASOL atorga la realització de les obres d’arran-
jament a l’empresa subcontractada NECSO. Tot i les
despeses que van representar les obres d’arranjament,
no s’han resolt els problemes, havent-se d’iniciar noves
obres, especialment pel que fa a humitats detectades o
a problemes d’aïllament tèrmic dels pisos.

L’INCASOL es va comprometre a tenir finalitzades les
reparacions al llarg de l’any 1998, però estem a febrer
de l’any 2000 (dos anys i set mesos després) i continu-
en els desperfectes.

En l’actualitat falten per realitzar les següents obres de
reparació:

– Resoldre els problemes d’aïllament.

– Sellat de les juntes de les plaques d’alumini de la fa-
çana

– Substitució de les plaques de pladur a totes les parets
exteriors de l’edifici.

– Acabat general de la planta-1 (terra, pintura, estucat
de parets i enguixat del sostre).

– Acabat general de les escales comunes (terra, pintu-
ra, estucat de parets i enguixat de sostre).
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Per la qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a resoldre definitivament, mitjançant les oportunes ac-
tuacions de l’INCASOL i ADIGSA, les deficiències
dels habitatges de protecció oficial «Gornal-I» de
l’Hospitalet de Llobregat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a depurar les responsabilitats de resultin del correspo-
nent procés administratiu contra l’empresa adjudicatà-
ria de les obres d’arranjament de l’edifici «Gornal-I» de
l’Hospitalet de Llobregat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar a través de l’INCASOL un informe tècnic de
compliment de la normativa tecnicoacústica «K», així
com del compliment de les normes reglamentàries
d’edificació relatives a aïllament tèrmic en els esmen-
tats habitatges.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2000

Alberto Fernández Díaz, M. Dolors Nadal i Aymerich,
M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep M. Fabregat i
Vidal

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons per a la protecció dels animals
Tram. 250-00317/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 3322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal, portaveu, Josep M. Fabregat i Rafael
Luna, diputats, conjuntament i en representació del
Grup Popular, d’acord amb allò que disposen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten
la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les oficines de l’Associació per a la Defensa dels Drets
dels Animals (ADDA), ha estat rebent des de fa temps
informació procedent de diferents fonts que confirmen
el sacrifici, poc humanitari i realitzat de manera irregu-
lar per part d’empreses dedicades a aquesta finalitat,
d’animals abandonats. La denúncia formal demostrant
amb testimonis la realitat d’aquest fets, ha hagut de ser
desestimada en diverses ocasions donat que els infor-
madors volien conservar l’anonimat per tal d’evitar
responsabilitats.

No ha estat fins que es va lliurar a ADDA unes cintes
enregistrades a les dependències de les gosseres muni-
cipals de Mataró, que ha quedat suficientment provada
la forma cruel i indigna en què són sacrificats els ani-
mals. L’eutanàsia es fa mitjançant gas CO

2
, sense que

s’hagi provocat prèviament una pèrdua de la conscièn-
cia dels animals i sense comprovar que havien mort
abans de procedir a la seva incineració.

És intolerable que encara haguem de ser testimonis de
fets tan cruels sense que hi hagi una actuació decidida
per part de les diferents administracions. Per a la qual
cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Incoar els expedients sancionadors que correspon-
guin en aplicació de la Llei 31988, de 4 de març, de
protecció dels animals.

2. Crear, de manera immediata, un Comitè de Control
i Inspecció que supervisi tots els centres públics i pri-
vats on es practiqui l’eutanàsia a animals.

3. Elaborar, de forma immediata, el Reglament de la
Llei 3/1988 de protecció dels animals, que recopili tota
la normativa dispersa, fent especial esment al sistema
de sacrifici que obligatòriament s’haurà de seguir.

4. Impartir un curs de formació homologat sobre ben-
estar animal, adreçat a aquelles persones, funcionaris o
no, que els habiliti per poder actuar en la manipulació,
la captura, el manteniment, la cura i el sacrifici d’ani-
mals.

5. Donar a conèixer a l’opinió pública el trist i cruel
final a què són condemnats aquests animals per la man-
ca de sentit de la responsabilitat d’alguns propietaris,
mitjançant campanyes de lluita contra els abandona-
ments i de sensibilització.

6. Establir les negociacions necessàries amb la Diputa-
ció de Barcelona, per tal que abandoni la promoció de
macro centres d’extermini, tot iniciant un camí de mo-
dernitat, impulsant la creació de refugis locals o comar-
cals, que puguin ser gestionats tant per les associacions
de defensa dels animals com pels municipis.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2000

M. Dolors Nadal, Josep M. Fabregat, Rafael Luna

Proposició no de llei sobre l’abando-
nament i l’eutanàsia dels animals
Tram. 250-00318/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 3323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal, portaveu, Josep M. Fabregat i Rafael
Luna, diputats, conjuntament i en representació del
Grup Popular, d’acord amb allò que disposen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten
la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Butlletí d’Informació Veterinària núm. 59, de juny
de 1998, defineix l’eutanàsia dels animals com l’acte
d’induir la mort a un animal de companyia de forma
humanitària, és a dir sensible, compassiva i caritativa,
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produint-li primer una pèrdua de la consciència, des-
prés una aturada cardiorespiratòria i finalment el cessa-
ment de l’activitat cerebral, tot això de la forma més
ràpida possible. a més a més, el mètode eutanàsic ha
d’evitar l’excitació, la por, l’estrès psicològic, ser repro-
duïble i fiable, ser irreversible, ser fàcil d’administrar,
ser segur per a l’operador i ser estèticament acceptable.

Actualment els productes utilitzats per produir l’euta-
nàsia en animals de companyia produeixen la mort,
bàsicament de dues maneres: hipòxia (manca d’oxigen)
i depressió de nuclis neuronals, provocant una aturada
cardiorespiratòria. Si el que es pretén és produir la mort
per hipòxia, i per assegurar que aquesta es produeixi
sense estrès ni dolor, s’ha de garantir la inconsciència
prèvia de l’animal, per la qual cosa NO s’han d’utilit-
zar drogues que només produeixen paràlisi muscular,
com ara el clorhidrat de succinil colina, conegut com
«anectine». Afegeix l’esmentat informe, entre els pro-
ductes que mai no han de ser utilitzats, el CO

2
.

De tot l’exposat es desprèn que el mètode més huma-
nitari i que compleix tots els requisits és l’ús de drogues
que produeixen una inconsciència de forma ràpida i
posteriorment una parada cardiorespiratòria, amb el
cessament de les funcions vitals. Així la mort es produ-
eix sense estrès i lliure de dolor. Les drogues que acon-
segueixen aquests efectes són els barbitúrics, que s’ad-
ministren exclusivament per via intravenosa, essent un
exemple d’aquest tipus de barbitúrics el pentobarbital
sòdic.

La situació que s’ha produït tant a la gossera de Mataró
com en altres actuacions per a exterminar animals, ha
estat la utilització precisament de CO

2
 i de verins com

«l’anectine» pel fet que són més econòmics que el re-
comanat pentobarbital sòdic.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Destinar els recursos necessaris per tal d’evitar
l’abandonament dels animals, tot fomentant l’adopció
responsable, subvencionant la identificació i l’esterilit-
zació i realitzant un control més estricte del comerç i
venda d’animals, així com dels criadors il·legals.

2. Prendre les mesures de control necessàries per tal
que totes les eutanàsies que es facin a Catalunya es re-
alitzin per via intravenosa i utilitzant drogues que pro-
dueixin una inconsciència de forma ràpida i posterior-
ment una parada cardiorespiratòria, amb el cessament
de les funcions vitals, per tal que la mort es produeixi
sense estrès i lliure de dolor.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2000

M. Dolors Nadal, Josep M. Fabregat,  Rafael Luna

Proposició no de llei sobre la creació
d’una comissió que programi tempo-
ralment i territorial el compliment de la
Resolució 848/V del Parlament de Ca-
talunya, sobre política educativa
Tram. 250-00319/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 3329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, portaveu del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al Debat General sobre política educativa celebrat el 25
de febrer de 1999, el Grup Popular va presentar, entre
d’altres, una Proposta de Resolució (Reg. 42775) que,
posteriorment, va quedar recollida en el punt 1 de
l’apartat IX de la Resolució 848/V del Parlament de
Catalunya, on s’insta el Govern a «dur a terme les ac-
cions necessàries per a promoure la creació i l’oferta,
en un termini de sis anys, de 30.000 places escolars –
és a dir, duplicar l’oferta actual– per a nens i nenes de
zero a tres anys, en col·laboració amb els consells co-
marcals, els ajuntaments i la iniciativa privada».

Per la qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
crear una Comissió integrada per representants dels
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, repre-
sentants de la Conselleria d’Ensenyament, represen-
tants municipals i comarcals, representants de la comu-
nitat educativa i representants de les associacions fami-
liars més representatives, per tal de programar tempo-
ralment i territorial el compliment de la Resolució 848/
V del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2000

M. Dolors Nadal i Aymerich
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Proposició no de llei sobre les obres
de construcció de l’institut d’ensenya-
ment secundari de Sant Andreu de la
Barca (Baix Llobregat)
Tram. 250-00320/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi

Reg. 3355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Assumpta Baig i Torras, Carme Figueras i Siñol,
Joan Galceran i Margarit, Josep Maria Rañé i Blasco,
Montserrat Duch i Plana diputades i diputats del Grup
Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
davant el Ple, la següent Proposició no de Llei.

Des de l’any 1994, segons consta en un escrit del lla-
vors Delegat Territorial d’Ensenyament del Baix Llo-
bregat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Emili Pons, es
confirma la voluntat de construir un nou Institut d’En-
senyament Secundari a Sant Andreu de la Barca.

Els curs 94/95 s’obren 3 aules com una extensió amb
les famoses «caracoles». En posterioritat se li denomina
Extensió d’IES Montserrat Roig.

El 25 de novembre del 96 l’Ajuntament rep per part del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya el Mapa Escolar definitiu en el que figura com
a prioritat 2 la construcció del nou IES (acabament
l’any 2000).

Durant tot aquest temps l’IES ha augmentat els
barracons o «caracoles» i ha anat creixent l’estat
d’abandonament i manca de conservació dels mateixos.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Iniciar les obres del nou IES de Sant Andreu de la
Barca, en el termini màxim d’un mes i estudiar la pos-
sibilitat de substitució de les «caracoles» provisionals
per estar mancades de molts serveis.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

M. Assumpta Baig i Torras, Carme Figueras i Siñol,
Joan Galceran i Margarit, Josep M. Rañé i Blasco,
Montserrat Duch i Plana

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament reglamentari de la Llei 10/
1990, del 15 de juny, sobre policia de
l’espectacle, les activitats recreatives i
els establiments públics
Tram. 250-00321/06

Presentació: Sr. Martí Sans i Pairutó, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Sans i Pairuto, Ramon Vilalta i Oliva, David
Pérez i Ibañez, Manel Nadal i Farreras i Marina Geli i
Fàbrega, diputats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

Cada vegada més hem de veure als mitjans de comuni-
cació com es produeixen situacions conflictives en els
discoteques; situacions que en alguna ocasió acaben
tràgicament.

Les discoteques són llocs d’oci on el jovent hi va a di-
vertir-se. És cert que determinats individus o grups
poden acudir a aquests llocs amb la voluntat de
distorsionar la convivència necessària per a què els usu-
aris puguin fruir adequadament d’aquests llocs.

Està més que comprovat que els vigilants que actuen a
les esmentades discoteques no reuneixen les condicions
adequades per fer la feina que els pertoca: mediació
entre els clients en cas de què sorgeixi algun problema,
vigilar que no es cometin excessos de consum de begu-
des alcohòliques i conèixer tots els elements de segure-
tat del local.

Els continus canvis de personal i la seva poca prepara-
ció no garanteixen la prestació d’aquests serveis amb la
mínima qualitat.

Ni el Reglament General de Policia i Espectacles Pú-
blics de 27 d’agost de 1982, ni la Llei 23/1992, ambdós
d’àmbit estatal, donen respostes adequades al proble-
ma.

Per altra banda a Catalunya està en vigor la Llei 10/
1990, de la Funció de Policia en Espectacles Públics,
Activitats Recreatives i Establiments Públics, però no
ha estat desenvolupada mitjançant reglaments.

És pel que acabem d’exposar que els diputats sotasig-
nats presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu ha procedir al
desenvolupament reglamentari de la Llei 10/1990 del
Parlament de Catalunya per tal de regular la figura del
personal de seguretat en les discoteques d’una forma
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que sigui adient per una correcta prestació del servei als
usuaris.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Martí Sans i Pairutó, Ramon Vilalta i Oliva, David
Pérez i Ibáñez, Manel Nadal i Farreras, Marina Geli i
Fàbrega

Proposició no de llei sobre la creació
d’una escola de formació per al perso-
nal de les institucions penitenciàries
Tram. 250-00322/06

Presentació: Sr. Àlex Masllorens i
Escubós, juntament amb cinc altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 3357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àlex Masllorens i Escubós, Marina Geli i Fàbrega,
David Pérez i lbáñez, Joan Surroca i Sens, Núria Segú
i Ferré i Cristina Viader i Anfrons, diputats i diputades
del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
davant del Ple la següent Proposició no de Llei.

L’article 1 de la Llei Orgànica General Penitenciària
proclama que les institucions penitenciàries tenen com
a finalitat primordial la reeducació i la reinserció soci-
al dels penats.

Aquesta finalitat es compleix mitjançant el tractament
penitenciari, que serà complex, individualitzat, progra-
mat i serà de caràcter continu i dinàmic.

Per a dur-lo a terme es precisa d’un personal peniten-
ciari molt preparat i qualificat. Aquesta preparació, per
les seves característiques tan específiques, cal que la
proporcioni la pròpia administració d’una manera nor-
malitzada i institucionalitzada. Això només es pot fer si
es disposa d’un centre permanent de formació de per-
sonal penitenciari.

L’Escola de Formació per a personal de presons és tam-
bé una vella aspiració de funcionaris, educadors, perso-
nal de tractament, monitors i directius dels nostres cen-
tres penitenciaris, que encara no s’ha vist materialitzada
per una actuació concreta del Govern.

És per tots aquests motius que els diputats i diputades
sotasignats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Crear, en el termini màxim d’un any, l’Escola de
Formació per a funcionaris i personal de les Instituci-
ons Penitenciàries.

2. Atorgar a l’Escola un caràcter permanent, i dotar-la
d’un quadre directiu i docent fix i estable apropiat a les
seves necessitats.

3. Fixar la seva seu a les actuals instal·lacions de l’Es-
cola de Policia de Catalunya, per tal de concentrar en
un sol lloc els centres de formació relacionats amb la
política de seguretat ciutadana, i per tal d’optimitzar al
màxim els recursos tècnics i pressupostaris disponibles.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2000

Àlex Masllorens i Escubós, Marina Geli i Fàbrega,
David Pérez i lbáñez, Joan Surroca i Sens, Núria Segú
i Ferré i Cristina Viader i Anfrons

Proposició no de llei sobre els ajuts
als professionals del taxi relacionats
amb l’augment dels preus dels carbu-
rants
Tram. 250-00323/06

Presentació: Sr. Joan Ferran i Serafini,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ferran i Serafini, Bernardo Fernández Martínez,
Manel Nadal i Farreras, David Pérez lbáñez i Miquel
Iceta i Llorens, diputats del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es pre-
veu 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

L’augment de preus de determinats carburants anunciat
pel Govern de l’Estat, i molt especialment els preus del
gasoil, afecta negativament a gran nombre de professi-
onals autònoms i empresaris del servei del taxi.

Aquest fet es veu agreujat per la circumstància que els
ingressos dels empresaris de I’explotació de llicències
d’autotaxi estan sotmesos a aprovació tarifària de la
Comissió de Preus de la Generalitat: de Catalunya i
l’esmentat organisme ha autoritzat una pujada de tari-
fes inferiors a l’IPC. Fet aquest que, junt a l’alça del
carburant, redueix els salaris i el poder adquisitiu dels
professionals del taxi.

Aprofitant l’avinentesa que les tarifes per a l’any 2000
han estat aprovades pel Ple de la Entitat Metropolitana
del Transport i han comptat amb el suport de la Taula
Tècnica del Taxi, i atès que el servei de taxi a Catalu-
nya està en mans de privats però compleix una funció
de servei públic i considerant que no gaudeix de cap
tipus de subvencions i ajuts com altres sectors industri-
als, els diputats sotasignants presenten la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Fer les gestions oportunes davant del Govern central
per tal que els professionals del taxi puguin acollir-se
a les rebaixes i ajuts sobre els preus del gasoil dels
quals gaudeixen altres sectors industrials.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

Joan Ferran i Serafini, Bernardo Fernández Martínez,
Manel Nadal i Farreras, David Pérez lbáñez i Miquel
Iceta i Llorens

Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera L-314 de Sanaüja a
Guissona (Segarra)
Tram. 250-00324/06

Presentació: Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva,
Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Antoni
Siurana i Zaragoza i Manel Nadal i Farreras, diputats
del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que disposen el articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de llei sobre la millora de la carretera L-314 de
Sanaüja a Guissona (Segarra).

La carretera L-314, que enllaça Sanaüja i Guissona,
constitueix l’accés bàsic a la població de Sanaüja i la
principal carretera de comunicació dels veïns cap als
municipis principals de la Segarra, principalment
Guissona i Cervera. Els veïns de Sanaüja, i de les altres
poblacions i masies que comunica aquesta via, han re-
ivindicat en nombroses ocasions la millora d’aquesta
carretera, que registra un elevat volum de trànsit ja que
molts veïns del municipi es desplacen diàriament a
Guissona o Cervera per treballar. A més, aquest és l’en-
llaç utilitzat pels vehicles del transport escolar que es
desplacen a Guissona. Malgrat això, aquesta via pre-
senta nombroses deficiències i es troba en un estat molt
deteriorat. Per ara, el departament de Política Territorial
només ha anunciat i pressupostat una actuació de reforç
de ferm en l’accés a Sanaüja i no contempla de moment
la necessària i urgent reforma integral i complerta de tot
el traçat.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a:

1. Iniciar en el primer semestre de l’any 2000 les obres
necessàries d’eixamplament i millora integral de tot el

traçat de la carretera L-314 de Sanaüja a Guissona
(Segarra).

2. Incloure als pressupostos de la Generalitat d’aquest
exercici les partides necessàries per sufragar la inversió.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva,
Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Antoni
Siurana i Zaragoza, Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre la millora i
el traspàs a la Generalitat de la línia de
ferrocarril de Lleida a la Pobla de Se-
gur
Tram. 250-00325/06

Presentació: Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Francesc
Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Antoni Siurana i
Zaragoza i Manel Nadal i Farreras, diputats del Grup
Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que disposen el articles 134 i 135 del Reglament de
la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei
sobre la millora i traspàs a la Generalitat de la línia de
ferrocarril de Lleida a La Pobla de Segur.

La línia regional de ferrocarril de Lleida a La Pobla de
Segur va entrar en servei l’any 1959 (gairebé 30 anys
abans havia començat a funcionar el tram fins a
Balaguer), encara que formava part d’un projecte més
ambiciós per travessar els Pirineus i enllaçar amb la
ciutat francesa de Saint Girons. Malgrat que la línia no
va passar mai del Pallars, el tren de La Pobla va supo-
sar durant dècades un autèntic revulsiu pel desenvolu-
pament del Pallars i el mitjà de transport per excel·-
lència dels seus habitants. A principis dels anys 80, no
obstant, el Govern central anuncia el seu tancament a
causa dels elevats dèficits econòmics que arrossega la
seva explotació.

Davant d’aquesta situació, l’any 1984 la Generalitat i la
diputació de Lleida arriben a un acord amb l’Executiu
de Madrid per mantenir obert el servei a canvi d’ assu-
mir anualment els dèficits que generés la línia fèrria.
Durant tots aquests anys, Renfe no ha fet cap inversió
de relleu en aquest servei, més enllà de les actuacions
puntuals de manteniment, la qual cosa ha provocat un
progressiu deteriorament de les infraestructures, fins al
punt que en la major part dels seus 90 quilòmetres de
trajecte els combois no poden superar els 60 quilòme-
tres per hora i cada dia són més freqüents les avaries i
els descarrilaments. Els alcaldes de la línia i les admi-
nistracions que paguen el seu dèficit han reclamat insis-
tentment del Govern central una inversió adequada que
permeti modernitzar la línia i explotar-la amb criteris
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turístics i, paral·lelament, el traspàs de la seva gestió i
titularitat al Govern de la Generalitat. Però no ha estat
fins al passat mes de gener que el ministeri de Fomen-
to ha adjudicat per 1.337 milions de pessetes i un ter-
mini d’execució de 18 mesos les obres de condiciona-
ment i arranjament de la línia, que es concentraran prin-
cipalment en el tram entre Lleida i Balaguer.

Els ajuntaments per on passa la línia i els usuaris dels
tren de La Pobla també exigeixen que, paral·lelament a
la renovació de vies i infraestructures i la reforma d’al-
gunes de les estacions, es millori la gestió del servei,
especialment en l’apartat dels horaris, perquè s’adeqüin
als d’altres línies que tenen parada a Lleida i, en un
futur, als dels combois de l’AVE, la qual cosa perme-
tria reduir considerablement la durada del trajecte des
del Pallars fins a Barcelona (amb les deficients conne-
xions actuals aquest viatge no es pot fer ara en menys
de quatre hores).

El traspàs de la línia a la Generalitat, per la seva banda,
no té encara calendari. El Congrés dels diputats va
aprovar a finals de 1994 una proposició no de llei per
fer efectiva la transferència de la línia l’1 de gener de
1996 i la Generalitat i l’Executiu de Madrid han anun-
ciat en nombroses ocasions un acord imminent pel tras-
pàs en el marc de la comissió mixta de traspassos Es-
tat-Generalitat. El passat mes de juliol, el director ge-
neral de Ports i Transports de la Generalitat, Enric Ticó,
donava per fet l’acord amb Madrid per materialitzar la
transferència d’aquest i d’altres trens regionals de Ca-
talunya i en la comissió mixta de traspassos del mes de
setembre es va pactar fins i tot que es tanqués abans
d’acabar l’any 1999. Malgrat això, el 26 de novembre,
el secretari d’Estat d’Infraestructures, Albert Vilalta,
assegurava que el traspàs de la titularitat de les línies
regionals catalanes a la Generalitat «anava per llarg»,
desestimant així totes les peticions prèvies en aquest
sentit del departament de Política Territorial.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a:

1. Exigir al ministeri de Fomento que les obres progra-
mades a la línia fèrria de Lleida a La Pobla de Segur
garanteixin la renovació i modernització complerta de
les infraestructures de tot el trajecte fins a La Pobla.

2. Tancar l’acord amb el Govern central i materialitzar
en el primer semestre d’aquest any la transferència de
la gestió i titularitat de la línia de tren de Lleida a La
Pobla de Segur a la Generalitat.

3. Millorar la gestió i l’explotació del servei, en col·-
laboració amb Renfe fins que no es faci efectiu el tras-
pàs, per adequar i flexibilitzar els horaris del servei amb
altres línies fèrries amb parada a Lleida, especialment
amb els dels futurs combois de l’AVE per tal de perme-
tre que els viatgers del Pallars puguin cobrir el trajec-
te fins a Barcelona en dues hores.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva,
Francesc Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Antoni
Siurana i Zaragoza, Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre la millora i
el traspàs a la Generalitat de la línia de
ferrocarril de Lleida a Manresa
Tram. 250-00326/06

Presentació: Sra. Marta Camps i Torrens,
juntament amb set altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Joan
Roma i Cunill, M. Àngels Gassó i Closa, Francesc
Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Antoni Siurana
i Zaragoza i Manel Nadal i Farreras, diputats del Grup
Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que disposen el articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent Proposició no de llei
sobre la millora i traspàs a la Generalitat de la línia de
ferrocarril de Lleida a Manresa.

La línia regional de ferrocarril de Lleida a Barcelona
per Manresa es va començar a construir a mitjans del
segle XIX, va arribar a la ciutat de Lleida l’any 1860 i
va ser clau pel desenvolupament econòmic i agrícola de
les comarques del pla de Lleida i per l’expansió de ciu-
tats com Cervera, Tàrrega o Mollerussa. Molts altres
municipis, com Sant Guim de Freixenet, van néixer i
créixer a l’empara d’aquest tren. A partir dels anys 60
d’aquest segle, no obstant, la línia de Manresa va anar
entrant en un període de declivi per la davallada del
nombre d’usuaris i del volum del transport de mercade-
ries. En els darrers anys, el deteriorament del servei
s’ha fet evident i Renfe, que a mitjans dels 80 es va
plantejar el tancament de la línia conjuntament amb
altres trens regionals deficitaris, ha optat per anar tan-
cant progressivament el major nombre possible d’esta-
cions i limitar-se a mantenir unes infraestructures que
s’han demostrat totalment precàries i obsoletes. Els
usuaris del tren de Manresa han mostrat en diverses
ocasions el seu rebuig per aquesta situació i per la man-
ca d’inversions de Renfe, fins al punt que l’any 1995 es
va crear una plataforma, impulsada pels ajuntaments de
la línia, la diputació de Lleida, els consells, sindicats i
diverses entitats socials i culturals, per pressionar el
Govern central i la Generalitat de cara a trobar una so-
lució. L’1 de maig de 1997 veïns, usuaris i represen-
tants polítics es van manifestar per reclamar la millora
immediata del servei, en el marc d’una campanya de
mobilitzacions i protestes empresa per la plataforma.

Els sindicats han fet públics en els darrers anys diver-
sos informes en els que denuncien el lamentable estat
de la línia, dels combois i de tot el material. Els estudis
presentats fins ara, tant pels sindicats com per la Gene-
ralitat, fixen en més de 7.500 milions de pessetes la
inversió necessària per deixar aquest servei en condici-
ons.
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Finalment, el ministeri de Fomento va licitar el maig de
1999 les primeres obres de millora de la línia, en con-
cret la renovació de la infraestructura i la modernitza-
ció del tram entre Mollerussa i Cervera, de 35 quilòme-
tres. Fomento va traure a subhasta aquesta actuació per
1.291 milions de pessetes, encara que no hi cap calen-
dari ni garanties per prosseguir les reformes en tot el
recorregut entre Lleida i Manresa.

Tot això, mentre continua sense resoldre’s la possible
transferència d’aquesta línia a la Generalitat en el marc
dels traspassos dels trens regionals catalans, ja que
Renfe i el Govern català no han fixat encara un calen-
dari de negociacions i objectius per fer-la efectiva.

Paral·lelament, els ajuntaments de la línia també han
mostrat la seva preocupació per la situació de les esta-
cions, moltes de les quals estan tancades (la darrera va
ser la de Sant Guim de Freixenet, fa dos anys) o en un
estat d’avançada degradació, i pel futur de bona part del
patrimoni actualment en desús que Renfe ha anat aban-
donant de forma paral·lela a la línia fèrria.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a:

1. Exigir al ministeri de Fomento l’inici immediat de
les primeres obres ja programades en la línia de ferro-
carril de Lleida a Manresa, entre Cervera i Mollerussa;
la licitació durant aquest any de les actuacions del tram
següent; i la redacció dels projectes pendents per asse-
gurar l’arranjament complert de tot el trajecte de Lleida
a Manresa.

2. Establir l’acord definitiu amb el Govern central per
materialitzar en el primer semestre d’aquest any la
transferència de la gestió i titularitat de la línia de tren
de Lleida a Manresa a la Generalitat.

3. Millorar la gestió i explotació del servei, en col·-
laboració amb Renfe fins que no es faci efectiu el tras-
pàs, per flexibilitzar i adequar els horaris del servei a
altres línies fèrries amb parada a Lleida.

4. Instar Renfe a que negociï amb els ajuntaments la
millora o cessió de les estacions i del patrimoni en des-
ús de la línia de Manresa..

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva, Joan
Roma i Cunill, M. Àngels Gassó i Closa, Francesc
Boya i Alós, Joaquim Llena i Cortina, Antoni Siurana
i Zaragoza, Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre la comuni-
cació entre les poblacions de l’anella
del delta de l’Ebre
Tram. 250-00327/06

Presentació: Sr. Josep M. Simó i Huguet,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, Sra. Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 3362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Simó i Huguet, Antoni Sabaté i Ibarz,
Montserrat Duch i Plana, Martí Carnicer i Vidal i Núria
Segú Ferré, diputats i diputades del Grup Parlamenta-
ri Socialistes – Ciutadans pel Canvi, i Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, diputada del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Verds, fent ús d’allò que dis-
posen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten per a la seva tramitació la següent Pro-
posició no de Llei.

El Delta de l’Ebre és una porció de terreny guanyada a
la Mediterrània que forma tot un conjunt geogràfic de
condicions similars, però dividida en dues parts pel riu
Ebre.

A l’interior del Delta de l’Ebre, s’hi troben els pobles
Deltebre (Jesús i Maria i La Cava), Sant Jaume d’En-
veja, Els Muntells, Balada i Poble Nou, a més de les
urbanitzacions de Riumar i Eucaliptus. Cal tenir en
compte, també, que al llarg de la línia que separa el
Delta i la base continental de la península Ibèrica (al
llarg de la carretera N-340) hi ha les poblacions de
l’Ampolla, Camarles, l’Aldea, Amposta i Sant Carles
de la Ràpita. Per tant, la pressió demogràfica directa
que sofreix el Delta és del voltant de 50.000 habitants.

El Delta de l’Ebre, atesa l’estructura de la propietat i
l’activitat agrícola destinada, bàsicament, al cultiu de
l’arròs, ha propiciat l’existència d’una densitat molt alta
de canals de rec, desguassos i camins, en proporció a
altres zones del país. Tota aquesta infraestructura de
serveis ha estat gestionada per les Comunitats de Re-
gants i, per tant, finançada i pagada directament pels
propietaris agrícoles del Delta.

Des de l’aprovació del Parc Natural del Delta, que ha
provocat una incipient activitat turística, l’aparició de
noves activitats econòmiques com les piscifactories, la
major mobilitat dels habitants del Delta, fa que sigui
insostenible la situació actual, on la major part de les
comunicacions entre pobles del Delta són de propietat
“municipal” i privada.

D’altra banda, cal tenir en compte que les dues pobla-
cions ubicades al centre del Delta, Deltebre i Sant
Jaume d’Enveja, que entre les dues tenen una població
de més de 15.000 habitants, estan separades pel límit
geogràfic que representa el riu Ebre. La comunicació
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quotidiana entre les dues poblacions es realitza a través
de tres barcasses que funcionen contínuament. Si bé
aquest mitjà de comunicació és molt interessant i bucò-
lic, no deixa de ser una gran limitació per a la relació
entre les dues poblacions.

És per aquests motius que els diputats sotasignats pre-
senten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a:

1. Elaborar dins de l’any 2000, el projecte de l’anella
del Delta de l’Ebre, que comuniqui Sant Carles de la
Ràpita, Poble Nou del Delta, Sant Jaume, Deltebre i
l’Ampolla.

2. Elaborar la planificació de carreteres del Delta, de tal
manera que la connexió entre pobles sigui a través de
vials de titularitat pública.

3. Estudiar dins de l’any 2000 les diverses alternatives
per connectar directament les poblacions de Deltebre i
Sant Jaume, tenint en compte l’impacte mediambiental
i visual, així com els condicionants urbanístics que
podrien afectar els dos municipis afectats.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Josep M. Simó i Huguet, GSOC-CPC; Antoni Sabaté i
Ibarz, GSOC-CPC; Montserrat Duch i Plana, GSOC-
CPC; Martí Carnicer i Vidal, GSOC-PCOC; Núria Segú
i Ferré, GSOC-CPC; Dolors Comas d’Argemir i Cen-
dra, IC-V

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de transport públic a les co-
marques de l’Ebre
Tram. 250-00328/06

Presentació: Sr. Josep M. Simó i Huguet,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Simó i Huguet, Antoni Sabaté i Ibarz,
Montserrat Duch i Plana, Núria Segú i Ferré, Martí
Carnicer i Vidal i Manel Nadal i Farreras, diputats i
diputades del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposició no de Llei.

La xarxa de transport públic per carretera a les terres de
l’Ebre és la mateixa que es va constituir els anys qua-
ranta a poc d’acabada la Guerra Civil i està condicio-
nada per dos factors singulars: el paper de capitalitat
supraregional que tenia la ciutat de Tortosa (les línies
d’autobusos penetraven fins ben endins de les provín-
cies de Castelló i Terol) i la manca de relació amb la

zona de Móra-Flix, el Priorat i amb Lleida. Al llarg del
darrer mig segle això ha canvia profundament; l’atrac-
ció de Tortosa envers el nord de Castelló i el Baix
Aragó s’ha perdut en bona part substituïda per l’eix
Vinarós-Benicarló i per Alcanyís, respectivament, en
canvi ha aparegut una recuperació de la relació entre el
nord de Ribera d’Ebre i el baix Priorat amb al resta del
territori de l’Ebre.

Els darrers deu anys, a més han aparegut altres factors
de caràcter intern que cal esmentar per separat:

1. La nova Estació Ferroviària de l’Aldea que s’ha con-
vertit en el centre de relacions ferroviàries de les Terres
de l’Ebre en substitució de Tortosa.

2. La configuració de les comarques i els equipaments
corresponents a les mateixes ha generat focus d’atrac-
ció cap a les ciutats d’Amposta, Gandesa i Móra, a més
de Tortosa, procedents de la pròpia comarca per gaudir
de serveis com Sanitat, Ensenyament, Justícia, Policia,
etc. Actualment hi ha localitats que per accedir a la seva
capital comarcal amb transport públic han de fer-ho
amb escala a Tortosa.

3. L’aparició de tendències quant a la ubicació dels ser-
veis de restauració i hosteleria al llarg de la costa des de
l’Ametlla a Alcanar, equipaments esportius a puts di-
versos, i les atraccions diversió i oci, que fan necessà-
ria una xarxa de transports que possibilitin l’accés de
tothom a tots arreu.

4. La consolidació de noves infraestructures viàries,
especialment l’Eix de l’Ebre que obre perspectives de
comunicació cap a la regió de Lleida fins ara no consi-
derat.

Tot això obliga a un revisió en profunditat de l’estructu-
ra del servei públic de transport de viatgers per carretera
per adequar-lo a la nova realitat, amb una orientació més
oberta, flexible i modificable que l’actual, marcada per la
rigidesa de les concessions administratives.

És per aquest motius que els diputats sotasignants for-
mulen la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

• Elaborar i posar en funcionament un Pla de Transport
Públic a les comarques de l’Ebre que tinguin en compte
els següents factors:

– potenciar el nucli de l’Estació de l’Aldea-Sortida de
l’autopista A-7, com a centre d’intercanvi de viatgers
carretera-ferrocarril, tenint en compte les grans línies
europees de transport per autocar.

– Les noves línies regulars d’autobusos, han de tenir en
compte l’estació de l’Aldea per portar/recollir passat-
gers als serveis ferroviaris tan els de llarg recorregut
com els de rodalies, per al conjunt de les comarques del
Baix Ebre i Montsià. En el cas dels nuclis del interior
de la comarca del Montsià (Ulldecona i La Sénia) es
preveurà la connexió amb l’estació del ferrocarril
d’Ulldecona.

• Estudiar una xarxa de noves línies que permetin l’ac-
cés a les capitals comarcals des dels municipis de cada
comarca.
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• Consolidar el servei regular per l’eix lineal de l’Ebre
entre Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Tortosa, Xerta,
Benifallet, Mora, Flix, Maials i Lleida.

• Establir un sistema que intercomuniqui el triangle
Flix-Ascó-Gandesa-Mores.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2000

Josep M. Simó i Huguet, Antoni Sabaté i Ibarz,
Montserrat Duch i Plana, Núria Segú i Ferré, Martí
Carnicer i Vidal i Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre les mesu-
res de millora del servei ferroviari de
les terres de l’Ebre
Tram. 250-00329/06

Presentació: Sr. Josep M. Simó i Huguet,
juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Simó i Huguet, Antoni Sabaté i Ibarz,
Montserrat Duch i Plana, Núria Segú i Ferré, Martí
Carnicer i Vidal i Manel Nadal i Farreras, diputats i
diputades del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposició no de Llei.

La regió de les Terres de l’Ebre com és sabut, la inte-
gren dues parts diferenciades al nord les comarques de
Terra Alta-Ribera d’Ebre (amb 37.000 -habitants), amb
una estructura ferroviària que els relaciona amb Reus i
Tarragona per la línia Saragossa-Casp-Flix-Mora-Tar-
ragona; i al sud, més directament relacionades amb la
ciutat, les comarques de Baix Ebre - Montsià (que to-
talitzen 118.00 veïns), travessades pel corredor ferrovi-
ari Barcelona- València. L’organització dels serveis fer-
roviaris, i en general de transport de viatgers, s’ha de
dissenyar a partir d’aquests dues realitats.

Fins finals de la dècada dels seixanta, Estació de
Tortosa era el nucli ferroviari més important des de
Tarragona a València. Punt de confluència de les línies
Barcelona-València amb la Tortosa-Puebla de Hijar-
Saragossa, seu dels tallers, oficina tècnica i la direcció
regional de Via i Obres i de la Inspecció Regional de
Serveis; dipòsit de màquines, centre de control de trà-
fec; estació de tot tipus de mercaderies a l’engròs i de
paqueteria i central de distribució del servei “porta a
porta”. Com a estació de llarg recorregut tenia aturada
de tots els serveis que circulaven per l’estació (en al-
guns casos l’única aturada entre Castelló i Tarragona)
i terminal del serveis regionals de la 5ª Zona (Barcelo-
na) i la 4ª (València) que penetraven fins Tortosa. L’Es-
tació de Tortosa era el centre de treball de més de 200
persones. La seva importància era tal que, fins i tot,
entre 1945 i 1960 es va construir una estació de nova

planta a I’indret de Ferreries entre els termes de Tortosa
i Roquetes, per resituar tots els serveis, mantenint l’an-
tiga estació de Tortosa com a baixador de serveis de
viatgers amb la denominació de “Tortosa-Temple”. La
infraestructura de la nova estació es va completar, i es
suspengueren els treballs l’any 1961 al moment d’es-
tendre les vies.

Entre 1965 i 1990 és clausurada la línia Tortosa-Puebla
de Hijar-, traslladat el dipòsit de màquines a Benicarló;
els serveis de Via i Obres, Inspecció Regional, allotja-
ment de personal i control centralitzat de tràfec despla-
çats a Tarragona; tancada I’estació de mercaderies i
suprimit el servei “porta a porta’ de paqueteria (activi-
tats en les quals es passà a dependre de l’Estació de
Reus)- i modificat el termini dels serveis regionals pro-
cedents de València a I’Estació de Vinarós sense pene-
trar a territori de Catalunya,

Fins l’agost de 1996, l’estació ferroviària de Tortosa
encara exercia la doble funció de terminal dels serveis
ferroviaris regionals i pas dels serveis de llarg recorre-
gut que relacionen la frontera francesa amb el centre i
el sud de la península. En aquesta data entrà en servei
el nou traçat directe L’Aldea-Freginals (amb un nou
pont sobre I’Ebre i estalvi de 19 quilòmetres) pel qual
passen a circular els serveis ferroviaris de mercaderia i
de passatgers de llarg recorregut que abans ho feien per
Tortosa i es suspèn el tràfec ferroviari del tram Tortosa-
Fregimals deixant sense servei les estacions de Mianes
i Santa Bàrbara. Amb l’entrada en servei del Corredor
Ferroviari Mediterrani es va alterar substancialment la
situació de l’Estació de Tortosa que resta com a termi-
nal de trens de rodalies amb solament 7 empleats.

Cal acceptar que el procés de desmantellament del fer-
rocarril de Tortosa-ciutat des de 1965 respon a una vo-
luntat raonable de modernitzar i optimitzar els serveis
i que, per tant, no haurien de considerar-se contràries
als interessos general del país ni particulars del territori.
Amb la nova situació, els serveis ferroviaris s’adapten
als nous criteris al principi esmentats, segregant el trà-
fec de mercaderies respecte els serveis de viatgers de
llarg recorregut i els serveis de viatgers regionals i lo-
cals. S’aconsegueix una millora general del corredor
mediterrani, amb la duplicació de la via, la modernitza-
ció de la seva planta i l’eliminació de la corba de
Tortosa, el que repercuteix en un estalvi considerable
de temps i comoditat alhora que es treu del casc urbà de
Tortosa la incomoditat real que suposa el tràfec ferro-
viari indiscriminat. Desprès dels canvis esdevinguts, els
serveis ferroviari queden així.

Actualment no hi ha cap Estació de Mercaderies a la
zona. Els projectes existents, però, preveuen que tot el
Baix Ebre-Montsià se servirà a mig termini d’una nova
estació central de mercaderies, pendent de construcció,
situada al nucli d’entroncament Autopista A-7 (sortida
L’Aldea-Tortosa), la variant de l’N-340 i carretera C -
237. La nova estació, amb accés des de la C –237 es
situa a 10 km. Del casc urbà de Tortosa, a 7 del
d’Amposta, a 14 de Deltebre, a 15 del Port dels Alfacs,
a 4 km del Polígon Industrial de Campredo, a 7 km del
de Ventrial Catalunya-Sud. El Pla Parcial de qualifica-
ció dels terrenys a ocupar per la nova estació central de
mercaderies està ja aprovat dins el terme municipal de
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l’Aldea, però el Ministeri de Foment no ho preveu dins
els seus pressupostos immediats, perquè és el previst a
la planificació regional i no en una nova ubicació i amb
altres accessos que és com sembla es proposta des de
Renfe i el Ministeri de Foment.

Per una adequada comunicació a l’estació ferroviària,
es necessari la construcció de la variant de la CN – 340
a l’altura de la població de l’Aldea, per tal de facilitar
un fàcil accés des de tot el conjunt del territori.

Per tal de millorar el servei ferroviari de les Terres de
l’Ebre, els diputats sotasignants formulen la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a negociar amb
el Govern de l’Estat i Renfe el següent conjunt de me-
sures de millora del servei ferroviari de les terres de
l’Ebre.

1. Transformació de l’Estació de l’Aldea en la gran
estació intermodal de la Regió les Terres de l’Ebre.

– Construcció d’una estació de mercaderies a l’Aldea.

– Cal aconseguir que tots els trens de llarg recorregut,
inclòs l’Euromed s’aturin a l’Aldea, atès que donaria
servei a una població de més de 100.000 habitants
(Tortosa, Amposta, La Ràpita, Deltebre...).

– Construcció d’una variant de la CN-340 a l’Aldea per
facilitar l’accés automobilístic a l’estació.

– Potenciar un servei de transport públic en forma de
llençadera per connectar l’Aldea i Tortosa.

2. Perllongar els serveis de rodalies de la línia conven-
cional fins a Ulldecona.

3. Reordenar els serveis ferroviaris de la Ribera d’Ebre.

– El manteniment de serveis de la línia Madrid-
Saragossa-Barcelona pel circuit de Mora la Nova i
Casp.

– Perllongament de serveis de rodalies fins a Riba-roja.

– Potenciació de l’estació de mercaderies de Flix.

Palau del Parlament, 25 de gener del 2000

Josep M. Simó i Huguet, Antoni Sabaté i Ibarz,
Montserrat Duch i Plana, Núria Segú i Ferré, Martí
Carnicer i Vidal, Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre la presen-
tació del document de conclusions del
projecte de reorganització i millora
dels serveis de transport de viatgers al
camp de Tarragona
Tram. 250-00330/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, Manel Nadal i Farreras, Martí
Carnicer i Vidal, Josep Maria Simó i Huguet, Núria
Segú i Ferré i Antoni Sabaté i Ibarz, diputats i diputa-
des del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten la següent Pro-
posició no de Llei.

La Direcció General de Ports i Transports va encarre-
gar la redacció d’un «Projecte de Reorganització i Mi-
llora dels Serveis de Transport de Viatgers al Camp de
Tarragona» treballs que es varen concloure el gener de
1999, les conclusions del qual no han estat fetes públi-
ques.

Vista la importància de completar la xarxa ferroviària
d’aquesta àrea, d’incrementar la demanda del transport
públic interurbà i de resoldre la interconnexió de les
diferents línies ferroviàries d’alta velocitat, els diputats
sotasignants formulen la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Consell Executiu a presentar al
Parlament de Catalunya el document de conclusions del
Projecte de Reorganització i Millora dels Serveis de
Transport de Viatgers al Camp de Tarragona.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2000

Montserrat Duch i Plana, Manel Nadal i Farreras, Martí
Carnicer i Vidal, Josep Maria Simó i Huguet, Núria
Segú i Ferré, Antoni Sabaté i Ibarz
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Proposició no de llei sobre la redacció
d’un Pla de transport interurbà per a
autobusos del camp de Tarragona

Tram. 250-00331/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi

Reg. 3366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, Manel Nadal i Farreras, Martí
Carnicer i Vidal, Josep Maria Simó i Huguet, Núria
Segú i Ferré i Antoni Sabaté i Ibarz, diputats i diputa-
des del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten la següent Pro-
posició no de Llei.

El Camp de Tarragona a les comarques de l’Alt Camp,
del Baix Camp i del tarragonès és una de les àrees més
dinàmiques de Catalunya. Al triangle tradicional de
Tarragona-Reus-Valls cal afegir-hi ara les poblacions
costaneres de Salou, Cambrils i les de l’interior com
Vilaseca, així com els pobles més propers Reus i Tar-
ragona.

El dinamisme d’aquesta àrea territorial ha rebut un fort
impuls amb la instal·lació del sector petroquímic i el
creixement constant del sector dels serveis.

L’índex de motorització d’aquest territori, així com la
mobilitat de la població obliguen a una redefinició de
l’estructura del transport, prioritzant el transport públic
col·lectiu (ferroviari i d’autobusos) davant l’automòbil.

Per tal de donar resposta a la demanda de transport
públic del Camp de Tarragona, el Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi formula la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta e Consell Executiu a accelerar la
redacció i execució d’un Pla de Transport interurbà per
autobusos del Camp de Tarragona que garanteixi un
servei adequat a totes les poblacions, que reordeni les
concessions, i que faciliti la comunicació als nous cen-
tres intermodals (port-aeroport-estacions) i nuclis de
serveis.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2000

Montserrat Duch i Plana, Manel Nadal i Farreras, Martí
Carnicer i Vidal, Josep Maria Simó i Huguet, Núria
Segú i Ferré, Antoni Sabaté i Ibarz

Proposició no de llei sobre la regulació
del dret de vot a les eleccions locals
als ciutadans procedents de països
extracomunitaris
Tram. 250-00332/06

Presentació: Sr. Àlex Masllorens i
Escubós, juntament amb cinc altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 3367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Àlex Masllorens i Escubós, Marina Geli i Fàbrega, M.
Pilar Malla i Escofet, Joan Surroca i Sens, Núria Segú
i Ferré i Cristina Viader i Anfrons, diputats i diputades
del Grup Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la cambra, presenten per a la seva tramitació
davant del Ple la següent Proposició no de llei.

En els darrers anys, s’ha produït un increment notable
de la població estrangera d’origen no comunitari en el
conjunt de l’Estat. I dintre d’Espanya, Catalunya és de
les comunitats autònomes amb major presència de tre-
balladors immigrants extracomunitaris.

Molts d’aquests treballadors ja fa temps que cotitzen
regularment a la Seguretat Social, paguen els impostos
que els correspon de pagar i, en definitiva, exerceixen
responsablement una bona part dels mateixos drets i
deures que els ciutadans nascuts dins del territori de la
Unió Europea.

La majoria d’estrangers vinguts de fora d’Europa està
fent un esforç ben lloable per a conèixer millor el país
que els ha acollit i la seva cultura, i està seguint proces-
sos d’integració social que han de ser recolzats des de
les institucions.

D’entre els drets que més poden fomentar la implicació
dels immigrants en els afers comuns del conjunt de la
societat que els acull, hi destaca al dret al vot en les
eleccions i molt especialment en les eleccions que els
són més properes, com són les municipals.

Alguns països de la Unió Europea ja han reconegut el dret
a votar als ciutadans procedents de països extracomu-
nitaris i els han permès d’exercir-lo. Al nostre país, el dret
al sufragi dels residents extracomunitaris està previst
igualment en la nova llei sobre Drets i llibertats dels es-
trangers a Espanya i la seva integració social; també en la
Carta Municipal de Barcelona i en diverses mocions
aprovades per plenaris d’ajuntaments.

És per tots aquests motius que els Diputats i Diputades
sotasignats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Portar a terme les gestions necessàries prop del Govern
de l’Estat, perquè es reguli immediatament el dret a
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votar a les eleccions locals de tots els estrangers que
resideixin legalment en municipis espanyols, tal com ja
preveu la nova llei orgànica sobre Drets i Llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social.

Palau del Parlament, 27 de gener del 2000

Àlex Masllorens i Escubós, Marina Geli i Fàbrega, M.
Pilar Malla i Escofet, Joan Surroca i Sens, Núria Segú
i Ferré i Cristina Viader i Anfrons

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’Hospital Comarcal del Baix
Llobregat, a San Joan Despí (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-00333/06

Presentació: Sra. Carme Porta i Abad,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 3370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament
amb la signatura de quatre diputats més.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre l’Hos-
pital Comarcal del Baix Llobregat a Sant Joan Despí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la comarca del Baix Llobregat, dels 70/1000 habitants
comarcals que un cop l’any han d’acudir a un hospital per
casos aguts, només la meitat ho poden fer en centres de
la comarca. El principal dèficit es detecta al sector hospi-
talari de Cornellà i al subsector de Sant Feliu.

Tal i com s’ha proposat des de fa anys, des de diversos
Ajuntaments i des del mateix Consell Comarcal, la
construcció de l’Hospital de Sant Joan Despí reduiria
aquests dèficits. Tot i això, als pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya no s’ha contemplat cap inversió per
construir-lo, ni des del govern s’han fet públiques les
intencions sobre terminis de construcció.

Tanmateix, la construcció de l’hospital és una reivindi-
cació dels diferents sindicats de la comarca i de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns del Baix Llobregat.

Per això, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a construir l’hospital comarcal del Baix Llobre-
gat de Sant Joan Despí, durant la present legislatura,
reservant a aquest efecte les partides econòmiques adi-
ents.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2000

Carme Porta i Abad, Ernest Benach i Pascual, Xavier
Vendrell i Segura, Josep Bargalló Valls, Josep Huguet
i Biosca

Proposició no de llei sobre la instal·-
lació de tanques protectores de formi-
gó a l’autopista A-19, al seu pas per
Badalona
Tram. 250-00334/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 3395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord amb allò que
preveu l’article 134 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A l’autopista A-19, al seu pas per Badalona, existeixen
molts punts de sinistralitat, i així ho indiquen les esta-
dístiques.

Malauradament en tot els seu recorregut per Badalona
encara no s’han instal·lat tanques protectores de formi-
gó, i encara existeixen les tanques metàl·liques que son
més dèbils i insegures.

Un dels punts de sinistralitat freqüent a l’A-19, al seu
pas per Badalona, es produeix a la banda de muntanya,
entre els carrers Migjorn i Coll i Pujol.

El darrer episodi es produïa el proppassat dia 3 de fe-
brer a tres quarts de 10 del vespre. Un automòbil que
circulava per l’A-19 va sofrir un accident pel qual
col·lisionà amb les tanques de protecció de l’autopista.
A conseqüència del fort impacte, el vehicle va trencar
les tanques continuant la seva trajectòria pel camí late-
ral de l’autopista fins a topar amb la porta de l’IES La
Pineda al Torrent Batllòria.

Afortunadament en aquell moment no hi havia ni alum-
nes ni professors a la zona a on va arribar vehicle. La
sort va evitar que l’accident prengués dimensions més
greus.

Malauradament, no és la primera vegada que succeeix
un fet com aquest, detectant-se que aquesta zona és un
punt negre de sinistralitat molt important que cal cor-
regir de manera urgent.

Considerem que per protegir la zona d’alumnes i profes-
sors a la Pineda (diàriament entren per aquella porta uns
1.200 alumnes i 118 professors), caldria instal·lar les es-
mentades proteccions a la banda de muntanya de l’A-19,
entre l’avinguda Migjorn i l’avinguda Coll i Pujol.

Per aquests motius el grup parlamentari IC-V presen-
ta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Canviar, de manera urgent i prioritària, les tanques
metàl·liques per unes de formigó contra impactes a la
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zona de l’A-19 al seu pas per Badalona, a la banda de
muntanya, entre els carrers Migjorn i Coll i Pujol.

2. Canviar en tot el tram de Badalona les tanques metàl·-
liques per tanques de formigó, per millorar la segure-
tat de les persones que passen als voltants de l’autopis-
ta, més tenint en compte que l’A-19 té un traçat molt
proper als habitatges i les vies públiques de circulació
que la travessen per sota.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2000

Joan Boada i Masoliver Bet Font i Montanyà
Portaveu Portaveu adjunta

Proposició no de llei sobre el projecte
de canalització de la riera de Caldes, a
Palau de Plegamans (Vallès Occiden-
tal)
Tram. 250-00335/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 3406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà i Joan Boada i Masoliver, porta-
veu adjunta i portaveu, respectivament, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V),
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Arran dels greus danys humans i materials que l’any
1994 va provocar el desbordament de la Riera de Cal-
des al seu pas per Palau de Plegamans, la Junta d’Ai-
gües va elaborar un projecte per a la canalització
d’aquest curs d’aigua.

L’esmentat projecte contempla tres fases per a la seva
execució i, en aquests moments, només s’ha portat a
terme la primera, que correspon al tram alt de la zona
afectada.

En les pluges de la tardor passada es va poder compro-
var com els efectes de la canalització realitzada enca-
ra han accentuat el risc d’inundació als 2 trams inferi-
ors pendents.

És, doncs, imprescindible executar, el més aviat possi-
ble, la segona i tercera fase per tal de garantir la segu-
retat de les persones del barri afectat i poder evitar un
nou desastre.

Per tots aquests motius presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a

1. Continuar l’execució del projecte de canalització de
la Riera de Caldes al seu pas per Palau de Plegamans
dins del primer semestre de l’any 2000.

2. Incloure la dotació econòmica necessària dins dels
pressupostos del 2000.

Parlament de Catalunya 7 de febrer de 2000

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de l’article 145 de la
Constitució espanyola, per tal d’elimi-
nar l’impediment de federació de co-
munitats autònomes i permetre l’esta-
bliment lliure de convenis i acords de
cooperació entre elles
Tram. 270-00023/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb onze altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 3087 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya . La diputa-
da i els diputats sotasignants presenten la següent.

Document/proposta: Proposta de Resolució per la qual
s’acorda presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la
modificació de l’article 145 de la Constitució Espanyo-
la per tal d’eliminar l’impediment de federació de Co-
munitats Autònomes i permetre l’establiment lliure de
convenis i d’acords de cooperació entre elles.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 145 de la Constitució Espanyola estableix que
en cap cas s’admetrà la federació de Comunitats Autò-
nomes i es contempla, exclusivament, la possibilitat
que els estatuts d’autonomia puguin preveure els supò-
sits, requisits i termes en què aquelles podran celebrar
convenis entre sí per a la gestió i prestació de serveis
propis; el caràcter i efectes de la corresponent comuni-
cació a les Corts Generals, així com que per a la resta
de supòsits necessiten de la preceptiva autorització de
les Corts Generals. Aquesta darrera possibilitat té la
seva correspondència estatutària en l’article 27, a pesar
que vint anys més tard de la seva aprovació encara no
s’han explorat suficientment les possibilitats i potenci-
alitats d’aquest instrument.

És evident que, en la perspectiva d’impedir la configura-
ció d’un eventual estat confederal, el legislador constitu-
ent va introduir expressament la prohibició de la federa-
ció de Comunitats Autònomes, i molt especialment pen-
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sant en el cas dels territoris dels denominats Països
Catalans perquè, paradoxalment, la Disposició Transi-
tòria Quarta preveia per al cas de Navarra la possibili-
tat d’incorporació al règim autonòmic basc, prèvia de-
cisió dels òrgans forals pertinents, a més de la ratifica-
ció per la via d’un referèndum convocat a l’efecte.
Aquesta perspectiva restrictiva implica per a la resta de
territoris de l’Estat distints del País Basc i de Navarra
que fins i tot les relacions cooperatives tinguin sempre
la tutela i acceptació des de dalt, en un clar intent que
les Comunitats Autònomes siguin unes simples hostes
de l’Estat de les Autonomies.

Per això, una primera constatació sobre aquesta qües-
tió ens condueix a afirmar que, l’horitzó federal dels
Països Catalans es revela com un objectiu en el terreny
polític d’una part important del catalanisme; un objec-
tiu, l’aproximació al qual s’està executant de manera
modesta però encoratjadora en els àmbits cultural, aca-
dèmic o científic, a través de les universitats, que, per
sort, estan fent passos de gegant en la seva coordinació
i en la construcció de bases comunes a partir d’obres
enciclopèdiques de geografia, cultura o història social
i política dels Països Catalans. Aquesta iniciativa de les
institucions acadèmiques i culturals, al marge de la
decidida empenta de les respectives institucions d’au-
togovern, té el seu indiscutible origen en els recíprocs
vincles històrics, culturals i lingüístics comuns existents
entre el Principat de Catalunya, el País Valencià, les
Illes Balears i també l’Aragó, en tant que territoris i
realitats socials i polítiques integrants de l’antiga Coro-
na d’Aragó. Amb independència, però, d’aquests cone-
guts precedents històrics, la realitat actual fa necessà-
ria l’existència de mecanismes jurídics que facilitin les
relacions entre aquestes institucions públiques. En
aquest sentit, la continuïtat territorial obliga a coordinar
polítiques mediambientals, energètiques o d’ordenació
del territori; en el terreny cultural existeixen evidents
llaços que provenen de compartir totalment o parcial la
llengua catalana com a pròpia, així com vincles cultu-
rals entre l’Aragó i part de País Valencià; en un altre
ordre de coses, és de destacar els drets històrics mantin-
guts a partir de 1716 i la tradició política basada en els
valors del pactisme i el confederalisme; els actuals rep-
tes que planteja la unificació europea, amb la necessi-
tat de partir de territoris amb una massa crítica demo-
gràfica i econòmica suficient per a tenir pes específic a
nivell europeu; la coordinació de productes turístics i
culturals; l’incentiu de la permeabilitat social a través
d’intercanvis escolars i a tot nivell; finalment, és obli-
gada una referència als interessos econòmics comuns
en tant que regió econòmica, coneguda com a Eix
Mediterrani i de l’Ebre, així com a l’existència d’una
estructura socioeconòmica progressivament similar i un
saldo netament desfavorable respecte a l’Estat en la
balança de pagaments.

En aquest sentit, al marge de l’objectiu de suprimir
l’actual prohibició de federació de comunitats autòno-
mes, cal incrementar els vincles i els instruments de
cooperació, a partir de la possibilitat d’establir lliure-
ment convenis, possibilitat que avui és vetada perquè en
determinats casos es requereix que aquests siguin co-
municats a les Corts Generals – quan són contemplats
en els respectius estatuts – i en d’altres autoritzats per

la mateixa instància legislativa, fet que en la pràctica
suposa un fre i un límit a la possibilitat d’establir lliu-
rement els oportuns convenis sobre temes d’interès
comú.

Per tot el que s’exposa, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE PRIMER

L’article 145.1 de la Constitució Espanyola, de 6 de
desembre de 1978, quedarà redactat de la següent ma-
nera:

«S’admetrà la federació de Comunitats Autònomes, a
iniciativa dels respectius parlaments o assemblees legis-
latives, per majoria dels membres que les componen, i
prèvia ratificació en referèndum convocat expressa-
ment a aquest efecte i aprovat per majoria dels vots
vàlids emesos en els casos que existeixi

»a) una continuïtat territorial que aconsella coordinar
polítiques mediambientals, energètiques o d’ordenació
del territori

»b) llaços culturals que provinguin de compartir total-
ment o parcial una mateixa llengua

»c) drets històrics comuns dels reconeguts en la Dispo-
sició Addicional Primera

»d) interessos econòmics comuns en tant que regió
econòmica»

ARTICLE SEGON

L’article 145.2 de la Constitució Espanyola, de 6 de
desembre de 1978, quedarà redactat de la següent ma-
nera:

«Els Estatuts podran preveure els casos, requisits i ter-
mes en què les Comunitats Autònomes podran celebrar
convenis entre elles per tal d’acomplir i prestar serveis
que els siguin propis, així com per a l’establiment
d’acords de cooperació.»

Palau del Parlament, 31 de gener de 2000

Joan Ridao i Martín, Josep-Lluís Carod-Rovira, Josep
Huguet i Biosca, Josep Bargalló Valls, Joan Puigcercós
i Boixassa, Jordi Ausàs i Coll, Ernest Benach i Pascual,
Carles Bonet i Revés, Francesc Ferrer i Gironès, Jaume
Oliveras i Maristany, Carme Porta i Abad, Xavier
Vendrell i Segura

3.10.65.
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3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·-
LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la salut laboral
Tram. 302-00001/06

Esmenes presentades
Reg. 3546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 09.02.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3546)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la salut laboral. (Tram. 302-00001/06).

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

MODIFICACIÓ DEL PUNT 4

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

Substituir el text del punt 4 de la Moció pel següent
redactat:

«4. Finalitzar el procés de constitució de tots el serveis
de prevenció de la Generalitat de Catalunya amb la
màxima celeritat possible, amb dotació humana i ma-
terial adient.»

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sani-
tària i especialment el seu finançament
Tram. 302-00002/06

Esmenes presentades
Reg. 3523 i 3537 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 08 i 09.02.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 3523)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que

es determina a l’article 130.2 del Reglament de la cam-
bra, presento les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària i especialment el seu finançament
(Tram. 302-00002/06).

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

De modificació del punt 3 de la Moció. Nova redacció:

«3. El Parlament de Catalunya constata que les políti-
ques del Govern de la Generalitat de concessions
d’avals els anys 1993 i 1996 per un import total de
3.600 milions de pessetes no han servit per a assegurar
la viabilitat de l’Hospital General de Catalunya.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt 5 de la Moció. Nova redacció:

«5. El Parlament de Catalunya insta el Departament de
Sanitat de la Generalitat a constituir un Grup de Tre-
ball o Comissió, en la qual hi participin representants
dels grups parlamentaris, per tal que en el termini
màxim de tres mesos elabori un dictamen sobre les pro-
postes de viabilitat per als equipaments sanitaris de
l’Hospital General de Catalunya. Aquest grup de tre-
ball haurà de:

»– Tenir en compte les necessitats assistencials del
Vallès Occidental i les possibilitats per a cobrir-les dels
operadors de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pú-
blica existents a la zona.

»– Avaluar les diferents possibilitats de reconversió
dels actuals equipaments de l’Hospital General de
Catalunya, o d’una part, per a d’altres finalitats com la
d’Hospital Comarcal per atendre els ciutadans de Sant
Cugat i Rubí, equipaments sociosanitaris, etc.»

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2000

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 3537)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari Popular, d’acord amb allò que
disposa l’article 130.2 del Reglament de la cambra,
presenta la següent esmena a la Moció (tram. 302-
00002/06) subsegüent a la interpel·lació sobre la polí-
tica sanitària i especialment el seu finançament, presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
- Verds.
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1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Popular

De modificació del text de la Moció

«1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva pre-
ocupació creada per la fallida voluntària de l’Hospi-
tal General de Catalunya i de les conseqüències que
aquesta pugui tenir pels seus treballadors, per l’activi-
tat sanitària que presta i en definitiva, pel futur de
l’Hospital.

»2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat que, una vegada s’hagi resolt el procedi-
ment concursal, comparegui davant la Comissió de
Política Social per presentar les actuacions que han
acordat dur a terme les administracions creditores en
relació amb el futur de l’Hospital General de Catalu-
nya.»

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2000

M. Dolors Nadal i Aymerich
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la salut i la si-
nistralitat laborals
Tram. 302-00003/06

Esmenes presentades
Reg. 3545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 09.02.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3545)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la salut i sinistralitat laborals (Tram. 302-00003/06)

Presentació d’esmenes

Presentació: Ramon Camp i Batalla, portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió

MODIFICACIÓ DEL PUNT 4

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

Substituir el text del punt 4 de la Moció pel següent
redactat:

«4. Finalitzar el procés de constitució de tots el serveis
de prevenció de la Generalitat de Catalunya amb la
màxima celeritat possible, amb dotació humana i ma-
terial adient.»

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’estat de l’ad-
ministració de les finances públiques
Tram. 302-00004/06

Esmenes presentades
Reg. 3524 i 3543 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 08 i 09.02.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 3524)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la cam-
bra, presento la següent esmena al text de la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’estat de l’administració de les finances públiques
(Tram. 302.00004/06).

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

De modificació de l’apartat 4 de la Moció. Nova redac-
ció:

«4. Negociar amb el Govern de l’Estat la transforma-
ció de l’Agència Tributària a Catalunya en un consorci
amb participació de totes les administracions implica-
des.»

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2000

Joaquim Nadal i Farreras
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3543)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre l’estat de l’administració de les finances públiques
(Tram. 302-00004/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

MODIFICACIÓ DEL PUNT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:
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»Continuar impulsant l’eficiència de l’àrea tributària
de la Generalitat pel que fa a:

»a) la modernització de les infraestructures i de millor
dotació de la mateixa.

»b) el desplegament de la normativa bàsica de l’Estat
en matèria tributària.

»c) el creuament de dades informàtiques.»

ADDICIÓ AL PUNT 4

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

Afegir al principi del punt 4:

«Per al proper període de finançament de la Genera-
litat que ha d’entrar en vigor l’1 de gener del 2002, i
d’acord amb els criteris sobre el nou model de finança-
ment aprovats per la Comissió d’Estudis sobre el Con-
cert Econòmic com a Via per a l’Adequat Finançament
de l’Autonomia de Catalunya, negociar amb el Govern
de l’Estat.»

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la inversió co-
marcal a Catalunya
Tram. 302-00005/06

Esmenes presentades
Reg. 3544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 09.02.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3544)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació so-
bre la inversió comarcal a Catalunya (tram. 302-00005/
06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, portaveu, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

MODIFICACIÓ DEL PUNT 4

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

«4. ... del Pla Metropolità, en el termini més breu pos-
sible.»

MODIFICACIÓ DEL PUNT 5

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

«5. ...de la seva xarxa de carreteres, sempre que abans
s’hagin fet sobre aquesta xarxa les inversions necessà-
ries per suplir els greus dèficits existents actualment.»

MODIFICACIÓ DEL PUNT 6

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a seguir potenciant una política d’inversions
en el territori que permeti aconseguir el grau més òp-
tim d’equilibri territorial»

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’elaboració i la
presentació de l’avantprojecte de Llei
de pressupostos de la Generalitat, de
les seves empreses i dels organismes
autònoms per a l’any 2000
Tram. 302-00006/06

Esmenes presentades
Reg. 3319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 3319)

A LA MESA DEL PARLAMENT

José Luis López Bulla, diputat del 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 al Consell Executiu sobre l’elaboració i la
presentació de l’avantprojecte de llei de pressupostos
de la Generalitat, de les seves empreses i dels organis-
mes autònoms per a l’any 2000 (tram. 302-00006/06).

1
ESMENA NÚM. 1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

De tot el text de la moció

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar el Projecte de llei de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya i les seves empreses i
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organismes autònoms per a l’any 2000, en una data
que permeti la tramitació de les esmenes a la totalitat
en la propera sessió plenària del Parlament. En tot cas
la data de presentació serà sempre anterior a la cele-
bració de les properes eleccions generals.»

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2000

José Luis López Bulla
Diputat

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’ocupació
Tram. 300-00135/06

Presentació: Sr. José Luis López Bulla,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 3031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

José Luis López Bulla, diputat del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds, d’acord amb allò
que preveu l’article 128 del Reglament de la cambra,
presenta la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu sobre la política d’ocupació i molt especialment
pel que fa al deute que la Generalitat té des del 1997 per
aquesta matèria amb diversos ajuntaments?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

José Luis López Bulla
Diputat

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política del joc
Tram. 300-00136/06

Presentació: Sr. Joan Ferran i Serafini, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 3095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ferran i Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es pre-
veu als articles 128 i següents del Reglament de la cam-
bra, formula la següent interpel·lació al Consell Executiu:

– Quin és el capteniment del Consell Executiu sobre la
política de joc?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

Joan Ferran i Serafini

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desenvolupament de l’autonomia
aranesa
Tram. 300-00138/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 3289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de al
cambra, formula la interpel·lació que segueix al Consell
Executiu.

La Llei d’Aran fou aprovada el 17 de juny de 1991.
Transcorreguts nou anys des de l’aprovació d’aquesta
llei.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
de Catalunya pel que fa al desenvolupament de l’auto-
nomia aranesa i al seu marc jurídic, la Llei d’Aran?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2000

Francesc Boya i Alós

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques d’integració dels treba-
lladors i treballadores i els residents
estrangers extraordinaris
Tram. 300-00140/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 3371 i 3520 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 08.02.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta:Interpel·lació sobre les polítiques
d’integració dels treballadores i treballadors i residents
estrangers extracomunitaris.

– Quins són els criteris de capteniment del Govern en
relació a les polítiques d’integració dels treballadores i
treballadors i residents estrangers extracomunitaris?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2000

Joan Ridao i Martín
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Diputada que ha accedit al ple exerci-
ci de la condició de parlamentària

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
febrer de 2000, atès que la diputada proclamada elec-
ta, Sra. Meritxell Borràs i Solé, ha complert els requi-
sits que estableix l’article 4.1 del Reglament (credenci-
al –Reg. 3142–; acatament de la Constitució i de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya –Reg. 3257–; declara-
ció d’incompatibilitats –Reg. 3259–), la Mesa ha cons-
tatat i manifestat que la senyora Meritxell Borràs i Solé
ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentà-
ria.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2000

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

Diputat que ha accedit al ple exercici
de la condició de parlamentari

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
febrer de 2000, atès que el diputat proclamat electe, Sr.
Francesc Iglesias i Sala, ha complert els requisits que
estableix l’article 4.1 del Reglament (credencial –Reg.
3143–; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya –Reg. 3145–; declaració d’in-
compatibilitats –Reg. 3147–), la Mesa ha constatat i
manifestat que el senyor Francesc Iglesias i Sala ha
accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2000

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

Diputat que ha accedit al ple exercici
de la condició de parlamentari

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
febrer de 2000, atès que el diputat proclamat electe, Sr.
Carles Puigdomènech i Cantó, ha complert els requisits

que estableix l’article 4.1 del Reglament (credencial –
Reg. 3141–; acatament de la Constitució i de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya –Reg. 3436–; declaració
d’incompatibilitats –Reg. 3438–), la Mesa ha constatat
i manifestat que el senyor Francesc Iglesias i Sala ha
accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2000

El secretari tercer El president del Parlament

Francesc Codina i Castillo Joan Rigol i Roig

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió
Tram. 399-00001/06

Adscripció de diputats

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
febrer de 2000, ha pres nota dels escrits que, d’acord
amb l’article 21.2 del Reglament, li han adreçat els se-
nyors diputats següents, en què manifesten que desit-
gen ésser adscrits al Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió:

Francesc Iglesias Sala Reg. 3146

Sra. Meritxell Borràs i Solé Reg. 3258
Sr. Carles Puigdomènech i Cantó Reg. 3437

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2000

La secretària primera El president del Parlament

Carme Valls i Llobet Joan Rigol i Roig

Composició de la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana
Tram. 400-00002/06

Substitució d’un diputat del G. P. de Con-
vergència i Unió
Reg. 3326 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Baixa: Sr. Joan Vallvé i Ribera.

Alta: Sr. Carles Puigdomènech i Cantó.
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Composició de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost
Tram. 400-00003/06

Substitució d’un diputat del G. P. de Con-
vergència i Unió
Reg. 3326 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Baixa: Sr. Joan Vallvé i Ribera.

Alta: Sr. Pere Lladó i Isàbal.

Composició de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme
Tram. 400-00004/06

Substitució de diputats del G. P. de Con-
vergència i Unió
Reg. 3326 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Baixa: Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas. Alta: Sra.
Meritxell Borràs i Solé.

Baixa: Sr. Andreu Mas-Colell. Alta: Sr. Joan Vallvé i
Ribera.

Composició de la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca
Tram. 400-00005/06

Substitució de diputats del G. P. de Con-
vergència i Unió
Reg. 3326 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Baixa: Sr. Jaume Farguell i Sitges. Alta: Sr. Francesc
Iglesias i Sala

Baixa: Sr. Frederic Gené i Ripoll. Alta: Sr. Carles
Pellicer i Punyed.

Composició de la Comissió de Política
Territorial
Tram. 400-00006/06

Substitució de diputats del G. P. de Con-
vergència i Unió
Reg. 3326 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Baixa: Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas. Alta: Sr.
Carles Puigdomènech i Cantó.

Baixa: Sr. Josep Ll. Fernández i Burgui. Alta: Sr.
Eudald Casadesús i Barceló.

Baixa: Sr. Pere Lladó i Isàbal. Alta: Sr. Francesc
Iglesias i Sala.

Composició de la Comissió de Política
Social
Tram. 400-00008/06

Substitució de diputats del G. P. de Con-
vergència i Unió
Reg. 3326 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Baixa: Sr. Carles Pellicer i Punyed.

Alta: Sra. Meritxell Borràs i Solé.

Composició de la Comissió de l’Esta-
tut dels Diputats
Tram. 400-00010/06

Designació de la presidència
Reg. 3385 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Alta: Sra. Núria Martínez i Barderi.

Substitució de diputats del G. P. de Con-
vergència i Unió
Reg. 3326 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Baixa: Ramon Espadaler i Parcerisas.

Alta: Sra. Núria Martínez i Barderi.

Composició de la Comissió de Control
Parlamentari de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió i
de les Empreses Filials
Tram. 400-00012/06

Substitució de diputats del G. P. de Con-
vergència i Unió
Reg. 3326 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Baixa: Sr. Vicenç Villatoro i Lamolla.

Alta: Sra. Meritxell Borràs i Solé.

4.45.
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Composició de la Comissió del Síndic
de Greuges
Tram. 400-00014/06

Substitució de diputats del G. P. de Con-
vergència i Unió
Reg. 3326 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Baixa: Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas.

Alta: Sr. Carles Puigdomènec i Cantó.

Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre la Unió Europea i
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i
Solidaritat
Tram. 400-00015/06

Designació de la presidència
Reg. 3148 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Alta: Sr. Joan M. Vallvé i Ribera.

Adscripció de diputats del Grup parla-
mentari de Convergència i Unió
Reg. 3231 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Alta:

Sr. Joan Vallvé i Ribera

Sr. Jaume Camps i Rovira

Sr. Jordi Casas i Bedós

Sra. Rosa Bruguera i Bellmunt

Sra. Joaquima Alemany i Roca

Sra. Flora Sanabra i Villarroya

Sr. Lluís Recoder i Miralles

Sr. Josep Rull i Andreu

Sr. Antoni Castellà i Clavé

Sr. Núria Martínez i Barderi

Sr. Ramon Camp i Batalla

Sr. J. Enric Millo i Rocher

Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre el Procés d’Equi-
paració Dona-Home
Tram. 400-00016/06

Designació de la presidència
Reg. 3148 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Alta: Sra. Joaquima Alemany i Roca.

Adscripció de diputats del Grup parla-
mentari de Convergència i Unió
Reg. 3231 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Alta:

Sra. Joaquima Alemany i Roca

Sra. Rosa Bruguera i Bellmunt

Sra. Trinitat Neras i Plaja

Sra. Conxita Tarruella i Tomás

Sra. Misericordia Montlleó i Domènech

Sra. Núria Martínez i Barderi

Sr. Rafael Hinojosa i Lucena

Sr. Joan Viñas i Bona

Sra. Meritxell Borràs i Solé

Sr. Jaume Farguell i Sitges

Sr. Pere Lladó i Isàbal

Sr. Vicenç Villatoro i Lamolla

Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura per a la Societat de la In-
formació
Tram. 400-00017/06

Adscripció de diputats del Grup parla-
mentari de Convergència i Unió
Reg. 3231 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Alta:

Sr. Joan Vallvé i Ribera

Sr. Antoni Castellà i Clavé

Sr. Antoni Fernández i Teixidó

Sr. Josep R. Millo i Rocher

Sr. Rosa Bruguera i Bellmunt
4.45.
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Sr. Josep Rull i Andreu

Sr. Carles Pellicer i Punyed

Sr. Joan Sabanza i March

Sr. Xavier Soy i Soler

Sra. Núria Martínez i Barderi

Sr. Lluís Miquel Recoder i Miralles

Sra. Joaquima Alemany i Roca

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Situació de la Joventut a Cata-
lunya
Tram. 400-00018/06

Adscripció de diputats del Grup parla-
mentari de Convergència i Unió
Reg. 3231 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.02.2000

Alta:

Sr. Josep Rull i Andreu

Sr. Antoni Castellà i Clavé

Sra. Meritxell Borràs i Solé

Constitució i elecció del vicepresident
i del secretari de la Comissió d’Estudi
Sobre la Situació de la Joventut a Ca-
talunya

COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ DE LA JOVENTUT

A CATALUNYA

El dia 9 de febrer de 2000, a les nou i cinquanta un
minuts i convocada pel president del Parlament, s’ha
constituït la Comissió d’Estudi Sobre la Situació de la
Joventut a Catalunya.

D’acord amb l’article 36.1 del Reglament del Parla-
ment i l’acord de la Mesa del Parlament del 23 de de-
sembre de 1999, integren la dita Comissió en represen-
tació dels grups parlamentaris les senyores diputades i
els senyors diputats:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Meritxell Borràs i Solé

Antoni Castellà i Clavé

Josep Rull i Andreu

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Marta Camps i Torrent

Juan Manuel Jaime Ortea

Marc López i Plana

Grup Parlamentari Popular:

Alícia Sànchez-Camacho i Pérez

Daniel Sirera i Bellés

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Jordi Ausàs i Coll

Ernest Benach i Pascual

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC - V):

Bet Font i Montanyà

D’acord amb l’article 37.2 del Reglament i l’acord de
la Mesa del Parlament del 23 de desembre de 1999, ha
correspost la presidència de la dita Comissió al Grup
Parlamentari Popular, que ha designat per presidir-la el
Sr. Daniel Sirera i Bellés.

Així mateix, d’acord amb l’article 37.1 i 2 i concor-
dants del Reglament del Parlament, ha estat elegida
com a vicepresidenta la Sra. Meritxell Borràs i Solé, i
com a secretari el Sr. Juan Manuel Jaime Ortea.

Un cop constituïda la Mesa de la Comissió, el president
aixeca la sessió a les nou i cinquanta cinc minuts.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2000

El secretari El president de la Comissió
Juan Manuel Jaime Ortea Daniel Sirera i Bellés

Constitució i elecció del vicepresident
i del secretari de la Comissió Perma-
nent de Legislatura Sobre el Procés
d’Equiparació Dona - Home

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE EL

PROCÉS D’EQUIPARACIÓ DONA - HOME

El dia 9 de febrer de 2000, a les nou i quaranta minuts
i convocada pel president del Parlament, s’ha constituït
la Comissió Permanent de Legislatura Sobre el Procés
d’Equiparació Dona - Home.

D’acord amb l’article 36.1 del Reglament del Parla-
ment i l’acord de la Mesa del Parlament del 23 de de-
sembre de 1999, integren la dita Comissió en represen-
tació dels grups parlamentaris les senyores diputades i
els senyors diputats:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Joaquima Alemany i Roca

Meritxell Borràs i Solé

Rosa Bruguera i Bellmunt

Jaume Farguell i Sitges
4.45.
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Rafael Hinojosa i Lucena

Pere Lladó i Isàbal

Núria Martínez i Barderi

Misericòrdia Montlleó i Domènech

Trinitat Neras i Plaja

M. Concepció Tarruella i Tomàs

Vicenç Villatoro i Lamolla

Joan Viñas i Bona

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

M. Assumpta Baig i Torras

Manuela De Madre Ortega

Pilar Díaz i Romero

Juan Manuel Jaime Ortea

David Pérez Ibáñez

Josep Maria Rañé i Blasco

Martí Sans i Pairutó

Núria Segú i Ferré

Carme Valls i Llobet

Flora Vilalta i Sospedra

Grup Parlamentari Popular:

M. Caridad Mejías Sánchez

M. Dolors Nadal i Aymerich

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Josep Bargalló Valls

Carme Porta i Abad

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC - V):

Dolors Comas d’Argemir i Cendra

D’acord amb l’article 37.2 del Reglament i l’acord de
la Mesa del Parlament del 23 de desembre de 1999, ha
correspost la presidència de la dita Comissió al Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, que ha designat
per presidir-la la Sra. Joaquima Alemany i Roca.

Així mateix, d’acord amb l’article 37.1 i 2 i concor-
dants del Reglament del Parlament, ha estat elegida
com a vicepresidenta la Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, i com a secretaria la Sra. M. Caridad Mejías
Sànchez.

Un cop constituïda la Mesa de la Comissió, la presiden-
ta aixeca la sessió a tres quarts de deu del matí.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2000

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

Constitució i elecció del vicepresident
i del secretari de la Comissió Perma-
nent de Legislatura per a la Societat de
la Informació

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA PER A LA SOCIETAT

DE LA INFORMACIÓ

El dia 9 de febrer de 2000, a tres quarts de deu del matí
i un minut i convocada pel president del Parlament,
s’ha constituït la Comissió Permanent de Legislatura
per a la Societat de la Informació.

D’acord amb l’article 36.1 del Reglament del Parla-
ment i l’acord de la Mesa del Parlament del 23 de de-
sembre de 1999, integren la dita Comissió en represen-
tació dels grups parlamentaris les senyores diputades i
els senyors diputats:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Joaquima Alemany i Roca

Rosa Bruguera i Bellmunt

Antoni Castellà i Clavé

Antoni Fernández i Teixidó

Núria Martínez i Barderi

Josep Enric Millo i Rocher

Carles Pellicer i Punyed

Lluís Miquel Recoder i Miralles

Josep Rull i Andreu

Joan Manuel Sabanza i March

Xavier Soy i Soler

Joan M. Vallvé i Ribera

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Miquel Barceló i Roca

Marta Camps i Torrens

Josep Clofent i Rosique

Pilar Díaz i Romero

Bernardo Fernández Martínez

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Marc López i Plana

David Pérez Ibáñez

Núria Segú i Ferré

Teresa Serra i Majem

Grup Parlamentari Popular:

M. Ángeles Esteller Ruedas

Ricard Fernández Deu
4.45.
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Josep Bargalló Valls

Joan Ridao i Martín

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC - V):

Dolors Comas d’Argemir i Cendra

D’acord amb l’article 37.2 del Reglament i l’acord de
la Mesa del Parlament del 23 de desembre de 1999, ha
correspost la presidència de la dita Comissió al Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, que ha
designat per presidir-la la Sra. Teresa Serra i Majem.

Així mateix, d’acord amb l’article 37.1 i 2 i concor-
dants del Reglament del Parlament, ha estat elegit com
a vicepresident el Sr. Carles Pellicer i Punyed, i com a
secretària la Sra. M. Ángeles Esteller Ruedas.

Un cop constituïda la Mesa de la Comissió, el president
aixeca la sessió a tres quarts de deu del matí i cinc mi-
nuts.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2000

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

Constitució i elecció del vicepresident
i del secretari de la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre la Unió Eu-
ropea i d’Actuacions Exteriors, Coope-
ració i Solidaritat

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ

EUROPEA I D’ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I

SOLIDARITAT

El dia 9 de febrer de 2000, a dos quarts de deu del matí
i convocada pel president del Parlament, s’ha constituït
la Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat.

D’acord amb l’article 36.1 del Reglament del Parla-
ment i l’acord de la Mesa del Parlament del 23 de de-
sembre de 1999, integren la dita Comissió en represen-
tació dels grups parlamentaris les senyores diputades i
els senyors diputats:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Joaquima Alemany i Roca

Rosa Bruguera i Bellmunt

Ramon Camp i Batalla

Jaume Camps i Rovira

Jordi Casas i Bedós

Antoni Castellà i Clavé

Núria Martínez i Barderi

Josep Enric Millo i Rocher

Lluís Miquel Recoder i Miralles

Josep Rull i Andreu

Flora Sanabra i Villarroya

Joan M. Vallvé i Ribera

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Josep Maria Carbonell i Abelló

Josep Casajuana i Pladellorens

Higini Clotas i Cierco

Marc López i Plana

Pilar Malla i Escofet

Àlex Masllorens i Escubós

Oriol Nel·lo i Colom

Josep M. Simó i Huguet

Joan Surroca i Sens

Ramon Vilalta i Oliva

Grup Parlamentari Popular:

Rafel Luna i Vivas

Francesc Vendrell i Bayona

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Jordi Ausàs i Coll

Josep-Lluís Carod-Rovira

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC - V):

Joan Boada i Masoliver

D’acord amb l’article 37.2 del Reglament i l’acord de
la Mesa del Parlament del 23 de desembre de 1999, ha
correspost la presidència de la dita Comissió al Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, que ha designat
per presidir-la el Sr. Joan M. Vallvé i Ribera.

Així mateix, d’acord amb l’article 37.1 i 2 i concor-
dants del Reglament del Parlament, ha estat elegit com
a vicepresident el Sr. Àlex Masllorens i Escubós, i com
a secretari el Sr. Jordi Ausàs i Coll.

Un cop constituïda la Mesa de la Comissió, el president
aixeca la sessió a dos quarts de deu del matí i sis minuts.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 1999

El secretari El president de la Comissió
Jordi Ausàs i Coll Joan M. Vallvé i Ribera

4.45.
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4.53. COMPAREIXENCES I SESSIONS INFORMA-
TIVES EN LES COMISSIONS

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de la Presidència i dels repre-
sentants de la Federació Catalana de
Caixes d’Estalvis davant la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local perquè in-
formin sobre el conveni de col·-
laboració subscrit per a la realització
d’obres socials orientades a la promo-
ció i el foment de la cultura i els ser-
veis d’assistència social
Tram. 356-00033/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Martí Carnicer i Vidal, G. P. Socialista -
Ciutadans pel Canvi.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Organitza-
ció i Administració de la Generalitat i Govern Local,
sessió del 09.02.2000.

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de l’Institut d’Estudis Catalans
davant la Comissió de Política Cultural
perquè informi sobre la situació i les
perspectives d’aquesta institució
Tram. 356-00046/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Montserrat Duch i Plana, juntament
amb un altre diputat, del Grup Parlamentari Socialista
- Ciutadans pel Canvi (Reg. 2387).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Cultural, sessió del 20.01.2000.

Sol·licitud de compareixença dels au-
tors dels treballs Les desigualtats so-
cials a Catalunya, finançat per la Fun-
dació Bofill, davant la Comissió de
Política Social
Tram. 356-00048/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Marina Geli i Fàbrega, juntament amb
tres altres diputats, del Grup Parlamentari Socialista -
Ciutadans pel Canvi (Reg. 3113).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Social, sessió del 03.02.2000.

Sol·licitud de compareixença del dele-
gat del Front Polisario a Catalunya da-
vant la Comissió Permanent de Legisla-
tura sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Tram. 356-00049/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Portaveu del G. P. de Convergència i Unió
(Reg. 3194).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 08.02.2000.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Sanitat i Seguretat Social da-
vant la comissió corresponent perquè
informi sobre la situació del Servei de
Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital
Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 356-00050/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(Reg. 3480).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 08.02.2000.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme, sol·-
licitada pel conseller d’Indústria, Co-
merç i Turisme, per a informar sobre les
línies d’acció de govern del seu depar-
tament pel que fa a la política de turisme
Tram. 355-00014/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Indústria,
Comerç i Turisme (Reg. 3262).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 04.02.2000.

4.53.05.
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4.70 COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria explicativa de l’Institut Cata-
là del Crèdit Agrari corresponent al
quart trimestre de l’exercici de 1999
Tram. 334-00008/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia, Finances i Planificació
Reg. 3477 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 08.02.2000.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Artur Mas i Gavarró, conseller d’Economia, Finances
i Planificació de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb el que disposa l’article 32.10 de la Llei 20/1998,
de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 1999, trameto, adjunta, la Memòria
explicativa de l’Institut Català del Crèdit Agrari corres-
ponent al quart trimestre de l’exercici de 1999.

Barcelona, 7 de febrer de 2000

Artur Mas i Gavarró

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
d’Economia, Finances i Planificació de la Generalitat
de Catalunya pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Reconeixement d’antiguitat a un funci-
onari del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors (ERGI) i amb l’acord de dele-
gació de reconeixement de triennis pres per la Mesa del
Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els infor-
mes previs de la Direcció de Personal i Govern Interi-
or i de l’Oïdoria de Comptes, resolc reconèixer al se-
nyor Alfred Arona i García un trienni de nivell 8, secre-
tari-transcriptor, i quatre triennis de nivell 10, uixer,
pels serveis prestats al Parlament, amb efectes econò-
mics des del dia 1 de febrer de 2000.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2000

Imma Folchi
Oficiala major

Reconeixement d’antiguitat a un funci-
onari del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors (ERGI) i amb l’acord de dele-
gació de reconeixement de triennis pres per la Mesa del
Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els infor-
mes previs de la Direcció de Personal i Govern Interi-
or i de l’Oïdoria de Comptes, resolc reconèixer al se-
nyor Òscar Prades i Borràs cinc triennis de nivell 10,
uixer, pels serveis prestats al Parlament, amb efectes
econòmics des del dia 1 de febrer de 2000.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2000

Imma Folchi

Oficiala major

 Reconeixement d’antiguitat a un fun-
cionari del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 43.1 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors (ERGI) i amb l’acord de dele-
gació de reconeixement de triennis pres per la Mesa del
Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els infor-
mes previs de la Direcció de Personal i Govern Interi-
or i de l’Oïdoria de Comptes,

RESOLC

1. Reconèixer al senyor Carles Pintado i García, de
conformitat amb l’article 1 de la Llei 70/1978, del 26
de desembre, de funcionaris públics, un total de 3 anys,
9 mesos i 11 dies de serveis previs prestats a l’Adminis-
tració de la Generalitat.

2. Reconèixer-li, de conformitat amb l’article 43.1 dels
Estatuts del règim i el govern interiors, el primer trienni
de nivell 9, xofer polivalent, vençut el 20 d’agost de
1998, amb efectes econòmics del dia 1 de juny de 1999,
data de la presa de possessió com a funcionari.

3. Acumular-li la resta de serveis prestats a l’Adminis-
tració als del Parlament, amb la qual cosa el venciment
del segon trienni serà el dia 20 d’agost de 2001.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2000

Imma Folchi

Oficiala Major

4.70.05.
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Reconeixement de serveis prestats a
l’administració

OFICIALIA MAJOR

En els termes del acords de la Mesa del Parlament, del
6 de febrer de 1996 i del 21 de desembre de 1999, de
delegació de reconeixement de triennis, de conformitat
amb l’article 73.2 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de
la funció pública de l’Administració de la Generalitat,
i vist l’informe previ de l’Oïdoria de Comptes,

RESOLC

De conformitat amb l’article 43.2 dels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors, acreditar i abonar al senyor
Josep Antoni Delgado i Rivera quatre triennis per l’im-
port del Grup A, amb efectes econòmics des del dia 17
de novembre de 1999, i cinc triennis per l’import del
Grup A, amb efectes econòmics des del dia 1 de febrer
de 2000.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2000

Imma Folchi
Oficiala Major

4.90.10.
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