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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de modificació parcial de la Llei 18/
1990, del 15 de novembre, de creació del Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (tram.
200-00004/06). Aprovació. 7

Llei de pensions periòdiques (tram.
200-00005/06). Aprovació. 9

Llei de modificació de la Llei 5/1985, de
16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i Des-
envolupament Empresarial, i de la Llei 23/1984, de
28 de novembre, del Laboratori General d’Assaigs
i Investigacions (tram. 200-00015/06). Aprovació. 12

1.10. Resolucions

Resolució140/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’increment de recursos i la promoció
de programes per a la prevenció de la sida (tram.
250-00062/06, 250-00147/06 i 250-00433/06).
Adopció en comissió. 13

Resolució 141/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’equiparació de les condicions
laborals i professionals del personal sanitari (tram.
250-00103/06 i 250-00235/06). Adopció en comis-
sió. 14

Resolució 142/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’habilitació de places d’aparca-
ment gratuïtes a l’Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol, de Badalona (Barcelonès) (tram. 250-
00249/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 143/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la regulació de les zones d’apar-
cament de l’Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol, de Badalona (Barcelonès) (tram. 250-00364/
06). Adopció en comissió. 14

Resolució 144/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les inversions necessàries per a
posar en marxa serveis sanitaris a Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat) (tram. 250-00259/06). Adop-
ció en comissió. 15

Resolució 145/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un mapa d’atenció
d’urgències i emergències i del transport sanitari ur-
gent per a la regió sanitària de Girona (tram. 250-
00311/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 146/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de l’Hospital Comar-
cal del Baix Llobregat, de Sant Joan Despí (tram.
250-00333/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 147/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la regulació de la subcontractació
i el compliment de les mesures de seguretat i salut
laborals en el sector de la construcció (tram. 250-
00406/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 148/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació dels horaris dels trens
de l’àrea de Barcelona (tram. 250-00230/06, 250-
00446/06, 250-00459/06 i 250-00566/06). Adopció
en comissió. 16

Resolució 149/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les deficiències dels habitatges de
protecció oficial Gornal-I, del barri del Gornal, de
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-
00246/06, 250-00316/06 i 250-00573/06). Adopció
en comissió. 17

Resolució 150/VI del Parlament de
Catalunya, sobre les actuacions per a la protecció
dels animals (tram. 250-00260/06, 250-00317/06,
250-00318/06, 250-00504/06). Adopció en comis-
sió. 17

Resolució 151/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació del Consorci de la Mina
i l’obtenció d’aportacions de fons europeus per a fi-
nançar el Pla de transformació del barri de la Mina,
de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)(tram. 250-
00262/06, 250-00263/06, 250-00276/06). Adopció
en comissió. 18

Resolució 152/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’una variant de la
carretera BV-2421 a la Palma de Cervelló (Baix Llo-
bregat) (tram. 250-00238/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 153/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció del centre d’educa-
ció infantil i primària Can Besora, de Mollet del
Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-00264/06). Adop-
ció en comissió. 19

Resolució 154/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un ramal per al
subministrament d’aigua a Juncosa (Garrigues)
(tram. 250-00239/06). Adopció en comissió. 19

Resolució 155/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’abastament d’aigua de municipis
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de la Segarra (tram. 250-00240/06). Adopció en
comissió. 20

Resolució 156/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el garantiment de la lliure circula-
ció de les persones discapacitades i amb mobilitat
reduïda pel pas de vianants de la zona de Cal Deu,
de Ripoll (tram. 250-00241/06). Adopció en comis-
sió. 20

Resolució 157/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el control de l’accidentalitat del
punt quilomètric 99 de la carretera N-152, al túnel
de Terradelles (Ripollès) (tram. 250-00242/06).
Adopció en comissió. 20

Resolució 158/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el soterrament del canal de la
zona urbana de Colomers (Baix Empordà) (tram.
250-00248/06). Adopció en comissió. 21

Resolució 159/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el millorament del transport ferro-
viari de viatgers al Bages (tram. 250-00261/06).
Adopció en comissió. 21

Resolució 160/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el millorament de les carreteres
GI- 502 i GI-503, de Maçanet de Cabrenys i Darnius
(Alt Empordà) a la carretera N-II (tram. 250-00266/
06). Adopció en comissió. 21

Resolució 161/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de la depuradora
d’aigües residuals de Pont de Molins (Alt Empordà)
(tram. 250-00267/06). Adopció en comissió. 22

Resolució 162/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la regulació del transport de viat-
gers a Catalunya (tram. 250-00273/06). Adopció en
comissió. 22

Resolució 163/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el Pla de serveis del transport
col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona
(tram. 250-00274/06). Adopció en comissió. 23

Resolució 168/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual es designen els membres del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (tram. 284-
00003/06). Adopció. 23

Resolució 169/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual es designa un vocal de la
Comissió Executiva de la Junta de Museus de Ca-
talunya (tram. 284-00006/06). Adopció. 23

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política educativa, amb especial referència al
reequilibrament territorial en relació amb la reforma
de la formació professional (tram. 300-00021/06).
Substanciació. 23

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política penitenciària (tram. 300-00033/06). Subs-
tanciació. 24

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’educació infantil (tram. 300-00086/06). Substanci-
ació. 24

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la sanitat pública, especialment pel que fa a l’expo-
sició als raigs ultraviolats (tram. 300-00181/06).
Substanciació. 24

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de prevenció i lluita contra les dro-
gues de disseny (tram. 300-00183/06). Substanci-
ació. 24

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ampliació de les despeses previstes en el pressu-
post (tram. 300-00204/06). Substanciació. 24

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el transport sanitari (tram. 300-00217/06). Substan-
ciació. 24

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECA-
ÏMENT

2.01. Projectes i proposicions de llei i
altres propostes de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació del Con-
sell Català de Sostenibilitat (tram. 202-00001/06).
Decaïment. 25

Proposició de llei reguladora de la co-
operació local de Catalunya (tram. 202-00053/06).
Retirada en el Ple. 25

Proposició de llei sobre actuacions
protegides en matèria d’habitatge i sòl (tram. 202-
00061/06). Decaïment. 25

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre l’aplicació
dels fons estructurals de la Unió Europea per al
període 2000-2006 (tram. 250-00184/06). Retirada. 25

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un informe de les actuacions fetes pel Govern en
el marc de les iniciatives comunitàries Interreg i
Leader II (tram. 250-00186/06). Rebuig. 25

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un informe de les actuacions realitzades pel Go-
vern en les zones d’objectiu 2 i 5b de Catalunya
(tram. 250-00189/06). Rebuig. 25

Proposició no de llei sobre la igualtat
de les dones a Catalunya (tram. 250-00531/06).
Retirada. 25

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

altres propostes de normes
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’Institut Català de
les Indústries Culturals (tram. 200-00010/06). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. 26

Llei de modificació de la Llei 5/1985,
de 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i
Desenvolupament Empresarial, i de la Llei 23/1984,
de 28 de novembre, del Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions (tram. 200-00015/06).
Tramitació en lectura única davant el Ple. 26

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei de reconeixement
dels drets de la nació maputxe sobre el seu territori
i sobre la política d’agressió de diverses empreses
espanyoles contra els pobles indígenes d’Amèrica
(tram. 250-00543/06). Esmenes presentades. 26
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Proposició no de llei sobre l’ajuda als
països de l’Àfrica oriental (tram. 250-00556/06).
Esmenes presentades. 26

Proposició no de llei sobre les capta-
cions d’aigua a la vall del Llémena (tram. 250-
00581/06). Esmenes presentades. 27

Proposició no de llei sobre el condici-
onament d’espais en els edificis públics per a l’alle-
tament de nadons (tram. 250-00595/06). Esmenes
presentades. 27

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament d’un pla d’urgències mèdiques a domicili
per a malalts mentals (tram. 250-00596/06). Esme-
nes presentades. 27

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un pla de transport col·lectiu per a les comarques
del Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages (tram.
250-00597/06). Esmenes presentades. 28

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’inversions 2000-2003 per a la millora, el
condicionament i la construcció de consultoris mè-
dics a diversos municipis de la comarca de l’Alt
Penedès (tram. 250-00598/06). Esmenes presenta-
des. 28

Proposició no de llei sobre la redacció
del traçat de la carretera d’accés a Canejan (Vall
d’Aran) (tram. 250-00599/06). Esmenes presenta-
des. 28

Proposició no de llei sobre les actua-
cions de condicionament de l’Illa d’Avall, al terme
municipal de Jafre (Baix Empordà) (tram. 250-
00602/06). Esmenes presentades. 28

Proposició no de llei sobre la difusió
dels estudis tecnològics entre les dones joves
(tram. 250-00603/06). Esmenes presentades. 29

Proposició no de llei sobre el trasllat
de la central transformadora de l’empresa FECSA-
Enher situada al nucli urbà de Sant Boi de Llobre-
gat (Baix Llobregat) (tram. 250-00604/06). Esme-
nes presentades. 29

Proposició no de llei relativa a la inves-
tigació dels efectes de les radiacions emeses pels
terminals de telefonia mòbil digital sobre la salut
dels usuaris (tram. 250-00605/06). Esmenes pre-
sentades. 30

Proposició no de llei sobre les actua-
cions del Govern en matèria de regeneració de la
coberta vegetal de les àrees de les comarques del
Bages i del Berguedà afectades pels incendis del
1994 (tram. 250-00708/06). Presentació. 30

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un accés de connexió a l’autopista A-19, al
municipi de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
(tram. 250-00709/06). Presentació. 31

Proposició no de llei sobre la raciona-
lització del transport públic per carretera a la comar-
ca del Berguedà (tram. 250-00710/06). Presenta-
ció. 31

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de les instal·lacions de la secció d’ensenyament
secundari de Sant Quirze de Besora (Osona) (tram.
250-00711/06). Presentació. 32

Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de dia per a malalts mentals a la Seu
d’Urgell (Alt Urgell) (tram. 250-00712/06). Presen-
tació. 33

Proposició no de llei sobre la reserva,
la priorització i l’impuls de la licitació pública a pe-
tites i mitjanes empreses catalanes (tram. 250-
00713/06). Presentació. 33

Proposició no de llei sobre el respec-
te de la democràcia i de les institucions democrà-
tiques (tram. 250-00714/06). Presentació. 34

Proposició no de llei de solidaritat amb
la societat basca i els que pateixen directament la
violència terrorista (tram. 250-00715/06). Presenta-
ció. 35

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de rehabilitació del barri de l’estació de
Sallent (Bages) (tram. 250-00716/06). Presentació. 35

Proposició no de llei sobre l’autoritza-
ció d’una activitat extractiva al municipi de Cornellà
de Terri (Pla de l’Estany) (tram. 250-00717/06).
Presentació. 36

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Pla territorial parcial de la Catalunya central
(tram. 250-00718/06). Presentació. 37

Proposició no de llei sobre la millora
de les línies de Renfe i de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat que fan el trajecte Igualada-Barcelona (tram.
250-00719/06). Presentació. 37

Proposició no de llei sobre la millora
de les línies de Renfe i de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat que fan el trajecte Manresa-Barcelona (tram.
250-00720/06). Presentació. 38

Proposició no de llei sobre l’aplicació a
les comarques de la Catalunya central dels progra-
mes de gestió de les dejeccions ramaderes i de les
mesures complementàries establertes en el Pla de
prevenció i correcció de la contaminació de nitrats
(tram. 250-00721/06). Presentació. 38

Proposició no de llei sobre la rebaixa
del túnel del Cadí i la planificació de la supressió del
peatge (tram. 250-00722/06). Presentació. 39

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’Eix Transversal en el tram Vic-
Manresa (tram. 250-00723/06). Presentació. 39

Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a garantir el cabal mínim ecològic en els rius
i les rieres de la Catalunya central (tram. 250-
00724/06). Presentació. 40

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla de rehabilitació, de conservació i de recu-
peració de les colònies industrials de les comar-
ques de la Catalunya central (tram. 250-00725/06).
Presentació. 40

Proposició no de llei sobre el Pla espe-
cial de restauració i de gestió de monuments a la
Catalunya central (tram. 250-00726/06). Presenta-
ció. 41

Proposició no de llei sobre un Pla de
reforestació de les zones afectades per incendis
forestals (tram. 250-00727/06). Presentació. 41
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un mapa de formació professional per a les co-
marques de la Catalunya central (tram. 250-00728/
06). Presentació. 42

Proposició no de llei sobre un Pla d’in-
fraestructures bàsiques per a la Catalunya central
(tram. 250-00729/06). Presentació. 42

Proposició no de llei sobre la recon-
versió d’activitats al sector del lleure i del turisme de
les comarques de la Catalunya central (tram. 250-
00730/06). Presentació. 43

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla integral de serveis socials i de salut men-
tal per a la Catalunya central (tram. 250-00731/06).
Presentació. 43

Proposició no de llei sobre les activi-
tats esportives que es practiquen al pantà de Sau
(tram. 250-00732/06). Presentació. 44

Proposició no de llei sobre l’anella fer-
roviària que ha de connectar el Vallès Occidental i
el Baix Llobregat (tram. 250-00733/06). Presenta-
ció. 44

Proposició no de llei sobre les funci-
ons del Servei de Restauració de Béns Mobles
(tram. 250-00734/06). Presentació. 45

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una carta o d’un llibre blanc de la restauració a
Catalunya (tram. 250-00735/06). Presentació. 46

Proposició no de llei sobre l’adequació
de les concessions fetes al sector hidroelèctric a la
realitat econòmica actual de les comarques pirinen-
ques afectades (tram. 250-00736/06). Presentació. 47

Proposició no de llei sobre un progra-
ma d’actuacions per a superar les mancances en el
subministrament elèctric dels nuclis pirinencs (tram.
250-00737/06). Presentació. 48

Proposició no de llei sobre l’aixeca-
ment de la paralització de les obres de construcció
de la variant de Cervelló (Baix Llobregat) de la car-
retera nacional 340 (tram. 250-00738/06). Presen-
tació. 49

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència de la gestió de les prestacions econòmiques
de protecció a la situació d’atur (tram. 250-00739/
06). Presentació. 50

Proposició no de llei sobre les obres
de millora de diverses carreteres de les comarques
nord-orientals, en el marc del conveni econòmic fi-
nancer de l’empresa GISA (tram. 250-00740/06).
Presentació. 51

Proposició no de llei sobre les actua-
cions en matèria de promoció de sòl destinat a no-
ves empreses del sector de les tecnologies de la
informació i de les comunicacions (tram. 250-
00741/06). Presentació. 52

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’escola oficial d’idiomes de Tarragona (tram.
250-00742/06). Presentació. 53

Proposició no de llei sobre la dotació
de llits i de places d’hospital de dia sòciosanitaris a
la ciutat de Tarragona (tram. 250-00743/06). Pre-
sentació. 53

Proposició no de llei sobre la bibliote-
ca pública de Lleida (tram. 250-00744/06). Presen-
tació. 54

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un marc legislatiu i financer de cooperació entre
la Generalitat i els ens locals (tram. 250-00745/06).
Presentació. 54

Proposició no de llei sobre l’avaluació
de la situació de la llengua catalana en l’ensenya-
ment secundari obligatori i postobligatori (tram. 250-
00746/06). Presentació. 55

Proposició no de llei de modificació del
Decret 332/1998, de 24 de desembre, de prohibició
de l’entrada de menors de 14 anys a les curses de
braus i als combats de boxa (tram. 250-00747/06).
Presentació. 56

Proposició no de llei sobre els aiguats
que han afectat les comarques del Baix Llobregat,
l’Anoia, el Bages i el Baix Penedès els dies 9 i 10
de juny (tram. 250-00749/06). Presentació. Trami-
tació pel procediment d’urgència. 56

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures urgents per a pal·liar les conse-
qüències dels aiguats dels dies 9 i 10 de juny (tram.
250-00755/06). Presentació. 57

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la política educa-
tiva referent al primer cicle d’educació infantil (0 a
3 anys) (tram. 255-00002/06). Presentació. 57

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

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei sobre l’ús de les llen-
gües de l’Estat en l’emissió de segells i altres efec-
tes postals (tram. 270-00022/06). Tramitació en lec-
tura única davant el Ple. Presa en consideració. 58

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei sobre inserció
sociolaboral (tram. 270-00031/06). Text presentat. 58

3.15. Mocions subsegüents a interpel·-
lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’ampliació de les despeses
previstes en el pressupost (tram. 302-00039/06).
Presentació. 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’educació infantil (tram.
302-00040/06). Presentació. 68

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la sanitat pública, especial-
ment pel que fa a l’exposició als raigs ultraviolats
(tram. 302-00041/06). Presentació. 68

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el transport sanitari (tram.
302-00042/06). Presentació. 69

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política educativa, amb
especial referència al reequilibrament territorial en
relació amb la reforma de la formació professional
(tram. 302-00043/06). Presentació. 69
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques de prevenció
i lluita contra les drogues de disseny (tram. 302-
00044/06). Presentació. 70

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política penitenciària (tram.
302-00045/06). Presentació. 71

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment amb relació a l’ocupació (tram.
300-00219/06). Presentació. 71

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment amb relació a les característi-
ques del creixement de l’economia catalana (tram.
300-00220/06). Presentació. 72

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’elaboració, la presentació i l’aprovació del Pla ter-
ritorial parcial de la regió metropolitana de Barcelo-
na (tram. 300-00221/06). Presentació. 72

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desplegament del Pla territorial general de Cata-
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació parcial de la Llei
18/1990, del 15 de novembre, de crea-
ció del Centre d’Estudis Jurídics i For-
mació Especialitzada
Tram. 200-00004/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 16, 07.06.2000, DSPC-P 21

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 de juny
de 2000, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al Projecte de
llei de modificació parcial de la Llei 18/1990, del 15 de
novembre, de creació del Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada.

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

LLEI DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA LLEI 18/1990, DEL

15 DE NOVEMBRE, DE CREACIÓ DEL CENTRE D’ESTUDIS

JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA

PREÀMBUL

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada,
abans d’ésser creat com a organisme autònom per la
Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Cen-
tre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i du-
rant els primers anys com a tal, va dedicar els principals
esforços de formació i de recerca al personal peniten-
ciari i al de justícia juvenil.

Posteriorment, es va afegir als àmbits assenyalats un
àmbit complex i amb importants mancances de forma-
ció, com és el de l’Administració de justícia, en el qual
el Departament de Justícia ha anat assumint competèn-
cies. Així, l’any 1992 es va signar el conveni de col·-
laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya i el Consell General del Poder Judicial, per tal de
col·laborar, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada, en la formació continuada
dels jutges i dels magistrats destinats al territori de
Catalunya. Posteriorment, aquesta col·laboració s’ha
incrementat amb l’establiment de l’Escola Judicial a
Barcelona, per a jutges de nou ingrés, i amb la creació
de l’Aula Iberoamericana, per a jutges i magistrats de
llengua castellana.

A aquest àmbit, en van seguir d’altres, de manera que,
principalment mitjançant l’establiment de convenis o
d’acords de col·laboració, el Centre d’Estudis Jurídics

i Formació Especialitzada ha acabat participant activa-
ment en la formació continuada de fiscals, de metges
forenses, de secretaris judicials i de personal de l’ofici-
na judicial.

A les tasques purament formatives s’han sumat pro-
gressivament activitats de recerca i d’investigació sobre
un àmbit poc conegut i estudiat com el de l’Adminis-
tració de justícia, i s’han continuat també les investiga-
cions i les recerques en l’àmbit penitenciari i de justí-
cia juvenil.

L’any 1996, els traspassos del personal de l’oficina ju-
dicial i dels metges forenses marquen, sens dubte, el
final d’aquesta etapa amb la consolidació d’un espai de
recerca i formació especialitzada absolutament impres-
cindible en el procés de millora i de modernització de
l’Administració de justícia de Catalunya.

En els àmbits penitenciaris i de justícia juvenil hi ha,
també, un creixement de les necessitats de formació i
d’investigació arran de les importants reformes legisla-
tives que s’han produït, i, finalment, l’adscripció al
Departament de Justícia de les competències relatives
a l’àmbit de l’atenció a la infància constitueixen una
raó més a favor de la necessitat de posar al dia la Llei
18/1990.

De les raons apuntades, es desprèn la necessitat de
modificar parcialment alguns dels continguts de la Llei
18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, per a ade-
quar-los a la nova situació competencial del Departa-
ment de Justícia.

D’altra banda, es modifica la Llei perquè sigui la per-
sona titular de la direcció del Centre, en comptes de la
que n’exerceix la presidència, qui tingui l’obligació
d’informar el Parlament sobre les activitats del Centre,
obligació, sens dubte, més pròpia de qui administra i
gestiona i que, a més, ha de garantir una informació
més directa i detallada sobre les activitats del Centre.

ARTICLE 1

Es modifica l’article 3 de la Llei 18/1990, que queda
redactat de la manera següent:

«Article 3. Funcions del Centre

»Corresponen al Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada les funcions següents:

»a) Donar suport al Departament de Justícia en els pro-
cessos de selecció del personal que pertany a cossos
especials, en col·laboració amb l’Escola d’Administra-
ció Pública de Catalunya pel que fa a les competènci-
es que li són pròpies.

»b) Portar a terme la formació especialitzada, inicial i
permanent del personal dependent del Departament de
Justícia.

»c) Investigar, estudiar i divulgar les matèries relatives
a l’àmbit de les competències del Departament de Jus-
tícia; donar el suport tècnic que el Departament de Jus-
tícia li requereixi en aquests àmbits, i promoure-hi,
mitjançant beques, ajuts, premis o altres mecanismes,
la investigació i la difusió.

1.01.01.
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»d) Col·laborar amb el Consell General del Poder Judi-
cial, directament o mitjançant l’Escola Judicial, en la
formació continuada de les persones titulars dels òrgans
judicials destinades a Catalunya, i en els altres àmbits
d’interès mutu que s’estableixin per conveni.

»e) Col·laborar, mitjançant convenis, amb el Ministeri
de Justícia en la formació continuada dels membres del
ministeri fiscal destinats al Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya i en la formació de les persones titu-
lars de les secretaries judicials destinades a Catalunya.

»f) Organitzar programes que tendeixin a fomentar i a
facilitar l’accés dels juristes i dels llicenciats en dret de
Catalunya, per les corresponents vies legalment esta-
blertes, a les carreres judicial i fiscal i a altres professi-
ons jurídiques.

»g) Organitzar i supervisar, en col·laboració amb les
universitats, les pràctiques universitàries i d’estudiants
de formació professional a les oficines judicials i en els
centres i serveis del Departament de Justícia.

»h) Mantenir relacions d’intercanvi de coneixements i
de professionals amb altres centres docents i investiga-
dors, tant nacionals com internacionals, en les matèri-
es pròpies de la seva competència.

»i) Dirigir, elaborar i divulgar publicacions monogrà-
fiques o periòdiques sobre matèries que són objecte de
les activitats del Centre.

»j) Aplegar un fons bibliogràfic i documental públic,
especialitzat fonamentalment en matèries que són com-
petència del Departament de Justícia.»

ARTICLE 2

Es modifica l’article 5 de la Llei 18/1990, que queda
redactat de la manera següent:

«Article 5. La presidència

»1. La presidència del Centre d’Estudis Jurídics i For-
mació Especialitzada correspon a la persona titular del
Departament de Justícia de la Generalitat.

»2. Són funcions de la presidència:

»a) Exercir l’alta representació del Centre.

»b) Convocar i presidir les sessions del Consell Rector,
amb vot de qualitat.

»c) Exercir qualsevol altra atribució que no sigui ex-
pressament reservada a cap altre òrgan.

»d) Informar el Parlament de Catalunya sobre les acti-
vitats del Centre, sens perjudici del deure d’informar
del director que estableix l’article 9.2.»

ARTICLE 3

Es modifica l’article 6.1 de la Llei 18/1990, que queda
redactat de la manera següent:

«1. El Consell Rector del Centre és integrat per la per-
sona que el presideix i pels vocals següents:

»a) Tres alts càrrecs del Departament de Justícia, desig-
nats per la persona que n’exerceix la presidència.

»b) La persona titular de la direcció de l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya.

»c) La persona titular de la Direcció General d’Univer-
sitats.

»d) La persona titular de la direcció del Gabinet Jurídic
de la Generalitat.

»e) Un vocal designat per la persona titular del Depar-
tament d’Interior.

»f) Quatre vocals en representació de les universitats
catalanes, que han d’ésser degans o deganes de les fa-
cultats on es facin estudis relacionats amb les matèries
a les quals es refereix l’article 3, elegits pel Consell
Interuniversitari.

»g) La persona titular de la direcció del Centre.

»h) Dos vocals designats per la persona titular del De-
partament de Justícia, entre persones expertes de pres-
tigi en les matèries que són competència del Departa-
ment de Justícia.

»i) La persona titular de la direcció de l’Observatori de
Dret Privat de Catalunya.

»j) Dos vocals en representació del Consell dels Il·-
lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.»

ARTICLE 4

Es modifica l’article 7.2 de la Llei 18/1990, que queda
redactat de la manera següent:

«2. Corresponen al Consell Rector les funcions se-
güents:

»a) Establir les línies generals del pla d’activitats anu-
als del Centre i aprovar-lo.

»b) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.

»c) Aprovar les propostes d’estructura orgànica i de
plantilla del personal, que han d’ésser sotmeses a
l’aprovació definitiva de la persona titular del Departa-
ment de Justícia o del Govern, segons que correspon-
gui.

»d) Aprovar la memòria anual del Centre.

»e) Aprovar els convenis amb altres entitats.

»f) Proposar anualment la determinació dels drets de
matrícula i, si s’escau, de les tarifes.

»g) Supervisar el desenvolupament de les activitats del
Centre.

»h) Emetre i elevar a la persona titular del Departament
de Justícia l’informe sobre el nomenament de la perso-
na titular de la direcció del Centre.

»i) Deliberar i informar sobre els assumptes que la per-
sona que exerceix la presidència li sotmeti.

»j) Sol·licitar l’assistència de professionals de recone-
gut prestigi en la matèria corresponent per a presentar-
hi assessorament en un assumpte determinat.»

ARTICLE 5

Es modifica l’article 8 de la Llei 18/1990, que queda
redactat de la manera següent:

«1. El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària
dues vegades l’any convocat per la persona que n’exer-
ceix la presidència, i en sessió extraordinària sempre

1.01.01.

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



Núm. 73 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de juny de 2000

9

que ho decideixi la persona que n’exerceix la presidèn-
cia o a instància d’una tercera part dels seus membres.

»2. El règim de sessions i d’acords del Consell Rector
es regula per les normes sobre òrgans col·legiats que
s’apliquen a la Generalitat.»

ARTICLE 6

S’afegeixen tres apartats a l’article 9 de la Llei 18/1990,
amb el text següent:

«l) Actuar com a òrgan de contractació en el marc de la
legislació sobre la contractació administrativa.

»m) Informar el Parlament sobre el programa anual
d’activitats i sobre la memòria anual del Centre.

»n) Proposar els barems de les remuneracions de les
activitats docents.»

ARTICLE 7

Es modifica l’article 12 de la Llei 18/1990, que queda
redactat de la manera següent:

«Article 12. Règim jurídic

»1. Tots els actes administratius dimanants dels òrgans
de govern i d’administració del Centre poden ésser
objecte de recurs d’alçada, excepte els actes de la per-
sona que n’exerceix la presidència, que esgoten la via
administrativa, contra els quals es pot interposar el re-
curs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de
revisió s’ha d’interposar davant de la persona titular del
Departament de Justícia en els supòsits regulats en la
legislació de procediment administratiu.

»2. La interposició de recurs contenciós administratiu
és procedent d’acord amb el que estableix la llei sobre
aquesta jurisdicció.

»3. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per
les normes que li siguin aplicables. La reclamació prè-
via a la via civil s’ha de presentar davant el conseller
competent i la reclamació prèvia a la via laboral s’ha de
presentar davant la persona que ocupa la Secretaria del
Departament corresponent. La resolució de la reclama-
ció prèvia correspon a la persona titular del Departa-
ment de Justícia.»

DISPOSICIÓ FINAL

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

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

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

Llei de pensions periòdiques
Tram. 200-00005/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 16, 07.06.2000, DSPC-P 21

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 de juny
de 2000, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al Projecte de
llei de pensions periòdiques, i les esmenes reservades
pels grups parlamentaris.

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

LLEI DE PENSIONS PERIÒDIQUES

El dret català, al llarg de la seva història, ha conegut
diverses institucions que han comportat una prestació
de pensions periòdiques de caràcter bé perpetu o inde-
finit, bé temporal, d’índole redimible o irredimible, i
amb naturalesa real o d’obligació. Aquestes institucions
són, fonamentalment, el cens emfitèutic, el cens vitali-
ci, el censal i el violari.

La Compilació del dret civil de Catalunya va recollir
aquestes institucions en els termes següents: el cens
emfitèutic es definí, sota l’estructura del domini dividit,
pels trets de dret real, de durada indefinida redimible a
l’empara de la legislació especial; el vitalici, que era
qualificat de cens, si bé es regulava en el llibre de les
obligacions i els contractes, amb caràcter temporal i
irredimible, llevat que hi hagués mutu acord; el censal,
configurat com a dret de crèdit, de durada indefinida i
redimible, i el violari, també conceptuat com a dret
personal, temporal i redimible.

La Llei 6/1990, del 16 de març, dels censos, va moder-
nitzar la regulació de les pensions periòdiques que te-
nen caràcter real i va regular el vitalici com a cens, en
reconèixer la seva condició de dret real vinculat al cens
emfitèutic, del qual es diferenciava substancialment pel
caràcter, indefinit, en un cas, o temporal, en l’altre, de
la pensió.

Aquesta Llei regula el censal i el violari per a acomo-
dar ambdues figures a la realitat de la societat catalana.

El censal incorpora les novetats de reconèixer com a
títols constitutius els actes no onerosos i la possibilitat
de redempció parcial amb l’acceptació del censalista.

El violari és el nom tradicional amb què és coneguda la
figura que comporta el pagament d’una pensió periòdi-
ca sense que es configuri com a dret real i durant un
temps que resta determinat per la durada de la vida
d’una persona o més d’una. Aquesta figura, doncs, es
regula d’acord amb els criteris més adequats al moment
i amb inspiració en les línies directrius del dret compa-
rat. Per a fer més palesa aquesta voluntat de modernit-
zació, la Llei usa preferentment el nom de «pensió vi-
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talícia», si bé aquest terme s’ha de considerar absolu-
tament sinònim de «violari».

Aquesta Llei regula la naturalesa de la pensió vitalícia
i les classes d’aquesta. En regula els efectes i admet que
els creditors o beneficiaris de la pensió poden ésser
diferents de les persones sobre la vida de les quals es
constitueix la pensió. Fixa les garanties de l’obligació,
el pagament i les conseqüències que deriven de l’in-
compliment, i també les causes d’extinció, de la pensió
vitalícia.

Atesa la minsa regulació del violari –articles 334 i 335
de la Compilació del dret civil de Catalunya–, gairebé
tots els preceptes continguts en aquesta Llei s’han de
considerar innovacions introduïdes amb la finalitat
d’adequar, també en aquest punt, el dret català a la re-
alitat de la societat actual.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. LES PENSIONS PERIÒDIQUES

1. Es regeixen per aquesta Llei els drets de crèdit a per-
cebre una pensió periòdica, establerts amb caràcter in-
definit o amb caràcter vitalici.

2. Les pensions periòdiques regulades per aquesta Llei
es poden subjectar a una clàusula d’estabilització mo-
netària de llur valor.

ARTICLE 2. LES CLASSES DE PENSIONS PERIÒDIQUES

Els drets de crèdit de durada indefinida a percebre una
pensió periòdica reben el nom de «censals» i els que
consisteixen en la percepció d’una pensió periòdica
durant la vida d’una persona o més d’una reben el nom
de «violari» o «pensió vitalícia».

CAPÍTOL II

EL CENSAL

ARTICLE 3. EL CENSAL

El censal consisteix en el dret de crèdit a percebre i
l’obligació consegüent de pagar indefinidament una
pensió a una persona i els seus successors en virtut del
capital rebut.

ARTICLE 4. LA CONSTITUCIÓ

1. Els títols de constitució del censal poden ésser:

a) El contracte.

b) La donació.

c) El llegat.

2. En el cas de constitució a títol gratuït, les atribucions
es fan al censatari amb l’obligació que pagui la pensió
al censalista.

ARTICLE 5. LA FORMA DE CONSTITUCIÓ

1. El censal ha de constar en escriptura pública, de la
mateixa manera que les garanties reals que, si escau,
s’estableixin per assegurar el pagament de la pensió.

2. En el títol de constitució, han de constar la forma de
pagament de la pensió i la determinació d’aquesta, i
també les eventuals garanties, i, si és de caràcter one-
rós, hi ha de constar el capital rebut.

ARTICLE 6. LES GARANTIES

1. El censal es pot garantir amb fiança o amb hipoteca
i pot contenir un pacte de millora per a garantir-lo o
millorar la garantia que s’hagués establert.

2. Les hipoteques constituïdes en garantia del censal no
prescriuen mentre no prescrigui aquest. Tanmateix, es
pot pactar l’extinció de la hipoteca.

ARTICLE 7. EL PACTE DE MILLORA

1. Si s’ha constituït el censal amb pacte de millora, el
censalista, que és el perceptor de la pensió, no pot exi-
gir, durant el temps estipulat, o si no hi ha temps esti-
pulat, fins després de transcorreguts cinc anys, la garan-
tia, amb fiança o amb hipoteca, o el millorament de la
que hagués estat establerta.

2. Si el pagador de la pensió incompleix el pacte de
millora, pot ésser compel·lit a restituir el capital del
censal.

ARTICLE 8. EL PAGAMENT DE LA PENSIÓ

1. La pensió del censal s’ha de pagar per anualitats
vençudes, llevat que hi hagi un pacte en contra.

2. Són aplicables als censals les normes de pagament de
pensions endarrerides relatives als censos.

ARTICLE 9. LA REDEMPCIÓ DEL CENSAL

1. El censatari pot extingir el censal mitjançant la re-
dempció. Amb aquesta finalitat ha de retornar l’import
del capital amb el qual es va constituir i ha d’estar al
corrent de les pensions vençudes. Tanmateix, es pot
pactar que el censal sigui irredimible, però només tem-
poralment, amb aplicació dels límits establerts per als
censos.

2. En els censals creats a títol gratuït sense expressió del
capital, la determinació del capital, a l’efecte de la re-
dempció, s’obté a partir de la capitalització de la pen-
sió inicial al preu del diner en el moment de la consti-
tució d’aquesta.

3. La redempció parcial del censal requereix la confor-
mitat del censalista.

CAPÍTOL III

LA PENSIÓ VITALÍCIA

ARTICLE 10. LA PENSIÓ VITALÍCIA

El violari o pensió vitalícia consisteix en el dret de crè-
dit a percebre i la consegüent obligació de pagar una
pensió periòdica en diners, durant el temps definit per
la vida d’una persona o més d’una que visquin en el
moment de la constitució.
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ARTICLE 11. LA CONSTITUCIÓ

1. La pensió vitalícia es pot constituir a títol onerós, en
el qual cas té com a causa la percepció d’un capital en
béns mobles o immobles, o a títol gratuït, en el qual cas
té com a causa la mera liberalitat.

2. Quan la pensió vitalícia es constitueix a títol gratuït
se li apliquen les normes sobre les donacions i els lle-
gats. El constituent pot determinar expressament en el
moment de la constitució que el beneficiari no la pot
transmetre.

3. Quan la pensió es constitueix a títol onerós, el
transmitent resta obligat al sanejament en els mateixos
termes que el venedor.

ARTICLE 12. LA DURADA

1. La pensió vitalícia es pot constituir sobre la vida del
deutor o la persona que s’obliga a pagar-la, del credi-
tor o beneficiari, de qui eventualment lliura el capital o
d’una tercera persona o més d’una. No es pot constituir
el violari o pensió vitalícia sobre l’existència d’una
persona jurídica per un temps superior a trenta anys.

2. Si la pensió es constitueix sobre la vida de diverses
persones, el dret a percebre-la íntegrament subsisteix
fins que mori l’última d’aquestes persones.

3. En cas de dubte sobre la durada de la pensió vitalí-
cia s’entén que és per la vida del creditor.

ARTICLE 13. ELS CREDITORS O BENEFICIARIS DE LA PENSIÓ

VITALÍCIA

1. Els creditors o beneficiaris de la pensió vitalícia po-
den ésser qualsevol persona o qualssevol persones, i
també els concebuts i no nascuts en el moment en què
aquesta es constitueixi.

2. No cal que el creditor o beneficiari sigui qui, si es-
cau, lliuri el capital o preu.

3. El creditor o beneficiari pot ésser una persona dife-
rent de la persona o de les persones sobre la vida de les
quals es constitueix la pensió. En aquest cas, si el cre-
ditor o beneficiari premor a aquestes persones, transmet
el dret a cobrar la pensió vitalícia als seus hereus, fins
a l’extinció d’aquests.

4. Quan la pensió s’ha constituït a favor d’una plurali-
tat de creditors o beneficiaris, la designació pot ésser
simultània o successiva. Si la designació és simultània,
la part o quota de cadascuna de les persones que mori
incrementa la de les altres. Si la designació és succes-
siva, s’apliquen les limitacions establertes per a la subs-
titució fideïcomissària.

5. Quan la pensió es constitueix a favor d’una tercera
persona distinta de qui lliura el preu o capital, la desig-
nació del beneficiari pot ésser revocada abans d’ésser
acceptada. En aquest cas i també en el de renúncia del
beneficiari, llevat que hi hagi una persona substituta, la
pensió es paga a qui va lliurar el capital.

ARTICLE 14. EL PAGAMENT DE LA PENSIÓ

1. Les pensions es paguen en la forma convinguda en
el títol de constitució i, si de cas hi manca, per antici-
pat i al domicili del creditor.

2. La pensió corresponent al període dins el qual s’ha
produït la defunció de la persona o de l’última de les
persones sobre la vida de les quals s’havia constituït la
pensió s’ha de pagar íntegrament.

3. En cas de dubte sobre la periodicitat de la pensió,
hom s’ha d’atenir a la dels pagaments efectuats.

ARTICLE 15. L’INCOMPLIMENT I LES GARANTIES

1. El creditor o beneficiari de la pensió té acció per a
reclamar les pensions vençudes i no satisfetes. La re-
clamació de les pensions exigeix l’acreditació que la
persona en relació amb la qual es va constituir la pen-
sió és viva.

2. En el cas d’impagament reiterat de les pensions, hom
també pot sol·licitar a l’autoritat judicial que s’adoptin
les mesures de garantia necessàries per a assegurar el
pagament de les pensions futures.

3. La pensió vitalícia es pot assegurar mitjançant una
garantia real. En aquest cas s’ha de constituir en escrip-
tura pública.

4. És vàlid el pacte exprés de resolució del contracte de
constitució a títol onerós de la pensió vitalícia per man-
ca de pagament de les pensions. La resolució definiti-
va del contracte comporta la restitució del capital o preu
lliurat prèviament.

ARTICLE 16. L’EXTINCIÓ

1. El dret a la pensió vitalícia s’extingeix per:

a) La mort de les persones en relació amb la vida de les
quals s’havia constituït, excepte quan el deutor o la
persona obligada al pagament hagin estat condemnats
per sentència ferma pel fet d’haver participat a causar-
ne la mort; en aquest cas, i sens perjudici de la respon-
sabilitat civil exigible, subsisteix íntegre el dret a per-
cebre la pensió per al beneficiari o els seus successors,
per tota la vida d’aquest o d’aquests o pel temps que els
resti per a arribar a l’edat de noranta anys.

b) La redempció, que pot tenir efecte, a voluntat del
pagador de la pensió si està al corrent del pagament de
les pensions vençudes, amb la restitució íntegra del
capital o preu.

2. És nul·la la pensió vitalícia constituïda sobre la vida
d’una persona morta en la data de l’atorgament o que
pateixi una malaltia que pot arribar a causar-li la mort
durant els dos mesos següents a la data de la constitu-
ció.

3. De la restitució del capital, causada per l’impaga-
ment de les pensions, en cap cas no se’n pot aprofitar
la persona obligada a satisfer les dites pensions.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els censals i els violaris constituïts abans de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei es regeixen per les disposicions
que els són aplicables, contingudes en la Compilació
del dret civil de Catalunya.
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DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DRET VIGENT

Resten substituïts pels preceptes d’aquesta Llei els ar-
ticles 330 a 335 de la Compilació del dret civil de Ca-
talunya.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entra en vigor al cap de dos mesos d’ha-
ver estat publicada en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

El secretari tercer El president del Parlament
Francesc Codina i Castillo Joan Rigol i Roig

Llei de modificació de la Llei 5/1985, de
16 d’abril, de creació del Centre d’In-
formació i Desenvolupament Empresa-
rial, i de la Llei 23/1984, de 28 de novem-
bre, del Laboratori General d’Assaigs i
Investigacions
Tram. 200-00015/06

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 16, 07.06.2000, DSPC-P 21

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 de juny
de 2000, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta de
Portaveus, ha acordat de tramitar en lectura única el
Projecte de llei de modificació de la Llei 5/1985, de 16
d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvo-
lupament Empresarial, i de la Llei 23/1984, de 28 de
novembre, del Laboratori General d’Assaigs i Investi-
gacions (tram. 200-00015/06).

Tot seguit, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i d’acord amb l’article 118.2 del Reglament, ha
aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1985, DE 16 D’ABRIL, DE

CREACIÓ DEL CENTRE D’INFORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT

EMPRESARIAL, I DE LA LLEI 23/1984, DE 28 DE NOVEMBRE, DEL

LABORATORI GENERAL D’ASSAIGS I INVESTIGACIONS

PREÀMBUL

La Llei 5/1985, de 16 d’abril, de creació del Centre
d’Informació i Desenvolupament Empresarial, configu-
ra aquest centre com una entitat de dret públic, amb
personalitat jurídica pròpia, l’activitat de la qual se sub-
jecta al règim jurídic privat. Aquesta Llei en regula les
funcions i l’estructura orgànica, integrada pel consell
rector, el comitè executiu i el director o directora, i tam-
bé en regula el règim financer i de personal.

El Centre d’Informació i Desenvolupament Empresari-
al (Cidem) ha emprès una nova activitat que pretén
aconseguir, com a element fonamental, la millora del
nivell de competitivitat del teixit empresarial català,

mitjançant la potenciació de la innovació tecnològica i
la participació en nous instruments de finançament per
a empreses amb un contingut tecnològic elevat. Amb
aquest objectiu, es fa necessària la modificació de la
dita Llei, per tal d’adaptar la denominació del Centre
d’Informació i Desenvolupament Empresarial (Cidem)
a la seva nova activitat, la possibilitat de crear entitats
de capital risc, i no solament de societats com fins ara,
i també autoritzar el Govern per tal que pugui modifi-
car, mitjançant decret, els aspectes funcionals de l’ac-
tivitat i la composició del comitè executiu.

D’altra banda, la Llei 23/1984, de 28 de novembre,
configura el Laboratori General d’Assaigs i Investiga-
cions com una entitat de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia, l’activitat de la qual se subjecta al règim
jurídic privat. Aquesta Llei regula, en primer lloc, les
funcions del Laboratori, relatives a col·laborar amb la
indústria, mitjançant assaigs i investigacions; en segon
lloc, en regula l’estructura orgànica, constituïda pel
consell d’administració, el consell assessor i el director
o directora general, i, finalment, regula el règim
d’acords dels seus òrgans i els recursos econòmics que
se li assignen.

Per tal d’adequar la composició del consell d’adminis-
tració a les noves necessitats, i ajustar alguns aspectes
funcionals de l’activitat d’aquest òrgan i del consell
assessor, es fa necessària la modificació de la Llei 23/
1984, de 28 de novembre, del Laboratori General
d’Assaigs i Investigacions.

Per tal que resulti més àgil i eficaç portar a terme aques-
tes modificacions, l’objectiu d’aquesta Llei és autorit-
zar el Govern perquè, mitjançant decret, modifiqui els
articles que en puguin resultar afectats.

ARTICLE 1. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1985

1. Es modifica l’article 1 de la Llei 5/1985, de 16
d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvo-
lupament Empresarial, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 1

»Es crea el Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarials (Cidem), que té la consideració d’entitat
de dret públic, del tipus establert per l’article 4.2 de la
Llei de finances públiques de Catalunya.»

2. Les referències en el preàmbul de la Llei 5/1985 al
«Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial
(Cidem)» s’han d’entendre que són al «Centre d’Inno-
vació i Desenvolupament Empresarials (Cidem)».

3. Es modifica l’article 3.1.d de la Llei 5/1985, de 16
d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvo-
lupament Empresarial, que queda redactat de la manera
següent:

«d) Participar en operacions de capital risc i en la cre-
ació d’entitats d’aquesta naturalesa, mitjançant la subs-
cripció d’accions o de participacions representatives de
capital social.»
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ARTICLE 2. MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS

RECTORS I DEL RÈGIM DE LES REUNIONS

S’autoritza el Govern a modificar, mitjançant decret, la
composició dels òrgans rectors i el règim de les reuni-
ons, establerts per la Llei 5/1985, de 16 d’abril, de cre-
ació del Centre d’Informació i Desenvolupament
Empresarial, i per la Llei 23/1984, de 28 de novembre,
del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució140/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’increment de recursos
i la promoció de programes per a la
prevenció de la sida
Tram. 250-00062/06, 250-00147/06 i 250-00433/
06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 46

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre les mesures per a aturar el desenvo-
lupament de la sida, presentada pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (tram. 250-
00062/06), la Proposició no de llei sobre l’increment de
recursos i la promoció de programes per a la prevenció
de la sida, presentada per la Sra. Marina Geli i Fàbre-
ga, juntament amb quatre altres diputats del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-
00147/06), i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 3914), i la Propo-
sició no de llei sobre la prevenció de la sida, presenta-
da per la Sra. Carme Porta i Abad, juntament amb qua-
tre altres diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (tram. 250-00433/06), i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 6120).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar donant compliment a les resolucions de la
Comissió d’Estudi sobre la Sida aprovades durant la V
legislatura.

b) Continuar incrementant anualment els recursos des-
tinats a projectes de cooperació i de solidaritat, per tal
que gradualment es pugui destinar el 0,7% del pressu-
post de la Generalitat de Catalunya a aquest tipus de
projectes, fent una atenció especial als programes de
sida, població i salut reproductiva i reconeixent la tas-
ca feta per les ONG aquests darrers quinze anys.

c) Adherir-se a la campanya internacional de suport
dels països pobres, a fi d’abaratir la medicació per a les
persones infectades pel virus de la sida i donar suport
als programes de prevenció dels països amb risc de
desenvolupament d’aquesta malaltia.

d) Potenciar la participació dels països en vies de des-
envolupament en la Conferència Internacional de la
Sida, que tindrà lloc a Barcelona l’any 2002.

e) Promoure programes de prevenció, de suport socio-
sanitari de les persones infectades i de recerca en l’àm-
bit de la sida.

f) Continuar impulsant l’educació sexual en els progra-
mes escolars, específicament la informació sobre la
sida i el virus d’immunodeficiència humana (VIH),
d’una manera sistematitzada, sense tabús i vetllant per-
què no atengui exclusivament la sexualitat biològica.

g) Intensificar la promoció de les campanyes d’infor-
mació i sensibilització entre els col·lectius de treballa-
dors i treballadores del sexe.

h) Establir els criteris per a la profilaxi postexposició o
del dia després per a la població general i aplicar el
tractament d’una manera sistemàtica a les dones vícti-
mes d’agressions sexuals.

i) Continuar impulsant programes d’intercanvi de xe-
ringues en l’àmbit penintenciari i reforçar els progra-
mes de prevenció i suport sociosanitari per a les perso-
nes infectades pel virus de la sida de les presons de
Catalunya.

j) Estudiar la possibilitat d’ampliar els actuals progra-
mes pilot d’instal·lació de màquines dispensadores de
xeringues i agulles i promoure la instal·lació de màqui-
nes dispensadores de preservatius i lubrificants en els
locals en què es consideri pertinent.

k) Mantenir que la Marató de TV3 de l’any 2001 es
dediqui a la infecció del VIH/sida.

l) Promoure, en els mitjans de comunicació públics
dependents de la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió, missatges relatius a la prevenció de la infecció pel
VIH.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

El secretari La presidenta de la Comissió
Josep Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet
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Resolució 141/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’equiparació de les
condicions laborals i professionals del
personal sanitari
Tram. 250-00103/06 i 250-00235/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 46

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre les condicions laborals i professio-
nals del personal que forma part del Servei Català de la
Salut, presentada pel Grup Parlamentari Popular (tram.
250-00103/06), i la Proposició no de llei sobre l’equi-
paració de les condicions laborals i professionals del
personal concertat de la xarxa d’atenció primària, pre-
sentada per la Sra. Carme Figueras i Siñol, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-00235/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me les actuacions necessàries per tal que, en el marc del
nou sistema de finançament de la sanitat, es facin efec-
tives les equiparacions que quedin pendents de les con-
dicions laborals i professionals del personal de la xar-
xa hospitalària d’utilització pública i el personal con-
certat de la xarxa d’atenció primària amb les del perso-
nal de l’Institut Català de la Salut.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 142/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’habilitació de places
d’aparcament gratuïtes a l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol, de
Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00249/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 46

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre l’habilitació de places d’aparcament
gratuïtes a l’Hospital Germans Trias i Pujol, de
Badalona (Barcelonès), presentada pel Grup Parlamen-

tari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (tram.
250-00249/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern perquè,
d’una manera immediata, s’habiliti el nombre suficient
de places d’aparcament de lliure accés a l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona (Bar-
celonès).

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 143/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació de les zo-
nes d’aparcament de l’Hospital Univer-
sitari Germans Trias i Pujol, de Badalo-
na (Barcelonès)
Tram. 250-00364/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 46

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la gratuïtat del pàrquing de l’Hos-
pital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona
(Barcelonès), presentada pel Sr. Ernest Benach i
Pascual, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(tram. 250-00364/06), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6126)
i pel Grup Parlamentari Popular (reg. 6149).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’Hospital Uni-
versitari Germans Trias i Pujol, de Badalona (Barcelo-
nès), insta el Govern a:

a) Dur a terme les actuacions necessàries per tal que
l’Ajuntament de Badalona identifiqui les zones conti-
gües a aquest hospital, de titularitat municipal, on es
produeix un ús irregular d’aparcament i, consegüent-
ment, un deteriorament del medi pels usuaris del cen-
tre hospitalari, des de l’entrada en funcionament del
pàrquing de pagament, situació motivada per la manca
d’un nombre suficient de places d’aparcament gratuï-
tes a la zona, i elabori una proposta tècnica per a aques-
ta zona, per tal d’ordenar l’ús actualment irregular
d’aparcament, habilitant el nombre de places d’aparca-
ment gratuïtes suficient per a permetre reduir l’impac-
te mediambiental i garantir una millor conservació del
medi natural de la serralada de Marina, i fer les gesti-
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ons oportunes, similars a les esmentades, per a fer pos-
sible de mantenir la reserva del sòl forestal de la serra-
lada de Marina.

b) Instar el Departament de Sanitat i Seguretat Social i
Ferrovial, SA –empresa concessiònaria de l’explotació
del pàrquing a què fa referència l’apartat a– arribin als
acords necessaris per a alliberar un nombre suficient de
places d’aparcament gratuïtes dins el recinte hospitalari.

c) Obrir una investigació sobre el compliment de les
normes de seguretat per a l’accés del Cos de Bombers
a l’hospital, tenint en compte la construcció de les
instal·lacions del pàrquing.

d) Emprendre les mesures necessàries per a garantir i
facilitar l’accés a l’hospital mitjançant el transport pú-
blic, millorant-ne el servei i ampliant-ne la freqüència
de pas.

e) Augmentar les mesures de seguretat del pàrquing
situat a les antigues escoles Planas i Casals, destinant-
hi fins a tres agents, d’acord amb els tres nivells dife-
rents de què disposa aquest pàrquing.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 144/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les inversions necessà-
ries per a posar en marxa serveis sani-
taris a Cornellà de Llobregat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-00259/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 46

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei per a la posada en marxa de l’àrea bàsi-
ca de salut Jaume Soler, de Cornellà de Llobregat (Baix
Llobregat), presentada per la Sra. Carme Porta i Abad,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (tram.
250-00259/06), i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 4909).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incloure en els pressupostos per a l’any 2001 les in-
versions assumides pel Servei Català de la Salut, en
compliment del conveni signat el 21 de desembre de
1994 entre l’Ajuntament de Cornellà i el Servei Cata-
là de la Salut per a traslladar l’àrea bàsica de salut
Jaume Soler, de Cornellà de Llobregat (Baix Llobre-
gat), a l’edifici Moritz, i d’acord amb el resultat de les

negociacions pendents per a la resta de serveis sanita-
ris.

b) Concloure les negociacions amb l’Ajuntament de
Cornellà i els proveïdors sanitaris implicats per tal de
consensuar l’assumpció de les inversions necessàries
per a posar en marxa la resta de serveis sanitaris que hi
ha d’haver a l’edifici Moritz.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 145/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’elaboració d’un mapa
d’atenció d’urgències i emergències i
del transport sanitari urgent per a la
regió sanitària de Girona
Tram. 250-00311/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 46

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la gestió del transport sanitari a la
regió sanitària de Girona, presentada per la Sra. Mari-
na Geli i Fàbrega juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(tram. 250-00311/06), i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5027).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
un mapa d’atenció d’urgències i emergències i del
transport sanitari urgent, que reculli:

a) La coordinació entre la xarxa sanitària –primària i
secundària–, els cossos de Policia, el Cos de Bombers,
el transport sanitari, el telèfon 112 i el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEMSA).

b) Un pla especial de zones urbanes i el transport urbà
continuat a les ciutats de Girona, Figueres, Olot, Salt,
Banyoles, Blanes i Lloret, mitjançant un servei com el
del telèfon 061.

c) Un pla especial per a les zones de muntanya i aïlla-
des del Ripollès, la Garrotxa, la Selva interior i l’Alt
Empordà, que tingui en compte el transport sanitari
amb helicòpter.

d) La concreció del transport sanitari no urgent, preven-
tiu, social i adaptat.

e) La revisió del pressupost per a garantir qualitat i
equitat per als ciutadans, amb independència del terri-
tori en què visquin.
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f) Acords amb els ens locals, determinant la corespon-
sabilitat i el cofinançament del sistema.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 146/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció de l’Hos-
pital Comarcal del Baix Llobregat, de
Sant Joan Despí
Tram. 250-00333/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 46

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la construcció de l’Hospital Comar-
cal del Baix Llobregat, a San Joan Despí (Baix Llobre-
gat), presentada per la Sra. Carme Porta i Abad, junta-
ment amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (tram. 250-
00333/06), i l’esmena presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 4921).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar les
obres de construcció de l’Hospital Comarcal del Baix
Llobregat, de Sant Joan Despí, en aquesta legislatura.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 147/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació de la
subcontractació i el compliment de les
mesures de seguretat i salut laborals
en el sector de la construcció
Tram. 250-00406/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 46

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la subcontractació i el compliment
de les mesures de seguretat i salut laboral en el sector
de la construcció, presentada per tots els grups parla-
mentaris (tram. 250-00406/06).

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

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya considera necessari l’es-
tabliment d’una llei reguladora de la subcontractació en
el sector de la construcció, arran dels problemes econò-
mics i socials que es produeixen, la sensibilitat social
que s’ha generat i el suport social expressat en aquest
àmbit.

2. El Parlament de Catalunya expressa la conveniència
que, com més aviat millor, es pugui debatre i, si escau,
prendre en consideració a les Corts Generals la inicia-
tiva legislativa popular sobre la regulació de la
subcontractació en el sector de la construcció presenta-
da en l’anterior legislatura, com a inici del procés legis-
latiu que ha de concloure amb la reglamentació
d’aquesta activitat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar desenvolupant, prioritàriament, les funcions de con-
trol i vigilància de la legislació laboral en tot allò que
fa referència al compliment de les mesures de segure-
tat i salut laborals i al compliment dels convenis col·-
lectius del sector de la construcció, comptant amb la
col·laboració dels representants d’empresaris i treballa-
dors d’aquest sector per a l’elaboració dels plans d’ins-
pecció.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 148/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’ampliació dels horaris
dels trens de l’àrea de Barcelona
Tram. 250-00230/06, 250-00446/06, 250-00459/
06 i 250-00566/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’ampliació dels horaris nocturns
dels trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya i de Renfe a l’àrea de Barcelona (tram. 250-00230/
06), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (IC-V), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5051);
el text de la Proposició no de llei sobre l’ampliació dels
horaris del servei de rodalia de Renfe en la línia del
Maresme (tram. 250-00446/06), presentada pel Sr.
Jaume Oliveras i Maristany, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya; el text de la Pro-
posició no de llei sobre la necessitat d’ampliar els ho-
raris nocturns dels serveis de rodalia de Renfe de Bar-
celona (tram. 250-00459/06), presentada pel Sr. Joan
Galceran i Margarit, juntament amb quatre altres dipu-
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tats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i el text de la Proposició no de llei sobre la con-
veniència d’un estudi de viabilitat de nous serveis noc-
turns de transport públic a la regió metropolitana de
Barcelona (tram. 250-00566/06), presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promou-
re, al si de l’Autoritat del Transport Metropolità, l’es-
tudi, per Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe, d’una
ampliació dels horaris dels trens de l’àrea de Barcelo-
na, dins l’any 2000.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 149/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les deficiències dels
habitatges de protecció oficial Gornal-
I, del barri del Gornal, de l’Hospitalet
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00246/06, 250-00316/06 i 250-00573/
06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre les deficiències dels habitatges del
barri del Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès) (tram. 250-00246/06), presentada pel Sr. David
Pérez Ibáñez, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; el
text de la Proposició no de llei sobre els habitatges de
protecció oficial Gornal-I, de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès) (tram. 250-00316/06), presentada pel
Grup Parlamentari Popular, i el text de la Proposició no
de llei sobre els habitatges de promoció pública, espe-
cialment pel que fa als construïts al barri del Gornal de
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-
00573/06), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, pel que fa als habitatges de
protecció oficial Gornal-I, del barri del Gornal, de
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), insta el Govern
a:

a) Resoldre’n definitivament les deficiències, mitjan-
çant les actuacions oportunes de l’Institut Català del

Sòl (Incasol) i Administració i Gestió, SA (Adigsa), en
el termini més breu possible.

b) Depurar les responsabilitats que resultin del procés
administratiu corresponent contra l’empresa adjudica-
tària de les obres de reparació.

c) Elaborar, per mitjà de l’Incasol, un informe tècnic
pel que fa al compliment de la normativa tecnicoacús-
tica K i de les normes reglamentàries d’edificació rela-
tives a l’aïllament tèrmic.

d) Donar compte de la inversió feta en els blocs de pi-
sos, del cost de les millores i les reparacions que s’hi
han efectuat i del detall d’aquestes reparacions.

e) Aportar les dades dels assaigs fets pel Laboratori
General d’Assaigs.

f) Aportar informació del procés de les obres d’imper-
meabilització de l’aparcament soterrani.

g) Informar dels preus de venda i de lloguer per metre
quadrat amb què s’han adjudicat els habitatges.

h) Resoldre, en el termini més breu possible, les defi-
ciències que encara pateixen els aparcaments d’aquests
blocs de pisos.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 150/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre les actuacions per a la
protecció dels animals
Tram. 250-00260/06, 250-00317/06, 250-00318/
06 i 250-00504/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

<t61Comissió de Política Territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre les pràctiques de sacrifici d’ani-
mals de manera cruel i la necessària modificació del
marc legal (tram. 250-00260/06), presentada pel Sr.
Joan Ridao i Martín, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya; el text de la Proposició no de llei sobre les
actuacions per a la protecció dels animals (tram. 250-
00317/06), presentada pel Grup Parlamentari Popular;
el text de la Proposició no de llei sobre l’abandonament
i l’eutanàsia dels animals (tram. 250-00318/06), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Popular, i el text de la
Proposició no de llei sobre la modificació de la Llei 3/
1988, de protecció dels animals (tram. 250-00504/06),
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Emprendre les iniciatives legislatives necessàries,
amb el consens i la participació dels grups polítics i les
entitats protectores d’animals més representatives, per a:

Primer. Modificar el marc legal, penal i administratiu,
sancionador de les pràctiques i les activitats contràries
al respecte, la defensa i la protecció dels animals, amb
l’objectiu de perseguir i castigar adequadament i pro-
porcionalment els infractors, tot cercant l’efecte pre-
ventiu general i dissuasiu.

Segon. Intensificar les mesures preventives de l’aban-
donament d’animals domèstics.

b) Constituir una comissió assessora sobre la protecció
dels animals, amb la participació d’experts i de repre-
sentants de les associacions protectores d’animals.

c) Aprovar el projecte de decret elaborat per la Direc-
ció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic,
consensuat amb les entitats protectores d’animals i els
veterinaris, que té l’objectiu de recopilar tota la norma-
tiva dispersa que regula les condicions que han de com-
plir els centres d’acollida d’animals domèstics pel que
fa a llurs instal·lacions, la capacitació de llur personal i
les mesures de control, especialment les que són neces-
sàries perquè totes les eutanàsies que es practiquen a
Catalunya es facin per via intravenosa i utilitzant dro-
gues que provoquin la inconsciència d’una manera rà-
pida i, posteriorment, la parada cardiorespiratòria, amb
el cessament de les funcions vitals, a fi que la mort es
produeixi sense estrès i lliure de dolor.

d) Impartir un curs de formació homologat sobre el
benestar dels animals, destinat tant a les persones que
són funcionàries com a les que no ho són, que les ha-
biliti per a poder actuar en la manipulació, la captura,
el manteniment, la cura i el sacrifici d’animals.

e) Destinar els recursos necessaris per a evitar l’aban-
donament dels animals, fomentar-ne l’adopció respon-
sable i, especialment, la identificació i l’esterilització,
i fer un control més estricte del comerç i la venda d’ani-
mals, i també dels criadors il·legals.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 151/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la creació del Consorci
de la Mina i l’obtenció d’aportacions
de fons europeus per a finançar el Pla
de transformació del barri de la Mina,
de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)

Tram. 250-00262/06, 250-00263/06 i 250-00276/06

Adopció: Comissió de Política Territorial

Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’execució del Pla d’actuació del
barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
(tram. 250-00262/06), presentada pel Sr. Manel Nadal
i Farreras, juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 5045); el text de la Proposició no de
llei sobre l’obtenció d’aportacions de fons europeus per
a poder realitzar el Pla de transformació del barri de la
Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (tram. 250-
00263/06), presentada pel Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb quatre altres diputats del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 5048), i el text de la Proposició no de llei
sobre la constitució del Consorci de la Mina (tram. 250-
00276/06), presentada pel Grup Parlamentari Popular,
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 5047).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, pel que fa al barri de la
Mina, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), insta el
Govern a:

a) Crear d’una manera immediata el Consorci de la
Mina.

b) Cogestionar amb les administracions implicades en
el Pla de transformació d’aquest barri la sol·licitud per
a l’obtenció de les aportacions dels fons europeus ne-
cessaris per a finançar aquest Pla.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 152/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’una
variant de la carretera BV-2421 a la
Palma de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00238/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la construcció d’una variant de la
carretera BV-2421 a la Palma de Cervelló (Baix Llobre-
gat) (tram. 250-00238/06), presentada pel Sr. Joan
Galceran i Margarit, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 4819).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar,
conjuntament amb totes les administracions implica-
des, la viabilitat tecnicoeconòmica de la variant de la
carretera BV-2421, al seu pas per la població de la Pal-
ma de Cervelló (Baix Llobregat).

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 153/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció del cen-
tre d’educació infantil i primària Can
Besora, de Mollet del Vallès (Vallès
Oriental)
Tram. 250-00264/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la dotació dels serveis educatius
inclosos en el Pla parcial del sector sud de Gallecs, pro-
mogut per l’Incasol (tram. 250-00264/06), presentada
per la Sra. Montserrat Tura i Camafreita, juntament
amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4910).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar,
dins l’any 2001, el projecte del centre d’educació infan-
til i primària Can Besora, de Mollet del Vallès (Vallès
Oriental), i a iniciar-ne, dins l’any 2002, les obres de
construcció, per tal de dotar dels serveis educatius ne-
cessaris el Pla parcial del sector sud de Gallecs, promo-
gut per l’Institut Català del Sòl.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 154/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció d’un ra-
mal per al subministrament d’aigua a
Juncosa (Garrigues)
Tram. 250-00239/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’abastament d’aigua a Juncosa
(Garrigues) (tram. 250-00239/06), presentada per la
Sra. Marta Camps i Torrens, juntament amb cinc altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 4807).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar,
dins l’any 2000, la construcció d’un ramal per a garan-
tir el subministrament d’aigua al municipi de Juncosa
des de la Mancomunitat d’Aigua de les Garrigues.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 155/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’abastament d’aigua de
municipis de la Segarra
Tram. 250-00240/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la portada d’aigua a municipis de
la Segarra (tram. 250-00240/06), presentada per la Sra.
Marta Camps i Torrens, juntament amb cinc altres di-
putats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 4808).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar, dins la tardor del 2000, el projecte tècnic
del ramal de la xarxa d’abastament d’aigua de la vall
del Sió fins a Sant Guim de Freixenet (Segarra) i, dins
l’any 2000, el de Guissona, i a empendre, tot seguit, els
tràmits de licitació de les obres, d’acord amb l’ordre de
prioritats fixat pel consell d’alcaldes de la Segarra.

b) Iniciar els projectes dels embassaments o dels dipò-
sits necessaris per a garantir l’abastament d’aigua dels
municipis afectats per la xarxa a què es refereix l’apar-
tat a durant els períodes de tancament del canal
d’Urgell, a l’hivern.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 156/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el garantiment de la lliu-
re circulació de les persones discapa-
citades i amb mobilitat reduïda pel pas
de vianants de la zona de Cal Deu, de
Ripoll
Tram. 250-00241/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre les dificultats d’accés de les per-
sones discapacitades o amb mobilitat reduïda a la ro-

tonda sud d’accés a Ripoll per la carretera N-152 (tram.
250-00241/06), presentada pel Sr. Manel Nadal i
Farreras, juntament amb cinc altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 4901).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar i
executar, en el termini de sis mesos, un projecte que
garanteixi la lliure circulació de les persones
discapacitades i amb mobilitat reduïda pel pas de via-
nants, ja existent, de la zona de Cal Deu, a l’àrea de la
rotonda sud, recentment inaugurada, d’accés a Ripoll
per la carretera N-152.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 157/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el control de l’acciden-
talitat del punt quilomètric 99 de la car-
retera N-152, al túnel de Terradelles
(Ripollès)
Tram. 250-00242/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la millora de la seguretat viària a
la sortida sud del túnel de Terradelles (Ripollès) (tram.
250-00242/06), presentada pel Sr. Manel Nadal i
Farreras, juntament amb cinc altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 4902).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un con-
trol molt intens de la zona corresponent al punt quilo-
mètric 99 de la carretera N-152, al túnel de Terradelles
(Ripollès), per tal d’estudiar-ne l’accidentalitat i deter-
minar i incrementar, si escau, les mesures de seguretat
viària corresponents.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 158/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el soterrament del canal
de la zona urbana de Colomers (Baix
Empordà)
Tram. 250-00248/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el soterrament del canal de rega-
diu a la zona urbana de Colomers (Baix Empordà)
(tram. 250-00248/06), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V), i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 4809).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a soterrar, en
el transcurs dels propers quatre anys, el canal actual de
la zona urbana del municipi de Colomers (Baix
Empordà) i a redactar-ne el projecte en el termini de
dos anys.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 159/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament del trans-
port ferroviari de viatgers al Bages
Tram. 250-00261/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el transport ferroviari de viatgers
al Bages (tram. 250-00261/06), presentada pel Sr. Josep
Huguet i Biosca, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 4820).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer les gestions necessàries perquè Renfe augmenti
la freqüència dels trens de Manresa a Barcelona i de
Barcelona a Manresa, de manera que hi hagi un tren
cada quinze minuts, aproximadament, en hores punta,
és a dir, entre les 7 i les 9 del matí per a les sortides de
Manresa i entre les 6 i les 9 del vespre per a les sorti-
des de Barcelona.

b) Fer les gestions necessàries perquè Renfe estableixi
a les hores punta trens que recorrin el trajecte Manresa-
Barcelona en un temps competitiu amb el viatge amb
cotxe i, per tant, inferior a seixanta minuts.

c) Encarregar un estudi, que ha d’ésser presentat abans
del 2002, per a analitzar la possibilitat de superar les
dificultats tècniques que no permeten atènyer velocitats
comercials competitives en les distàncies llargues en el
tram Martorell-Manresa dels Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya.

d) Estudiar, abans del 2002, la possibilitat d’establir a
les hores punta trens directes des de Manresa, un cop
desdoblada tota la via entre Barcelona i Olesa de
Montserrat.

e) Presentar, abans del 2002, un estudi de viabilitat per
a adequar a l’ample europeu la línia Manresa-Barcelo-
na dels Ferrocarrils de la Generalitat i facilitar una pos-
sible connexió amb el traçat del tren d’alta velocitat que
permeti el tràfic de mercaderies de llarga distància i de
viatgers d’una manera ràpida, amb vista a connectar
Manresa amb la xarxa regional de rodalia d’alta velo-
citat.

f) Redactar, en el termini més breu possible i després
d’un estudi de Ferrocarrils de la Generalitat sobre la
demanda possible de la línia, un pla de millora del
manteniment i del servei de la línia Manresa-Lleida.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 160/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el millorament de les
carreteres GI- 502 i GI-503, de Maçanet
de Cabrenys i Darnius (Alt Empordà) a
la carretera N-II
Tram. 250-00266/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre les obres de millora de les carre-
teres que comuniquen els municipis de Maçanet de
Cabrenys i Darnius (Alt Empordà) amb la N-II, de
Madrid a França (tram. 250-00266/06), presentada pel

1.10.

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



19 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

22

Sr. Martí Sans i Pairutó, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 5024).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar un
estudi informatiu per al millorament de les carreteres
GI-502 i GI-503, que comuniquen els municipis de
Maçanet de Cabrenys i Darnius (Alt Empordà) amb la
carretera N-II, i a programar, dins les possibilitats pres-
supostàries, l’execució de les obres de reforçament del
ferm de la carretera GI-503, entre Maçanet de
Cabrenys i Tapis (Alt Empordà).

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 161/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció de la de-
puradora d’aigües residuals de Pont
de Molins (Alt Empordà)
Tram. 250-00267/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la reconstrucció de la depurado-
ra d’aigües residuals de Pont de Molins (Alt Empordà)
(tram. 250-00267/06), presentada pel Sr. Martí Sans i
Pairutó, juntament amb quatre altres diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 4810).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a habilitar
els recursos necessaris per a la construcció de la depu-
radora d’aigües residuals de Pont de Molins (Alt
Empordà), dins el Programa de sanejament d’aigües
residuals urbanes per a municipis de menys de dos mil
habitants.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió

Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal

Resolució 162/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació del trans-
port de viatgers a Catalunya
Tram. 250-00273/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’elaboració del Pla de transport
de viatgers (tram. 250-00273/06), presentada pel Sr.
Manel Nadal i Farreras, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

a) Elaborar un pla de transport de viatgers a Catalunya,
que tingui en compte el transport urbà i l’interurbà, tant
per ferrocarril com amb autobús.

b) Elaborar una proposta d’interconnexions de la xar-
xa de transport públic.

c) Determinar uns mínims de freqüència de la xarxa de
transport públic, d’acord amb els fluxos de mobilitat.

d) Estudiar les connexions de les principals poblacions
amb les ciutats dispensadores de serveis –sanitaris,
educatius i de lleure, entre d’altres.

e) Elaborar una proposta de transport ferroviari que
inclogui les noves línies.

f) Dissenyar una proposta específica de transport públic
per a les comarques de muntanya.

g) Negociar el finançament del transport col·lectiu lli-
gant-lo amb els impostos especials vinculats a la carre-
tera, com l’impost sobre hidrocarburs i l’impost sobre
matriculació.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

El secretari El president de la Comissió
Salvador Esteve i Figueras Josep M. Fabregat i Vidal
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Resolució 163/VI del Parlament de Ca-
talunya, sobre el Pla de serveis del
transport col·lectiu de la Regió Metro-
politana de Barcelona
Tram. 250-00274/06

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 6, 31.05.2000, DSPC-C 45

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 31 de maig de 2000, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la redacció del Pla director del
transport urbà i interurbà en superfície a la regió metro-
politana (tram. 250-00274/06), presentada pel Sr.
Manel Nadal i Farreras, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 4822).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a
consensuar, al si de l’Autoritat del Transport Metropo-
lità, el Pla de serveis del transport col·lectiu de la Regió
Metropolitana de Barcelona, que es troba en fase d’ela-
boració, el seu programa de desenvolupament i les do-
tacions pressupostàries per a finançar-lo, i que restin
sense efecte els acords que puguin posar en perill l’efi-
càcia d’aquestes actuacions.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

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

Resolució 168/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designen els
membres del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya
Tram. 284-00003/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 16, 07.06.2000, DSPC-P 21

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 de juny
de 2000, d’acord amb l’article 4 de la Llei 2/2000, del
4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa els membres se-
güents del Consell de l’Audiovisual de Catalunya:

Sr. Joan Botella i Corral

Sr. Carles de Alfonso i Pinazo

Sr. Xavier Guitart i Domènech

Sra. Núria Llorach i Boladeras

Sr. Jordi Mercader i Farrés

Sr. Fèlix Riera i Pardo

Sr. Fernando Rodríguez Madero

Sr. Jaume Serrats i Ollé

Sr. Joan Manuel Tresserras i Gaju.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

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

Resolució 169/VI del Parlament de Ca-
talunya, per la qual es designa un vo-
cal de la Comissió Executiva de la Jun-
ta de Museus de Catalunya
Tram. 284-00006/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 16, 07.06.2000, DSPC-P 21

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 de juny
de 2000, d’acord amb l’article 40 de la Llei 17/1990,
del 2 de novembre, de museus, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa el senyor Joaquim
Yarza i Luaces vocal de la Comissió Executiva de la
Junta de Museus de Catalunya, en substitució del se-
nyor Francesc Uribe i Porta.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política educativa, amb especial re-
ferència al reequilibrament territorial
en relació amb la reforma de la forma-
ció professional
Tram. 300-00021/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 16, tinguda el dia 08.06.2000
(DSPC-P 22).

1.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política penitenciària
Tram. 300-00033/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 16, tinguda el dia 08.06.2000
(DSPC-P 22).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’educació infantil
Tram. 300-00086/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 16, tinguda el dia 08.06.2000
(DSPC-P 22).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la sanitat pública, especialment pel
que fa a l’exposició als raigs ultravio-
lats
Tram. 300-00181/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 16, tinguda el dia 08.06.2000
(DSPC-P 22).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de prevenció i lluita con-
tra les drogues de disseny
Tram. 300-00183/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 16, tinguda el dia 08.06.2000
(DSPC-P 22).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ampliació de les despeses previstes
en el pressupost
Tram. 300-00204/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 16, tinguda el dia 07.06.2000
(DSPC-P 21).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el transport sanitari
Tram. 300-00217/06

Substanciació

Sessió plenària núm. 16, tinguda el dia 08.06.2000
(DSPC-P 22).

1.20.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de creació del Con-
sell Català de Sostenibilitat
Tram. 202-00001/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 16, tinguda el dia
07.06.2000 (DSPC-P 21).

Proposició de llei reguladora de la co-
operació local de Catalunya
Tram. 202-00053/06

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 16, tinguda el dia
08.06.2000 (DSPC-P 22).

Proposició de llei sobre actuacions
protegides en matèria d’habitatge i sòl
Tram. 202-00061/06

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 16, tinguda el dia
07.06.2000 (DSPC-P 21).

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’aplicació
dels fons estructurals de la Unió Euro-
pea per al període 2000-2006
Tram. 250-00184/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat, tinguda el dia
06.06.2000 (DSPC-C 53).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un informe de les actuacions fetes
pel Govern en el marc de les iniciati-
ves comunitàries Interreg i Leader II
Tram. 250-00186/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Coo-
peració i Solidaritat en la sessió núm. 4, tinguda el dia
06.06.2000 (DSPC-C 53).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un informe de les actuacions realit-
zades pel Govern en les zones d’objec-
tiu 2 i 5b de Catalunya
Tram. 250-00189/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors, Coo-
peració i Solidaritat en la sessió núm. 4, tinguda el dia
06.06.2000 (DSPC-C 53).

Proposició no de llei sobre la igualtat
de les dones a Catalunya
Tram. 250-00531/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació Dona-
Home, tinguda el dia 13.06.2000 (DSPC-C 55).

2.01.02.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’Institut Català de
les Indústries Culturals
Tram. 200-00010/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds (IC-V) (reg. 9185).

Finiment del termini: 19.06.2000; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.06.2000.

Projecte de llei de modificació de la
Llei 5/1985, del 16 d’abril, de creació
del Centre d’Informació i Desenvolupa-
ment Empresarial i de la Llei 23/1984,
del 28 de novembre, del Laboratori
General d’Assaigs i Investigacions
Tram. 200-00015/06

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm.16, tinguda el dia
07.06.2000 (DSPC-P 21).

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei de reconeixement
dels drets de la nació maputxe sobre el
seu territori i sobre la política d’agressió
de diverses empreses espanyoles con-
tra els pobles indígenes d’Amèrica
Tram. 250-00543/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CUEAE, del 7 de juny de
2000

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8013)

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

«El Parlament de Catalunya, compromès en l’impuls
de polítiques que apuntin cap a un desenvolupament
econòmic i social sostenible, respectuós amb els valors
ambientals que són patrimoni de tots, en coherència
amb aquests objectius i exercint el dret a expressar la
solidaritat amb altres pobles:

1. Expressa el seu suport a totes les comunitats indíge-
nes que sofreixen a causa de l’explotació del seu terri-
tori i de l’agressió contra la seva identitat, i a la lluita
pacífica per la seva supervivència i dignitat.

2. Insta el Consell Executiu que, en el marc de la polí-
tica d’ajudes i subvencions per a la cooperació inter-
nacional, presti una atenció especial a aquells projec-
tes de desenvolupament que tinguin per objectiu el fi-
nançament d’iniciatives de cooperació amb els pobles
indígenes.»

Proposició no de llei sobre l’ajuda als
països de l’Àfrica oriental
Tram. 250-00556/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CUEAE, del 7 de juny de
2000

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8011)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
per:

3.01.01.
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a) Fer una crida a les institucions i entitats catalanes
amb l’objectiu que impulsin, col·laborin i donin suport
a accions solidàries i de cooperació que permetin fer
arribar des de Catalunya a Moçambic i altres països
d’Àfrica oriental ajuda humanitària per pal·liar, reha-
bilitar i reconstruir els danys causats per les inundaci-
ons.

b) Considerar que Moçambic i altres països de l’Àfrica
oriental siguin qualificats com a països prioritaris a
l’hora d’atorgar ajuts i subvencions a les ONGD cata-
lanes que desenvolupin programes i projectes de soli-
daritat internacional i de cooperació al desenvolupa-
ment.

c) Prioritzar i coordinar accions que impulsin les rela-
cions de cooperació entre Catalunya i Moçambic i els
altres països afectats d’Àfrica oriental.

d) Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Es-
tat per tal que es condoni el deute extern de Moçambic
i els països afectats d’Àfrica oriental.»

Proposició no de llei sobre les captaci-
ons d’aigua a la vall del Llémena
Tram. 250-00581/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 08.06.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8671)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. A vetllar perquè no hi hagi sobreexplotació de
l’aqüífer aprofitat per Aigües de Sant Aniol, com ja està
fent la Direcció General d’Energia i Mines a tots els
aqüífers d’aigua mineral de Catalunya.

2. A no autoritzar cap nova captació de l’aqüífer per
Aigües de Sant Aniol, sense el corresponent estudi.»

Proposició no de llei sobre el condici-
onament d’espais en els edificis pú-
blics per a l’alletament de nadons
Tram. 250-00595/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 07.06.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8852)

APARTAT 1

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

«1. Dur a terme el progressiu condicionament d’espais
per a l’alletament de nadons en les dependències de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb la demanda de les pròpies treballadores.»

APARTAT 2

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

«2. Proveir d’espais apropiament condicionats per a
l’alletament en aquells edificis de nova construcció o
de nova funcionalitat destinats a allotjar dependènci-
es de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament d’un pla d’urgències mèdi-
ques a domicili per a malalts mentals
Tram. 250-00596/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 07.06.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8806)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Continuar aplicant de manera progressiva els meca-
nismes que s’estableixen a la instrucció del Servei
Català de la Salut (05/99) sobre la regulació dels flu-
xos d’urgències psiquiàtriques i coordinació dels dis-
positius i serveis que presten aquest tipus d’atenció.

– Continuar executant el «Pla d’atenció i integració
social de les persones amb malaltia mental 1999-
2001».

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



19 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

28

– Desenvolupar els decrets, aprovats l’any 1999 sobre
la creació de les xarxes d’ establiment, serveis i centres
de salut mental i sociosanitaris.

– Determinar d’acord amb les disponibilitats pressu-
postàries de cada exercici els recursos econòmics pel
Pla d’atenció i integració social de les persones amb
malaltia mental, que s’ha de desenvolupar fins el
2001.»

Proposició no de llei sobre la redacció
d’un pla de transport col·lectiu per a les
comarques del Garraf, l’Alt Penedès,
l’Anoia i el Bages
Tram. 250-00597/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 08.06.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8673)

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

«El Parlament insta el Consell Executiu a tenir en
compte, en el desenvolupament del Pla de Millora de la
qualitat del transport interurbà, aprovat pel Govern de
la Generalitat, l’articulació del denominat Eix Diago-
nal, i la coordinació d’actuacions a nivell de les comar-
ques que hi són incloses amb atenció a les seves neces-
sitats específiques d’intercomunicació.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’inversions 2000-2003 per a
la millora, el condicionament i la cons-
trucció de consultoris mèdics a diver-
sos municipis de la comarca de l’Alt
Penedès
Tram. 250-00598/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 07.06.2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8674)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a finançar les millores dels consultoris locals, mitjan-
çant la corresponent ordre de subvencions, d’ aquells
ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès que ho
hagin sol·licitat, d’ acord amb les prioritats que deter-

mini el Consell de Direcció de la Regió Sanitària Costa
de Ponent.»

Proposició no de llei sobre la redacció
del traçat de la carretera d’accés a
Canejan (Vall d’Aran)
Tram. 250-00599/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 08.06.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8675)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Redactar en el termini de sis mesos a partir de la
data que sigui aprovada aquesta Proposició no de Llei,
el projecte de millores de la carretera “deth Solan de
Canejan”.

2. Acompanyar aquest projecte amb una primera inver-
sió de 30 MPTA a executar durant l’any 2000.»

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons de condicionament de l’Illa
d’Avall, al terme municipal de Jafre
(Baix Empordà)
Tram. 250-00602/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, del 08.06.00

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8805)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

«1. Incloure l’àmbit definit per l’estudi hidràulic de
l’Illa d’Avall (Jafre) en el domini públic hidràulic del
riu Ter.»

3.10.25.
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APARTAT 2

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

«2. Adoptar mesures preventives per a la conservació
de l’Illa de Jafre que comprenguin:

a) L’aplicació específica de la normativa sectorial pel
que fa a la protecció de les aigües i de les riberes dels
espais fluvials.

b) La col·laboració amb l’Ajuntament de Jafre perquè
s’estableixin mesures de protecció i conservació de
l’espai en l’àmbit del seu planejament urbanístic.»

APARTAT 3

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

«3. Els Departaments de Medi Ambient i Indústria,
Comerç i Turisme exerciran, en l’àmbit de les seves
respectives competències, els mecanismes de prevenció
i control davant qualsevol projecte d’extracció d’àrids
a l’Illa d’Avall de Jafre.»

Proposició no de llei sobre la difusió
dels estudis tecnològics entre les do-
nes joves
Tram. 250-00603/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPEDH, del 7 de juny
de 2000

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8804)

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

Al punt 1

«...dones joves, a través dels contractes-programa per
a la millora de qualitat, establerts entre la Generalitat
de Catalunya i les universitats públiques catalanes.»

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

Al punt 2

«... de difusió, a través del compliment dels objectius
establerts als contractes-programa signats amb les
universitats públiques.»

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

Al punt 3

«Impulsar la difusió dels ensenyaments tècnics superi-
ors entre els estudiants de secundària, a través de les
pròpies universitats, per mitjà de materials informa-
tius.»

Proposició no de llei sobre el trasllat
de la central transformadora de l’em-
presa FECSA-Enher situada al nucli
urbà de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat)
Tram. 250-00604/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 7 de juny de
2000

ESMENA PRESENTADA PEL G. P.
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8676)

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

«... a l’interior del nucli urbà. Aquesta inclusió neces-
sitarà d’un acord formal previ entre les parts implica-
des, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, l’empresa
titular de la central FECSA-Enher I i el Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme, que es comprometin a
efectuar les accions necessàries per a facilitar la rea-
lització del projecte i el reconeixement, pel Ministeri
d’Economia, de les inversions que s’efectuïn en la re-
tribució de l’activitat de transport d’energia elèctrica.»

3.10.25.
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Proposició no de llei relativa a la inves-
tigació dels efectes de les radiacions
emeses pels terminals de telefonia
mòbil digital sobre la salut dels usua-
ris
Tram. 250-00605/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, del 07.06.2000

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. D’INICIATIVA

PER CATALUNYA - VERDS (IC-V) (REG. 8571)

APARTAT 2

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V)

«... la salut de les persones i vigilar l’emissió de progra-
mes no contrastats sobre aquest tema per evitar situa-
cions no fonamentals d’alarmisme sobre l’opinió públi-
ca catalana.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 8677)

APARTAT 2

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

«Portar a terme un seguiment de les investigacions que
s’estan realitzant a nivell internacional -especialment
les que es fan sota la coordinació de l’Organització
Mundial de la Salut- per a determinar l’efecte de les
radiacions dels telèfons mòbils en la salut de les perso-
nes.»

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons del Govern en matèria de regene-
ració de la coberta vegetal de les àre-
es de les comarques del Bages i del
Berguedà afectades pels incendis del
1994
Tram. 250-00708/06

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 8943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, Jaume
Farguell i Sitges, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre les
actuacions del Govern en matèria de regeneració de la
coberta vegetal de les àrees de les comarques del Bages
i el Berguedà afectades pels incendis del 1994.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’evolució de la vegetació després dels incendis fores-
tals que van afectar les comarques del Bages i del Ber-
guedà durant l’estiu de l’any 1994 no ha estat homogè-
nia a tota la superfície afectada.

Des de l’any 1994, quan es van produir els incendis,
l’Administració forestal ha autoritzat determinats can-
vis d’ús del sòl en superfícies afectades pels incendis,
les quals consistien, bàsicament, en rompudes de ter-
renys forestals per fer conreus i pastures, amb la pers-
pectiva que els pagesos que haguessin tingut les fiques
afectades poguessin disposar de rendes alternatives.

En general, la vegetació de la zona s’ha regenerat es-
pontàniament amb pins blancs, alzines i roures. No ha
estat aquest el cas de la pinassa, espècie fonamental en
el conjunt de les masses forestals d’aquestes comarques
perquè, en trobar-se en el hàbitat ideal, és apropiada per
a la producció d’una fusta òptima tant des del punt de
vista quantitatiu com qualitatiu i per a la cobertura del
sòl, de manera que s’evita l’erosió i s’aconsegueix re-
tenir l’ aigua.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Actuar, d’acord amb la propietat, sobre les espècies
que s’han regenerat espontàniament –pins blancs, alzi-
nes i roures–, d’una banda, per aconseguir una implan-
tació homogènia en el territori i la cobertura total del
terreny forestal i, de l’altra, perquè mitjançant la selec-
ció dels arbres s’ arribi a aconseguir la densitat òptima
per a la futura evolució positiva de la massa forestal.
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2. En els terrenys que dins l’àrea cremada s’han desti-
nat al pasturatge, aplicar una silvicultura de formació
de deveses, seleccionant els arbres que han de servir en
un futur per a la cobertura parcial de terreny forestal
destinat a les pastures, per aconseguir la seva optimit-
zació com a base i suport de la ramaderia extensiva.

3. Reforestar, amb l’espècie pinus nigra, pinassa, les
zones que dins el seu hàbitat propi siguin més aptes per
aconseguir la seva producció òptima.

4. Promoure la inclusió de les anteriors actuacions en
els Plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2000

Ramon Camp i Batalla Jaume Farguell i Sitges
Portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un accés de connexió a l’au-
topista A-19, al municipi de Sant
Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 250-00709/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jaume Oliveras i Maristany, Josep Barga-
lló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Proposició no de llei per la cons-
trucció d’un accés de connexió a l’Autopista a-19 al
municipi de Sant Andreu de Llavaneres.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una de les principals reivindicacions a la comarca del
Maresme és, encara avui, l’eliminació dels seus peatges,
que no només són un greuge, especialment pels habitants
de la comarca, sinó que al mateix temps són un inconve-
nient alhora de reordenar les infraestructures i comunica-
cions del Maresme. L’actual Nacional II és un via d’una
important densitat de trànsit de vehicles i alhora impedeix
el replantejament d’aquesta via de comunicació, princi-
pal barrera arquitectònica de les poblacions del litoral.

Un dels inconvenients existents a l’autopista A-19 és
l’existència de dèficits de comunicació amb diferents
poblacions com és el cas de Sant Andreu de Llavaneres.
Actualment, els ciutadans d’aquest municipi, quan es dis-
posen a accedir a l’autopista A-19 en direcció a Girona,
només tenen accés per les sortides de Mataró o Sant
Vicenç de Montalt, fet que comporta un inconvenient
important per aquests municipis, augmentant el trànsit
rodat pels nuclis urbans i no ajuda a descongestionar la
Nacional II.

Per tal de millorar la mobilitat i la connexió entre l’au-
topista A-19 i el municipi de Sant Andreu de Llavane-

res es fa necessària la ubicació i construcció d’un nou
accés a aquesta autopista.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a elaborar un projecte tècnic, abans de finalitzar l’any
2000, per tal d’estudiar la construcció d’un nou accés
a l’A-19 direcció Girona, al municipi de Sant Andreu
de Llavaneres; i posteriorment a promoure la seva exe-
cució en coordinació amb els municipis afectats i les
institucions titulars d’aquesta xarxa viària.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2000

Jaume Oliveras i Maristany Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la raciona-
lització del transport públic per carre-
tera a la comarca del Berguedà
Tram. 250-00710/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Proposició no de llei per a la ra-
cionalització del transport públic per carretera a la co-
marca del Berguedà.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una de les causes que potencien el despoblament a la
comarca del Berguedà és sens dubte la mala qualitat del
servei de transport públic entre les petites poblacions i
els nuclis urbans més importants. Aquesta mala quali-
tat queda reflectida tant pel que fa a la limitació horà-
ria d’ús de diferents línies d’autobusos existents, com
pel que fa a les deficients connexions amb les poblaci-
ons dins la mateixa comarca i amb les comarques veï-
nes. Aquest és el cas de poblacions com Avià, Bagà,
Castellar de N’Hug, Cercs, l’Espunyola, Gironella,
Guardiola de Berguedà, Montmajor, La Pobla de Lillet
i Puig-reig.

En altres casos tan sols disposen de transport escolar,
com és el cas de Capolat, Casserres, Gósol, Olvan i
Sagàs. I finalment, hi ha tota una sèrie de municipis que
no disposen de cap alternativa al vehicle privat com
Borredà, Castellar del Riu, Castell de l’Areny, Fígols,
Gisclareny, Santa M. de Merlès, Montclar, La Nou, La
Quar, St. Jaume de Frontanyà, St. Julià de Cerdanyola,
Vallcebre, Vilada i Viver i Serrateix. Caldria, doncs,
oferir com a mínim un viatge diari d’anada i tornada
fina a Berga, a fi de garantir un veritable equilibri ter-
ritorial a les zones més despoblades de la Catalunya
central.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



19 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

32

En un altre ordre de coses, trobaríem que en alguns
casos els vehicles que compleixen el servei de transport
públic del Berguedà no ofereixen les condicions de
seguretat i d’eficiència que caldria. En aquest sentit,
alguns agents socials de la comarca s’han pronunciat a
favor d’una major dotació econòmica per part de la
Generalitat per tal de garantir un servei en condicions
i assegurar, així, la mobilitat entre diferents municipis
dins i fora de la comarca, bé sigui per raons laborals,
d’estudis o altres. Evidentment, de seguir en aquesta
situació la despoblació que des de fa temps pateix la
comarca no pot fer més que empitjorar de forma pro-
gressiva. És per això, que actuar en aquest punt tan sen-
sible suposaria un gir en les expectatives de futur.

Per tot el que s’exposa, es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a:

1. Ampliar la freqüència de les línies regulars vigents
entre els nuclis més habitats del Berguedà.

Dotar d’un servei de transport diari d’anada i tornada a
aquelles poblacions que es veuen privades de mobilitat
geogràfica.

3. Millorar el servei discrecional de transport per tal de
garantir les condicions de seguretat i funcionalitat mí-
nimes d’acord amb la normativa vigent, a fi que aquest
no suposi un perill per a l’usuari i pugui donar un ser-
vei eficaç.

4. Racionalització del preu del bitllet per a les i els usu-
aris habituals del transport públic per carretera, tenint
en compte que és l’únic mitjà de transport alternatiu al
vehicle privat.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2000

Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de les instal·lacions de la sec-
ció d’ensenyament secundari de Sant
Quirze de Besora (Osona)
Tram. 250-00711/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la
construcció de les instal·lacions de la secció d’ensenya-
ment secundari de Sant Quirze de Besora.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A començaments del 1995 es donà a conèixer el Mapa
Escolar de Catalunya, al qual van presentar al·legació
conjunta els Ajuntaments de Vidrà, Santa Maria de
Besora, Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Sora i
Alpens (de la comarca d’Osona), amb la petició que
tinguessin oferta educativa d’ensenyament secundari
obligatori situada al municipi de Sant Quirze. Tot i que,
inicialment, l’al·legació va rebre una resposta denega-
tòria per part del Departament d’Ensenyament, que va
adscriure els municipis interessats a la zona escolar de
Torelló, els Ajuntaments afectats i els diversos sectors
de la comunitat educativa van continuar insistint en la
seva demanada, fins que la Secció d’Ensenyament Se-
cundari de Sant Quirze de Besora –depenent de l’IES
de Torelló- va ser autoritzada a obrir el període de ma-
triculació per al primer cicle de l’ESO per als curs
1999-2000, ubicada de manera provisional al CEIP
Segimon Comas del mateix Sant Quirze.

Amb posterioritat, entre març i juliol de 1999, l’Ajun-
tament de Sant Quirze de Besora va efectuar el corres-
ponent expedient patrimonial i de préstec per a l’adqui-
sició d’un solar per a l’ampliació de zona escolar del
municipi i la ubicació de les dependències del la SES,
solar que fou ofert amb plenes garanties al Departament
d’Ensenyament l’agost de 1999 per a la seva cessió. En
les darreres setmanes, el Departament ha comunicat el
reconeixement de la impartició a Sant Quirze del segon
cicle de l’ESO.

Malgrat això, el finançament de les noves obres, d’un
cost aproximatiu de cent milions de pessetes, no ha
estat clarificat en cap moment, no essent assumit pel
Departament d’Ensenyament.

És per això que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a assumir el cost de les obres de construcció de
les dependències de la Secció d’Ensenyament Secunda-
ri de Sant Quirze de Besora i a incloure-les en el pro-
per encàrrec d’obres que aprovi el Govern, sense que
això hagi d’impedir la signatura d’un conveni entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant
Quirze de Besora que n’acceleri el seu inici.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2000

Josep Bargalló Valls

Portaveu adjunt
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un centre de dia per a malalts men-
tals a la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-00712/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8984 7 Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Jordi Ausàs i Coll, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre la cre-
ació d’un Centre de Dia per a malalts mentals a La Seu
d’Urgell (Alt Urgell).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Centre de Salut Mental de la Fundació Sant Hospi-
tal de La Seu d’Urgell ha experimentat des de la seva
creació una evolució molt positiva. El 1996, seguint els
objectius plantejats en el Pla Estratègic de la Fundació
Sant Hospital de La Seu d’Urgell, el Centre d’Atenció
Primària en Salut Mental d’Adults es va incorporar a la
disciplina d’aquesta institució hospitalària. Anterior-
ment el CAP de Salut Mental depenia directament de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell. El mateix Centre de
Salut Mental de La Seu d’Urgell, que duu a terme pres-
tacions en el camp de la psiquiatria, psicologia i assis-
tència social, inclou dins la seva àrea el Centre d’Aten-
ció i Seguiment a les Toxicomanies.

L’activitat realitzada des de la seva creació, l’increment
de les prestacions, així com al nombre creixent de pa-
cients i d’especialistes i professionals, fan que ara sigui
el moment de donar un pas qualitatiu important i cre-
ar un Centre de Dia, destinat al desenvolupament d’ac-
tivitats rehabilitadores i de reinserció de persones que
pateixen un trastorn mental sever. La creació d’un Cen-
tre de Dia d’aquestes característiques a La Seu
d’Urgell, vindria a donar resposta a les necessitats d’un
nombre cada vegada més important de pacients que
precisen d’un espai diürn, on es pugui realitzar un se-
guiment del seu tractament, així com activitats de lleu-
re, tallers, sortides, serveis i funcions compensatòries
de la llar, que suposin una alternativa seriosa a la sim-
ple acció de voltar pels carrers. Aquest Centre de Dia
per a malalts mentals de La Seu hauria de complir dues
funcions principals, una d’acolliment i terapèutica ba-
sada en activitats de teràpia ocupacional en funció del
procés assistencial de cada persona, i una altra funció
productiva adaptada a la realitat del malalt i que tendei-
xi a la màxima inserció laboral i social d’aquest tipus
de pacients.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear, en el marc de la Fundació Sant Hospi-

tal de La Seu d’Urgell, un Centre de Dia per a Malalts
Mentals, així com presentar abans de tres mesos el Pla
Funcional que ha de preveure el funcionament, les
prestacions i el finançament del mateix.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Jordi Ausàs i Coll Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre la reserva,
la priorització i l’impuls de la licitació
pública a petites i mitjanes empreses
catalanes
Tram. 250-00713/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 8985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre reser-
va, priorització i impuls de la licitació pública a Petites
i Mitjanes Empreses catalanes.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tradicionalment Catalunya ha estat un país industrial,
i avui, si tenim en compte que molts dels serveis que
existeixen al nostre país tenen la seva raó de ser en la
indústria, podem considerar que encara ho és.

A Catalunya l’anomenat sector secundari (indústria i
construcció) comprèn al voltant del 45% de la població
ocupada, i aporta un 33% del nostre PIB si prenem la
indústria per separat, i el 40% si considerem tant indús-
tria com construcció. Dins del sector, la Petita i Mitja-
na Empresa de Catalunya es una part fonamental del
nostre teixit empresarial.

Tenim una indústria potent i oberta a l’exterior amb
unes PIMES que creixen i s’especialitzen cada vegada
més. Però Catalunya ha d’arrelar aquests sectors, per tal
d’aconseguir que es quedin al seu territori i generin un
activitat econòmica important.

La lògica de país desenvolupat ens obliga a marcar-nos
un objectiu en panorama industrial clar. Catalunya ne-
cessita empresaris que tinguin empreses amb un alt ni-
vell tecnològic i que presentin uns ratis de productivi-
tat elevats. La funció lògica de l’administració consis-
teix en facilitar que els empresaris puguin aconseguir
aquesta fita.

L’administració catalana ha de vetllar pels interessos
del seu empresariat enfront d’aquells factors externs
que dificulten la vida normal de les seves empreses, i
ho ha de fer amb més intensitat sobre aquelles empre-
ses que, per la seva naturalesa productiva i jurídica, per
la seva capacitat i volum de negoci i per la seva localit-

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



19 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

34

zació territorial, es veuen mermades a nivell competi-
tiu.

Són nombrosos els Estats que en les seves relacions
industrials internes disposen de mecanismes protectors
per aquests tipus d’establiments industrials. Sens pre-
judici d’un entorn socioeconòmic que ens separa nota-
blement, l’Estat que representa el paradigma de l’eco-
nomia de mercat més agressiva, els Estats Units, dispo-
sa des del 1953 de legislació especifica sobre la petita
empresa, tot proclamant que «el govern de la nació ha
d’ajudar, aconsellar i protegir en tota la mesura possi-
ble els interessos de la petita empresa». Aquesta postura
es canalitzada a través de l’SBA (Small Business
Administration), l’agència federal encarregada de pres-
tar suport a les petites empreses, creada també en la
mateixa època.

Aquesta mobilització a favor de les Petites i Mitjanes
Empreses els ha permès jugar un rol més important en
l’economia. Els 22 milions de petites empreses nord-
americanes donen treball al 53% de la població activa
i son responsables d’un percentatge similar del seu PIB.
Les Petites i Mitjanes Empreses nord-americanes, han
estat responsables del 90% dels 11 milions de nous
llocs de treball creats en el període 1993-1996 als Es-
tats Units. Entre molts altres, s’ha assolit aquesta fita
gràcies als programes d’accés als mercats públics.

Altres estats com França, s’han fet ressò d’aquesta ini-
ciativa. Es el moment de que un país com el nostre tam-
bé ho faci. Si un país no té una política industrial acti-
va el seu desenvolupament anirà a remolc de la políti-
ca industrial que facin els altres. El govern de Catalu-
nya es veu, per tant, en la necessitat de completar les
seves iniciatives de suport a les Petites i Mitjanes em-
preses de Catalunya en funció dels següents objectius:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Modificar el marc legal vigent pel que fa a concursos
públics d’obres i serveis per tal d’assolir l’objectiu que el
20% de la licitació pública competent de la Generalitat de
Catalunya sigui reservada a les PIMES en el termini d’un
any.

2. Modificar el marc legal vigent pel que fa a concursos
públics d’obres i serveis per tal d’assolir l’objectiu que el
5% de la licitació pública competent de la Generalitat de
Catalunya sigui reservada a les PIMES i cooperatives
d’iniciativa social, amb especial consideració a aquelles
empreses que ofereixin serveis de proximitat al ciutadà.

3. Habilitar al CIDEM com a òrgan responsable de por-
tar a terme les iniciatives incloses en aquesta proposició;
ampliant les seves competències, així com, els recursos
humans i pressupostaris, de manera que es converteixi en
una veritable agència catalana de la petita i mitjana em-
presa, per tal que:

3.1. Aconsegueixi una implantació comarcal en el terri-
tori de Catalunya.

3.2. Desenvolupi tasques d’informació i promoció de les
seves iniciatives a les empreses situades en el seu àm-
bit geogràfic.

3.3. Establir-se com a nexe informatiu i assessor entre
l’òrgan adjudicatari i les empreses.

3.4. Emetre certificats d’idoneïtat a aquelles empreses
susceptibles de formar de formar part d’aquestes inici-
atives i que garanteixin la seva independència, compe-
titivitat, qualitat i solvència.

4. Establir sistemes de control sobre aquelles PIMES
que vulguin optar a les licitacions que emanin d’aques-
ta proposició per tal de garantir la independència res-
pecte d’altres empreses que no responguin a la defini-
ció de PIME, tot incloent criteris de volum de negocis,
nombre de treballadors i propietat i incompatibilitat de
càrrecs públics segons la legislació vigent.

5. Establir criteris de priorització en aquells concursos
públics d’obres i serveis que s’executin a zones econò-
micament i històricament poc desenvolupades, a les
PIMES localitzades en aquests territoris.

6. En els mateixos termes que l’apartat 1 establir mesu-
res de reserva/priorització a aquelles empreses que per
la seva activitat i/o personal fomentin la integració so-
cial i laboral d’aquells col·lectius desfavorits, amb espe-
cial incidència en:

6.1. Aquelles empreses integrades o gestionades per
una majoria considerable de dones.

6.2. Aquelles empreses integrades o gestionades per
una majoria considerable de discapacitats físics i/o psí-
quics.

6.3. Aquelles empreses que fomentin la integració labo-
ral, social i cultural de col·lectius d’immigrants.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre el respecte
de la democràcia i de les institucions
democràtiques
Tram. 250-00714/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 9007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Huguet i Biosca, Portaveu, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre el res-
pecte de la democràcia i de les institucions democràti-
ques.

La lamentable situació que viu el País Basc degut a l’ús
de la violència per a imposar objectius polítics, té reper-
cussions en el conjunt de l’Estat en el capteniment del
conjunt de forces polítiques. Els intents de fracturar la
societat civil i d’enfrontar de forma irreversible a grups
que representen legítimament segments de la població,
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és unatemptació en la que desgraciadament es cau des
de diversos agents polítics.

Per tot això es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya manifesta:

1. El seu rebuig a l’ús de la violència i, especialment,
a la persecució de finalitats polítiques a través d’aques-
ta.

2. El seu rebuig a les amenaces de no respecte a les
decisions que lliurament i democràtica prenguin les
institucions representatives basques.

3. El seu refús a la utilització partidista de la violència
terrorista per tal de deslegitimar els representants de les
institucions basques i per tal de criminalitzar opcions
polítiques de nítida trajectòria democràtica.»

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei de solidaritat amb
la societat basca i els que pateixen di-
rectament la violència terrorista
Tram. 250-00715/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 9025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president, M. Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu, Daniel Sirera i Bellés, portaveu
adjunt, i M. Dolors Montserrat i Culleré, Josep Curto i
Casadó, Josep M. Fabregat i Vidal, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez, Rafel Luna i Vivas, Francesc Vendrell
i Bayona, Ricard Fernández Deu, Carina Mejías Sán-
chez, M. Àngels Esteller Ruedas, diputats del Grup
Popular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Després del trencament de la treva per part d’ETA, cinc
persones han perdut la seva vida a mans de la banda
terrorista pel fet de defensar la democràcia i la convi-
vència pacífica al País Basc.

Davant la barbàrie terrorista, cal reclamar la unitat dels
demòcrates i l’aïllament social i polític d’aquells que
justifiquen, alenen o no condemnen expressament els
atemptats terroristes, per la qual cosa es presenta la
següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
que, en el marc de les relacions institucionals que man-
té amb el Govern Basc:

1. Traslladi la solidaritat del poble de Catalunya amb la
societat basca i amb aquells que pateixen directament
la violència terrorista.

2. Reclami a les institucions basques el compromís de
treballar per la pau i per la convivència democràtica.

3. Demani que no es comparteixin responsabilitats de
Govern amb aquells partits que no condemnen expres-
sament la violència terrorista.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2000

Alberto Fernández Díaz, M.Dolors Nadal i Aymerich,
Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré,
Josep Curto i Casadó, Josep M. Fabregat i Vidal, Alícia
Sánchez-Camacho i Pérez, Rafel Luna i Vivas,
Francesc Vendrell i Bayona, Ricard Fernández Deu,
Carina Mejías Sánchez, M. Àngels Esteller Ruedas

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de rehabilitació del barri de
l’estació de Sallent (Bages)
Tram. 250-00716/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 9026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt, i M. Dolors
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons informacions aparegudes als mitjans de comu-
nicació, els veïns del barri de l’Estació de Sallent
(Bages), un barri amb problemes d’enfonsament fruit
del mal tancament d’una antiga mina de sal al subsòl,
es van manifestar diumenge i van tallar la carretera C-
1411, l’Eix del Llobregat, per tal que l’Ajuntament i la
Generalitat atenguin les seves queixes.

Pel que fa a les accions que ha pres el Govern, el con-
seller va recordar que es continua treballant en els es-
tudis per determinar la dimensió i l’abast dels enfonsa-
ments, però tot i això, és evident que les persones afec-
tades per aquest fet no poden viure en els seus habitat-
ges donat que perilla la seva integritat física, motiu pel
qual es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Presentar davant el Parlament de Catalunya, en un
termini no superior a tres mesos, les conclusions dels
estudis que han de determinar la dimensió i l’abast de
les subsidències que afecten als habitatges del barri de
l’Estació de Sallent (Bages).

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



19 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

36

2. Estudiar la possibilitat de dotar d’un habitatge, men-
tre no se solucionin els esmentats problemes, a aquelles
persones l’immoble de les quals ha quedat afectat de tal
manera que habitar-hi pot resultar un perill per a la seva
integritat física.

3. Procedir a la rehabilitació del barri de l’estació de
Sallent en el termini més breu possible.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

Daniel Sirera i Bellés M. Dolors Montserrat i Culleré

Proposició no de llei sobre l’autoritza-
ció d’una activitat extractiva al munici-
pi de Cornellà de Terri (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00717/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V)
Reg. 9063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de Llei.

L’Ajuntament de Cornellà de Terri (Pla de l’Estany) va
promoure a l’any 1999 una modificació de les Normes
Subsidiàries que pretenia incorporar l’activitat d’ex-
tracció de terres en el sòl no urbanitzable d’especial
protecció pel seu valor paisatgístic i forestal.

La Comissió d’Urbanisme de Girona de data 21 d’abril
de 1999 va denegar l’aprovació definitiva de la modi-
ficació perquè aquesta comportava la introducció no
justificada d’un ús no compatible amb la protecció
d’aquest sòl.

L’Ajuntament de Cornellà de Terri va interposar recurs
d’alçada contra aquest acord en data 17.06.99. El Con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques el 4 d’oc-
tubre del 99 va resoldre desestimar el recurs d’alçada
de l’Ajuntament de Cornellà de Terri. En la fonamen-
tació jurídica que acompanya la resolució del recurs es
diu: «el primer apartat de l’article 185 (de les normes
subsidiàries) determina que els terrenys d’espai fores-
tal no poden ser dedicats a utilitzacions que impliquin
transformació del seu destí o naturalesa forestal o le-
sioni el valor específic de la vegetació arbòria que es
vol protegir. L’apartat segon reitera la importància
d’aquests espais i disposa que qualsevol alteració de
l’actual destí significa la comesa d’infracció urbanís-
tica. Per tant el precepte és absolutament respectuós en
un entorn que vol protegir preservar evitant qualsevol
ús que no sigui el propi i natural de les explotacions
forestals, filosofia que es torna a posar de relleu en
l’article 187 on es prohibeix l’obertura de vies i es fa
especial esment als desmonts, terraplenats, desfeta de
marges i desforestació. En canvi, en la modificació tra-
mitada s’incorpora com a ús admès l’extracció de ter-

res, activitat que no és en absolut compatible amb l’es-
perit de protecció pretès...»

Malgrat la denegació del recurs i la contundència de
l’argumentació, el Conseller “manifesta” que es podria
sol·licitar l’autorització excepcional prevista en l’article
127 del decret legislatiu 1/1990 i previ seguiment del
procediment especial previst en l’article 68 del mateix
text legal, però en tot cas s’hauria de valorar la utilitat
pública i interès social de l’activitat.

En data 17 de gener de 2000 Ceràmiques del Ter, SA
sol·licita llicència d’activitat extractiva i permís urbanís-
tic per poder ubicar aquesta activitat en terrenys quali-
ficats com a sòl no urbanitzable de protecció paisatgís-
tica i forestal.

El mateix dia 17 el representant d’aquesta empresa i l’al-
calde de Cornellà de Terri signen un conveni en el que
l’empresa es compromet a aportar la quantitat de vint
milions de pessetes, segons es diu en el document, sense
cap contraprestació. Tot indica que aquest és el preu es-
tipulat per l’equip de govern de l’Ajuntament de Cornellà
per permetre una flagrant infracció urbanística.

L’endemà, 18 de gener el tècnic municipal emet un in-
forme en el qual diu que per permetre l’ús sol·licitat:
«s’haurà de tramitar una modificació puntual de les
actuals normes subsidiàries modificant la qualificació
d’aquest sòl en sòl no urbanitzable rústic general».

Si es seguís el procediment assenyalat pel tècnic muni-
cipal, modificació de les normes subsidiàries, transfor-
mant un sol no urbanitzable d’especial protecció en no
urbanitzable rústic general, si s’aprovés la modificació,
per autoritzar l’activitat extractiva encara seria necessa-
ri formular un Pla Especial d’acord amb l’article 167 de
les Normes Subsidiàries.

Doncs malgrat tots aquests antecedents, la Comissió
d’Urbanisme de Girona en data 29 de Març de 2000,
sorpresivament, dona autorització a l’activitat extractiva
contravenint l’ordenament jurídic existent i com a úni-
ca motivació fa referència a una lectura interessada i
parcial de la resolució del Conseller i sense ni tan sols
intentar justificar la utilitat pública i interès social i per
tant vulnerant també l’art. 44.2.1.d del Reglament de
Gestió.

La resolució del Conseller, apart de no estimar el recurs
d’alçada, apuntava explorar una «tramitació especial»
de l’expedient però sempre condicionat a la utilitat
pública i interès social de la activitat. Es evident que
aquest camí era una via morta, si difícil era justificar-
ne la utilitat publica o l’interès social l’afer era impos-
sible si en atenem que finalment el que es feia era con-
travenir el que diuen les Normes Subsidiàries, impos-
sibilitat d’aquest tipus d’activitat en sol no urbanitzable
d’especial protecció, i contravenir l’ordenament urba-
nístic de Catalunya, en concret l’article 128.2 del De-
cret Legislatiu 1/1990 el qual diu que els espais que per
la seves característiques siguin no urbanitzables d’espe-
cial protecció no podran ser dedicats a utilitzacions que
impliquin transformació de la seva destinació o natura-
lesa o lesionin el valor específic que es vulgui protegir.

L’article 90.1 del Decret Legislatiu 1/1990 diu: «Els
particulars, a l’igual que l’Administració, quedaran
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obligats al compliment de les disposicions sobre orde-
nació urbana contingudes en aquesta Llei i en els
Plans, Programes d’Actuació Urbanística, Estudis de
Detall, projectes, normes i ordenances aprovades
d’acord a la mateixa».

Per tant, l’acte de la Comissió d’Urbanisme d’acord
amb la legislació de procediment administratiu es un
acte nul de ple dret, d’acord amb la legislació urbanís-
tica es una infracció greu, i si aquest s’executés
constituiria un delicte ecològic amb possibles respon-
sabilitats penals pels responsables.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament insta al Consell Executiu a revisar d’ofici
l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona de 29 de
març de 2000 autoritzant una activitat extractiva al
municipi de Cornellà de Terri, en el sentit d’ajustar la
resolució a l’ordenament jurídic vigent i per tant dene-
gant l’esmentada autorització.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2000

Joaquim Nadal i Farreras Joan Boada Masoliver
Portaveu GPS-CPC Portaveu IC-V

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Pla territorial parcial de la Catalu-
nya central
Tram. 250-00718/06

Presentació: Sr. Oriol Nel·lo i Colom, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Oriol Nel·lo i Colom, Joan Roma i Cunill, Flora Vilalta
i Sospedra, Àngela Gassó i Closa 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 per a la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei.

La Catalunya central ha estat al llarg dels darrers segles
un dels principals motors econòmics de Catalunya.
Així, l’eix del Llobregat-Cardener-Anoia, d’una banda,
i el del Ter-Congost, de l’altra, han sigut nervis fona-
mentals de la indústria catalana.

En els darrers anys la base econòmica d’aquestes co-
marques ha conegut transformacions molt profundes.
Transformacions que han comportat la postergació de
sectors productius tradicionals (com la indústria tèxtil
o la mineria) i el sorgiment de noves activitats (com
nous serveis o el turisme).

Aquesta situació ofereix importants oportunitats, però
planteja també reptes gens menystenibles. La possibi-

litat que aquest territori pugui aprofitar les primeres i
fer front als segons depèn, en molt bona mesura, de les
dotacions infraestructurals de què disposi, de la seva
qualitat ambiental, dels seus equipaments, del seu ac-
cés a les xarxes bàsiques i del seu correcte desenvolu-
pament urbanístic.

Aquests temes tenen en tots els casos implicacions de
caràcter regional i no poden ser abordats correctament
a través d’instruments estrictament locals o generals.

És per això que resulta peremptòria l’elaboració del Pla
Territorial Parcial de la Catalunya central, en conformi-
tat amb allò que disposen les lleis aprovades pel Parla-
ment.

És per això que els diputats sotasignatns presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Elaborar, en col·laboració amb els ens locals concer-
nits i de manera immediata, el Pla Territorial Parcial de
la Catalunya central, d’acord amb allò que disposen la
Llei 23/1983, de política territorial, i la Llei 1/1995, per
la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya.

2. Ajustar els terminis d’elaboració per tal que l’apro-
vació definitiva de l’esmentat Pla territorial pugui
produir-se no més tard de finals de l’any 2001.»

Palau del Parlament, 6 de juny de 2000

Oriol Nel·lo i Colom, Joan Roma i Cunill, Flora Vilalta
i Sospedra, Àngela Gassó i Closa, Manel Nadal i
Farreras

Proposició no de llei sobre la millora
de les línies de Renfe i de Ferrocarrils
de la Generalitat que fan el trajecte
Igualada-Barcelona
Tram. 250-00719/06

Presentació: Sr. Oriol Nel·lo i Colom, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom i Joan Ferran i
Serafini, 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.

En el marc de la potenciació del transport ferroviari, cal
tenir en compte que la línia Igualada – Barcelona, tant
pel que fa a Renfe com a Ferrocarrils de la Generalitat,
és d’una gran utilitat i ús creixent. Tanmateix, la peri-
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odicitat dels trens no permet que es converteixi en el
transport prioritari per a molts dels usuaris.

És per tot això que els diputats sotasignants presenten
la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a negociar amb Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat les
inversions necessàries perquè la línia Igualada – Barce-
lona tingui l’equiparació en periodicitat a les altres lí-
nies de la xarxa de rodalies que circulen amb major
intensitat.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom, Joan Ferran i
Serafini

Proposició no de llei sobre la millora
de les línies de Renfe i de Ferrocarrils
de la Generalitat que fan el trajecte
Manresa-Barcelona
Tram. 250-00720/06

Presentació: Sr. Oriol Nel·lo i Colom, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom i Joan Ferran i
Serafini, 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.

En el marc de la potenciació del transport ferroviari, cal
tenir en compte que la línia Manresa – Barcelona, tant
pel que fa a Renfe com als Ferrocarrils de la Generali-
tat, és d’una gran utilitat i ús creixent. Tanmateix, la
periodicitat dels trens no permet que es converteixi en
el transport prioritari per a molts dels usuaris.

És per tot això que els diputats sotasignants presenten
la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a negociar amb Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat les
inversions necessàries perquè la línia Manresa – Barce-
lona tingui l’equiparació en periodicitat a les altres lí-
nies de la xarxa de rodalies que circulen amb major
intensitat.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom, Joan Ferran i
Serafini

Proposició no de llei sobre l’aplicació
a les comarques de la Catalunya cen-
tral dels programes de gestió de les
dejeccions ramaderes i de les mesu-
res complementàries establertes en el
Pla de prevenció i correcció de la con-
taminació de nitrats
Tram. 250-00721/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Marta Camps i Torrens i Oriol Nel·lo
i Colom, 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.

El creixement constant de granges de porcs a la major
part del territori de les comarques de la Catalunya cen-
tral ha esdevingut un autèntic problema que cal afron-
tar de manera urgent i decidida.

Des de fa anys s’ha constatat un elevat grau de conta-
minació dels aqüífers i una saturació de nitrats en la
major part dels terrenys, la qual cosa ha motivat la re-
cerca de solucions per diferents vies: des de dipòsits de
purins a plantes de tractament. Tanmateix, falta una
autèntica planificació i programació de les accions a
dur a terme per a resoldre aquesta greu situació.

És per tot això que els diputats sotasignants presenten
la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a accelerar l’aplicació a les comarques de la Catalunya
central dels programes de gestió de les dejeccions ra-
maderes i de totes les mesures complementàries previs-
tes en el Pla de Prevenció i Correcció de la contamina-
ció per nitrats, amb la dotació pressupostària necessà-
ria.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Marta Camps i Torrens, Oriol Nel·lo
i Colom

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 73 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de juny de 2000

39

Proposició no de llei sobre la rebaixa
del túnel del Cadí i la planificació de la
supressió del peatge
Tram. 250-00722/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom i Joan Ferran i
Serafini, 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
sobre la rebaixa del Túnel del Cadí i la planificació de
la supressió del peatge.

Sense cap mena de dubte, la construcció del Túnel del
Cadí va representar una millora espectacular de les
comunicacions entre les comarques del Berguedà, la
Cerdanya i l’Alt Urgell, i també va facilitar la connexió
amb França. És lògic que una via indispensable com
aquesta no estigui sotmesa a peatge, i més si tenim en
compte que l’accionista majoritari de la societat és la
mateixa Generalitat.

Fins ara els diferents moviments reivindicatius han
aconseguit rebaixes importants per als habitats de les
comarques del Berguedà i la Cerdanya, i darrerament
també de l’Alt Urgell. Tanmateix caldria planificar la
supressió del peatge a mig termini.

Mentrestant, caldria també procedir a una rebaixa ge-
neralitzada de l’import del peatge de la qual se’n bene-
ficiessin tots els usuaris.

És per tot això que els diputats sotasignants presenten
la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Aplicar una rebaixa en el peatge del Túnel del Cadí
per a tots els usuaris, tot i mantenir igualment els des-
comptes del 50% per als habitats de les comarques del
Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell.

2. Presentar en el termini màxim d’un any una proposta
de supressió del peatge del Túnel del Cadí dintre del
període màxim de 10 anys.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom, Joan Ferran i
Serafini

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’Eix Transversal en el tram
Vic-Manresa
Tram. 250-00723/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom i Joan Ferran i
Serafini, 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
sobre el desdoblament de l’Eix Transversal en el tram
Vic – Manresa.

El llargament promès i lentament construït Eix Trans-
versal ha demostrat la seva necessitat i utilitat des que
va entrar en servei. En aquests anys, l’increment de
trànsit de vehicles hi ha crescut d’una manera notable
i alguns trams van quedant insuficients.

En el moment de la seva planificació i construcció es va
demanar que tingués 4 carrils i que fos veritablement
un Eix. Ara es pot comprovar la manca d’ambició i
previsió de l’obra i la necessitat de planificar el seu
desdoblament en algun dels trams més utilitzats.

És per això que els diputats sotasignants presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Redactar el projecte de desdoblament de la C-25 (Eix
Transversal) entre Vic i Manresa i aprovar-lo en el ter-
mini màxim d’un any.

2. Fer les previsions pressupostàries oportunes perquè
el desdoblament de l’Eix Transversal entre Vic i
Manresa estigui fet abans de finals del 2005.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom, Joan Ferran i
Serafini

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre les mesu-
res per a garantir el cabal mínim ecolò-
gic en els rius i les rieres de la Catalu-
nya central
Tram. 250-00724/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom i Joan Ferran i
Serafini, 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.

Malgrat les promeses de protecció del medi ambient
que des del Consell Executiu es fan periòdicament el
cert és que sovint podem veure com trams sencers dels
rius Llobregat, Cardener, Ter i altres rieres de la Cata-
lunya central queden totalment secs.

Al llarg dels darrers anys s’han fet diverses crides i
peticions al Govern perquè actuï de forma decidida
sense haver-ho aconseguit.

És per això que els diputats sotasignants presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a modificar la Llei de protecció del medi natural en el
sentit de garantir el mínim cabal ecològic en els rius i
rieres de la Catalunya central.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom, Joan Ferran i
Serafini

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla de rehabilitació, de conserva-
ció i de recuperació de les colònies
industrials de les comarques de la Ca-
talunya central
Tram. 250-00725/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom i Joan Ferran i
Serafini, 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.

Una de les característiques essencials de les comarques
de la Catalunya central és l’aprofitament dels seus rius,
especialment el Llobregat i el Ter, que varen donar lloc
a la construcció de colònies industrials, bressol de la
potent indústria tèxtil de Catalunya durant gairebé 100
anys.

Aquesta immensa riquesa industrial i arquitectònica fa
indispensable un programa d’ajuts per la rehabilitació,
conservació i transformació per adaptar-les a noves
activitats i evitar-ne el despoblament i desaparició.

La seva situació i la disponibilitat de naus i terrenys en
fa totalment possible aquesta transformació com s’ha
fet en altres països del nostre entorn, i permet mantenir
l’activitat industrial al costat d’una recuperació dels
habitatges i l’impuls al turisme industrial.

És per això que els diputats sotasignants presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar en el termini màxim d’un any un Pla de re-
habilitació, conservació i recuperació de les colònies
industrials, en el conjunt de les comarques de la Cata-
lunya central, i a dotar-lo pressupostàriament.»

Parlament de Catalunya, 31 de maig de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom, Joan Ferran i
Serafini

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre el Pla espe-
cial de restauració i de gestió de mo-
numents a la Catalunya central
Tram. 250-00726/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom i Joan Ferran i
Serafini, 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
sobre el Pla especial de restauració i gestió de monu-
ments a la Catalunya central.

En el conjunt de les comarques de l’Anoia, Bages,
Berguedà, Osona i Solsonès hi ha un total de 298 mo-
numents declarats d’interès historicoartístic. Aquesta
enorme i variada riquesa arquitectònica mereix una
atenció especial a l’hora de preveure’n la seva restau-
ració i gestió.

Fins ara, aquest no ha estat el cas, i malgrat la seva de-
claració són ben poques les actuacions dutes a terme
per part del Govern de la Generalitat, la qual ha estat
sobrepassada per la Diputació de Barcelona en inversió
i dedicació.

Igualment cal dedicar un capítol especial a la valuosa
riquesa arqueològica, encara menys estudiada i prote-
gida.

És per tot això que els diputats sotasignants presenten
la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar, en el termini màxim d’un any, un Pla espe-
cial de restauració i gestió dels monuments declarats
d’interès historicoartístic i a la recerca arqueològica en
el conjunt de les comarques de la Catalunya central.

2. Programar un Pla plurianual d’inversions per a la
restauració i gestió dels monuments i a la recerca ar-
queològica, compresos en el Pla especial, que tingui
una dotació mínima de 300 milions a l’any.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom, Joan Ferran i
Serafini

Proposició no de llei sobre un Pla de
reforestació de les zones afectades
per incendis forestals
Tram. 250-00727/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Ramon Vilalta i Oliva i Oriol Nel·lo
i Colom, 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
sobre un Pla de reforestació de les zones afectades per
incendis forestals.

Les comarques de la Catalunya central varen patir els
greus efectes dels incendis de 1994 i 1998, els quals
varen provocar una de les més grans catàstrofes del
segle.

Malgrat les promeses del Govern de la Generalitat, no
s’han emprès tasques de reforestació , i s’ha deixat que
la pròpia natura segueixi el seu curs. Són immenses les
superfícies destrossades i amb greus dificultats per re-
cuperar la riquesa forestal que les caracteritzava. Són
també molts els perills de nous incendis en uns terrenys
on creix tota mena de vegetació sense cap mena d’acla-
rida ni protecció.

És per tots aquests motius que els diputats sotasignants
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar en el termini màxim d’un any un Pla de re-
forestació i aclarida de les zones afectades pels incen-
dis forestals de 1994 i 1998 a les comarques de la Ca-
talunya central i a dotar-lo pressupostàriament.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Ramon Vilalta i Oliva, Oriol Nel·lo
i Colom

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURSFascicle segon
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un mapa de formació professional
per a les comarques de la Catalunya
central
Tram. 250-00728/06

Presentació: Sra. Flora Vilalta i Sospedra,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Flora Vilalta i Sospedra, Joan Roma i Cunill, M. Àngela
Gassó i Closa, Oriol Nel·lo i Colom i Assumpta Baig i
Torras, diputades i diputats del Grup Parlamentari So-
cialistes- Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que dispo-
sen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent Proposició no de Llei.

La crisi general del Tèxtil, així com la pràctica desapa-
rició de l’activitat minera, ha obligat a una profunda
reconversió de les comarques de la Catalunya Central,
i a buscar noves activitats industrials.

En aquest nou marc, calia procedir a reconvertir la for-
mació professional i adaptar-la a les noves necessitats,
trencant amb la dinàmica actual.

Tots els sector industrials i de serveis han mostrat la
disconformitat amb el funcionament i especialitats que
s’imparteixen, a part d’evidents mancances en equipa-
ments.

Els diputats sotasignants presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar un nou mapa de Formació Professional per
a totes les comarques de la Catalunya central que con-
templi les necessitats de les empreses i les necessitats
del territori per poder tenir un ampli ventall de profes-
sionals especialitzats.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Flora Vilalta i Sospedra, Joan Roma i Cunilll, M. Àn-
gela Gassó i Closa, Oriol Nel·lo i Colom, Assumpta
Baig i Torras

Proposició no de llei sobre un Pla d’in-
fraestructures bàsiques per a la Cata-
lunya central
Tram. 250-00729/06

Presentació: Sr. Joan Roma i Cunill, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Roma i Cunilll, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom i Miquel
Barceló i Roca, diputats i diputades del Grup Parlamen-
tari 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
sobre un Pla d’infraestructures bàsiques per a la Cata-
lunya central.

Si una qüestió és bàsica per evitar un país de dues ve-
locitats és facilitar que les infraestructures bàsiques i les
noves tecnologies arribin a tot el territori. I ara estem
molt lluny de què això sigui així.

Podem constatar com el cablejat de fibra òptica no ar-
riba a molts municipis, com la cobertura de telefonia
mòbil té amplíssimes zones d’ombra, com mitjans de
comunicació no poden ser sentits o vistos en comar-
ques senceres, o com la xarxa de gasificació no con-
templa arribar a molts indrets de Catalunya.

Aquesta tendència es va agreujant amb els anys i faci-
lita el desequilibri entre la Catalunya metropolitana i
costanera respecte de la Catalunya interior.

És per tot això que els diputats sotasignants presenta la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar un Pla d’actuacions destinades a programar
i coordinar la construcció i instal·lació d’infraestructu-
res bàsiques (gasificació, cobertura de telefonia mòbil,
cablejat de fibra òptica) en el conjunt de les comarques
de la Catalunya central per tal de cobrir les necessitats
d’aquest territori i equiparar-la a les dotacions, en
aquests serveis, de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Joan Roma i Cunill, M. Àngela Gassó i Closa, Flora
Vilalta i Sospedra, Oriol Nel·lo i Colom, Miquel
Barceló i Roca

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre la recon-
versió d’activitats al sector del lleure i
del turisme de les comarques de la
Catalunya central
Tram. 250-00730/06

Presentació: Sra. Flora Vilalta i Sospedra,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Flora Vilalta i Sospedra, Joan Roma i Cunill, M. Àngela
Gassó i Closa, Oriol Nel·lo i Colom i Josep Clofent i
Rosique, diputades i 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.

En l’àmbit de la reconversió d’activitats en el conjunt
de les comarques de la Catalunya Central, el sector del
lleure i del turisme ha adquirit un enorme pes.

Són múltiples les iniciatives sorgides en tot el territori
i les potencialitats que tenen permet pensar en un am-
pli desenvolupament en un futur immediat.

Fins ara les inversions i les iniciatives s’han dut a ter-
me d’una manera molt individualitzada i sense la ne-
cessària coordinació entre institucions, i entre aquestes
i els sectors privats.

Per aquest motiu els diputats sotasignants presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. Elaborar un Pla de rehabilitació de colònies industri-
als i dotar-lo pressupostàriament.

2. Promoure conjuntament amb els ajuntaments i con-
sells comarcals itineraris de turisme industrials a les
comarques de la Catalunya central.

3. Crear una xarxa de museus relacionats amb les acti-
vitats industrials i incorporats al sistemes de museus del
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

4. Potenciar el turisme rural i la gastronomia per evitar
que els nuclis rurals quedin deshabitats i assegurar la
conservació del medi.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Flora Vilalta i Sospedra, Joan Roma i Cunill, M. Àngela
Gassó i Closa, Oriol Nel·lo i Colom, Josep Clofent i
Rosique

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un Pla integral de serveis socials i de
salut mental per a la Catalunya central
Tram. 250-00731/06

Presentació: Sra. Flora Vilalta i Sospedra,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Flora Vilalta i Sospedra, Joan Roma i Cunill, M. Àn-
gela Gassó i Closa, Oriol Nel·lo i Colom i Josep M.
Rañé i Blasco, diputades i diputats del Grup Parlamen-
tari 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.

El conjunt de les comarques que conformen la Catalu-
nya Central apareixen com algunes de les que tenen
una més alta tassa d’envelliment.

Aquest fet juntament amb el progressiu augment de la
població immigrada, fa del tot indispensable una ade-
quació entre les necessitats i les disponibilitats d’aten-
ció per part dels serveis socials.

Per altra part, l’extraordinària centralització dels cen-
tres de salut mental i la falta de places, complica enor-
mement la possibilitat d’atendre les necessitats de les
comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà, Osona i
Solsonès, i fa indispensable la reordenació assistencial
de la salut mental i la construcció de centres d’assis-
tència per a malalts mentals per tal de que puguin ser
atesos en el seu territori i a prop de les seves famílies.

Per tot això els diputats sotasignants presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a elaborar un Pla integral de serveis social i salut mental
per a la Catalunya central que contempli:

a) L’ampliació de l’oferta terciària (residències, pisos
tutelats…)

b) L’ampliació de l’oferta d’assistents socials i treballa-
dors/es socials.

c) L’adaptació dels serveis socials a les realitats rurals.

d) Els programes socials lligats a les noves realitats
d’immigració i marginació social.

e) La creació de centres assistencials de salut mental.

f) L’elaboració d’una política d’habitatges socials en
consonància amb les necessitats.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Flora Vilalta i Sospedra, Joan Roma i Cunill, M. Àngela
Gassó i Closa, Oriol Nel·lo i Colom, Josep M. Rañé i
Blasco

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre les activi-
tats esportives que es practiquen al
pantà de Sau
Tram. 250-00732/06

Presentació: Sra. Flora Vilalta i Sospedra,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Flora Vilalta i Sospedra, Joan Roma i Cunill, M. Àngela
Gassó i Closa, Manel Nadal i Farreras, Montserrat Tura
i Camafreita, diputades i diputats del Grup Parlamen-
tari 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.

Un dels recursos turístics de la comarca d’Osona són
les activitats ludicoesportives que es practiquen al Pantà
de Sau, totes elles relacionades amb la nàutica, la qual
cosa és un atractiu turístic i alhora una font d’ingressos
pels municipis del voltant i de retruc per tota la comar-
ca.

És per això que els diputats sotasignats presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Concedir, amb caràcter urgent, la llicència per a la
instal·lació dels pontons al Pantà de Sau

2. Regular en el termini d’un any els usos nàutics i es-
portius del Pantà de Sau, d’acord amb la Llei de trans-
port marítim i fluvial.

3. Determinar amb criteris objectius una cota d’aigua
que permeti la navegació.»

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Flora Vilalta i Sospedra, Joan Roma i Cunill, M. Àngela
Gassó i Closa, Manel Nadal i Farreras, Montserrat Tura
i Camafreita

Proposició no de llei sobre l’anella fer-
roviària que ha de connectar el Vallès
Occidental i el Baix Llobregat
Tram. 250-00733/06

Presentació: Sr. Josep Casajuana i
Pladellorens, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 9079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Casajuana i Pladellorens, Joan Galceran i
Margarit, Roberto Labandera i Ganachipi, Juan Manuel
Jaime i Ortea i Manel Nadal i Farreras, diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament de Catalunya, presenten per
a la seva tramitació la següent Proposició no de llei.

És ben evident l´acceleració que ha anat adquirint,
aquests darrers anys, el procés de conversió en metrò-
poli de l´antiga Regió 1ª de la divisió territorial de la
Generalitat republicana.

L´esponjament de la ciutat central -Barcelona i Barce-
lonès- comporta una difusió metropolitana, tant
d´activitats econòmiques com de nous habitatges.

Aquest eixamplament de la metròpoli es veurà, defini-
tivament confirmat, cap el 2004 amb l´arribada del Tren
de Gran Velocitat a Catalunya, afermant la idea de “Ca-
talunya-ciutats” i consolidant el gran eix de comunica-
cions Lleida-Tarragona-Barcelona-Girona-Perpinyà.

La Regió Metropolitana de Barcelona reclama –per
assolir un desenvolupament harmònic i qualitatiu i una
mobilitat sostenible– una previsió d´infraestructures de
transport públic suficients, per resoldre la necessitat de
desplaçament de les persones i mercaderies per aquest
territori complex i atapeït.

Les 2 comarques del Vallès, el Baix Llobregat i les co-
marques del Penedès han d´estar ben connectades per
assolir els reptes que tenen plantejats. La frontissa és
Martorell a la part nord del Baix Llobregat, veritable
nus de comunicacions. Martorell que veurà el pas de
L´AVE pel municipi obtindrà, amb aquest motiu, la
nova estació de “Martorell-Central” dels Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya. L´existència d´aquesta
nova estació intermodal per als serveis de rodalies de
RENFE i F.G.C. –apart d´altres millores– afavoreix els
plantejaments d´objectius més ambiciosos en la línia de
crear sinèrgies entre els diferents operadors i una per-
cepció real per part dels usuaris d´un transport públic
creixentment competitiu. Aquest nou equipament ve a
reforçar el paper de Martorell, com a estació més uti-
litzada pels ciutadans dels municipis veïns.

Les economies i les societats del trajecte que proposem
són de les més dinàmiques i complementàries de Cata-
lunya ja que –ultra ocupar el 2on i 3er lloc com a co-
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marques més poblades– s´interconnexionen contínua-
ment: SEAT i les indústries auxiliars de l´automòbil
vallesanes, l´aeroport, els centres universitaris vallesans
(l´UAB, els de Terrassa i Sabadell), els Parcs Naturals,
les platges –i la ruta cap a les platges de més al sud-
permeten albirar futur al nou trajecte que segueix la
calçada romana que comunicava la Capital de l´Imperi
amb Tarragona. Les exigències de comunicació que el
creixement de la segona corona metropolitana compor-
ta no seria assenyat que les concentréssim en demandes
de més i millors xarxes viàries automobilistes. Ens ca-
len les viàries i les ferroviàries, perquè el ferrocarril –
des del seu origen al segle XIX- té pendent aquesta
connexió intercomarcal. La trama ferroviària existent a
les dues comarques veïnes, gestionada per F.G.C. i
RENFE reclama el tancament de l´anella del Vallès
Occidental i el Baix Llobregat construint el curt tram
que, des de Terrassa o Viladecavalls enllaci amb
Martorell a través de RENFE. Aquest trajecte obrirà les
portes a una comunicació molt més directa des del
Vallès:

– Amb Martorell (i el nord del Baix Llobregat i el sud
del Bages a través dels F.G.C.)

– Amb Igualada i tots els pobles del Baix Llobregat i
l´Anoia compresos en el trajecte Martorell - Igualada
dels F.G.C.

– Amb les comarques del Penedès i de Tarragona, via
RENFE.

I viceversa, s´obre la comunicació directa del Baix Llo-
bregat amb les cocapitals del Vallès Occidental i la seva
àrea d´influència, sense haver de fer la volta per Barce-
lona que actualment la fa inviable a la pràctica.

En resum, el nou tram ferroviari estimularà significati-
vament la substitució del vehicle privat en una anella
intercomarcal en què avui dia –pel temps emprat, les
incomoditats dels canvis de comboi i/o la manca
d´enllaç entre les estacions d´operadors diferents- és
poc menys que impensable prescindir-ne.

Per aquestes raons, els diputats i diputades sotasignants,
presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a encarregar a l´Autoritat del Transport
Metropolità (A.T.M.) la realització dels estudis de
mobilitat, viabilitat economicosocial i equilibri territo-
rial per tal de determinar la conveniència d´incloure en
el Pla Director d´Infraestructures en curs d´elaboració,
la construcció d´un ramal ferroviari que des de Terrassa
o Viladecavalls connecti amb la nova estació
intermodal per als serveis de rodalies de RENFE i
F.G.C. de Martorell –la construcció de la qual ja està
acordada- tancant l´anella ferroviària que connecti el
Vallès Occidental i el Baix Llobregat –2ª i 3ª comarques
de Catalunya en nombre d´habitants– i que consolidi un
eix bàsic de comunicacions ferroviàries que des de les
terres de Tarragona travessi la depressió pre-litoral ca-
talana (part fonamental de la 2ª corona metropolitana)
fins als vallesos.

2. El Parlament de Catalunya donarà compte del pre-
sent acord a RENFE, com a operador directament im-
plicat en l´execució del projecte objecte d´aquesta Pro-
posició no de llei.

Palau del Parlament, 30 de maig del 2000

Josep Casajuana i Pladellorens, Joan Galceran i
Margarit, Roberto Labandera i Ganachipi, Juan Manuel
Jaime i Ortea, Manel Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre les funci-
ons del Servei de Restauració de Béns
Mobles
Tram. 250-00734/06

Presentació: Sr. Joan Surroca i Sens, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana, Francesc
Boya i Alós, Josep M. Carbonell i Abelló i Josep
Casajuana i Pladellorens, diputada i diputats del Grup
Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació,
la següent Proposició no de Llei.

El 16 de setembre de 1998 la Comissió de Política
Cultural (sessió núm. 42. 16.9.98 DSPC-C 349) va
aprovar una resolució sobre redefinició de les funcions
del Servei i de Restauració de Béns Mobles (Resolució
664/V, a rel de dues proposicions no de llei presentades
pel Grup Socialista (Tram. 250-01478/05 i 250-01479/
05) esmenades pels grups de CiU i PP.

Mitjançant l’informe corresponent (reg. 45578), i amb
data de 27 d’abril de 1999, el Conseller va donar com-
pliment a l’esmentada resolució comentant breument
l’estat d’execució dels quatre punts de la resolució
(BOPC de 10.5.99).

Atès que la brevetat de l’informe no permet deduir
l’existència de criteris i prioritats clars i suficients, per
part de la Conselleria de Cultura, en matèria de catalo-
gació i restauració de béns mobles, ni pel que fa a les
prioritats d’actuació en la matèria (tal com establia el
punt a) de la resolució), ni pel que fa a l’inventari de
béns mobles (punt b), ni pel que fa al procés de creació
de Serveis d’Atenció Museística (punt c).

Atès que el Conseller de Cultura, en la seva comparei-
xença del 23 de març del 2000 a la Comissió de Polí-
tica Cultural d’aquesta Cambra per presentar les línies
d’actuació del Govern en matèria de Cultura en la pre-
sent legislatura, no va fer cap referència a la Conserva-
ció i Restauració de Béns Mobles ni a les funcions del
Servei que en té cura, el Centre de Conservació i Res-
tauració de Béns Mobles amb seu a Sant Cugat del
Vallès.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans
pel Canvi presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Establir les prioritats i criteris d’actuació, mitjançant
un document normatiu, pel que fa a la restauració i la
conservació dels béns mobles d’interès cultural, i, un
cop consultades les associacions professionals repre-
sentatives del sector, presentar l’esmentat document en
aquesta Cambra en el termini de sis mesos a comptar
des de la data d’aprovació de la present resolució.

2. Presentar l’estat actual de l’inventari i la catalogació
de béns mobles (declarats o incoats d’Interès Nacional
o catalogats) en el termini de sis mesos comptant des de
la data d’aprovació de la present resolució.

3. Continuar el procés de creació i desenvolupament de
Serveis d’Atenció Museística, com estableix la moció
96/V, aprovada pel Ple del Parlament el 2 d’abril de
1998, i la resolució 664/V anteriorment esmentada, i
definir quines funcions han de complir els SAM pel
que fa al suport als museus del seu territori en matèria
de Restauració de Béns Mobles.

4. Assumir com una de les funcions pròpies del Servei
de Restauració de Béns Mobles la d’inspecció de les
actuacions sobre la conservació i restauració del patri-
moni cultural moble que es fan a Catalunya (com ja
exerceixen, en els seus respectius àmbits, els serveis
d’Arxius, d’Arqueologia, de Museus, de Biblioteques
i de Patrimoni Arquitectònic).

5. Ampliar les funcions del Servei de Restauració de
Béns Mobles a les d’assessorament, suport i formació
de professionals, i establir els necessaris mecanismes
de coordinació entre el Servei i els tallers de restaura-
ció dels Museus Nacionals.

6. Establir una política de col·laboració amb els profes-
sionals del sector i eliminar l’ús i abús dels mecanismes
de formació (beques, pràctiques estudiantils) que cons-
titueixin una competència deslleial al lliure exercici
professional.

7. Redefinir el Consell Assessor de Restauració de Béns
Mobles, ampliant-ne la composició a representants de
les associacions professionals, de les Escoles de Res-
tauració i de la Universitat, de les corporacions locals,
i dels museus.

8. Buscar una nova seu més funcional i operativa pel
Servei fora de l’actual claustre del Monestir de Sant
Cugat i elaborar, amb la participació de l’Ajuntament
de Sant Cugat, el Pla Director del Monestir per tal de
definir les seves necessitats en quant a restauració i en
quan al seu gaudi i ús públic, prenent prèviament les
mesures necessàries per restablir les alteracions que
hagi sofert el monument i el seu entorn com a conse-
qüència de les obres i instal·lacions efectuades en rela-
ció al Centre de Restauració.»

Palau del Parlament, 1 de juny de 2000

Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana, Francesc
Boya i Alós, Josep M. Carbonell i Abelló, Josep
Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una carta o d’un llibre blanc de la
restauració a Catalunya
Tram. 250-00735/06

Presentació: Sr. Joan Surroca i Sens, jun-
tament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana, Francesc
Boya i Alós, Josep M. Carbonell i Abelló i Oriol Nel·lo
i Colom, diputada i diputats del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten per a la seva tramitació, la següent Pro-
posició no de Llei.

En els darrers vint anys les actuacions de restauració
sobre el patrimoni arquitectònic han estat determinades
per dos criteris bàsics. Tècnicament s’ha anat aplicant
la metodologia consistent a restaurar utilitzant llenguat-
ges contemporanis. Aquesta ha estat una fórmula com-
partida per la majoria d’arquitectes més creatius del
nostre país i ha estat àmpliament divulgada i contrasta-
da amb altres experiències europees més restrictives en
general. En alguns llocs, especialment a Itàlia, el debat
ha portat a posicions molt més conservadores i respec-
tuoses amb els vells edificis.

En les restauracions efectuades a Catalunya sovint han
faltat criteris sobre el que calia conservar o no. La ten-
dència ha estat valorar més els estils considerats naci-
onals –especialment el romànic i també el gòtic– en
detriment d’altres de menys qualitat o antiguitat, però
igualment susceptibles d’ésser conservats (renaixe-
ment, barroc, popular, eclecticisme, etc.). Això ha com-
portat la desaparició de parts importants d’aquest patri-
moni. En molts casos la restauració s’ha entès com una
obra de creació afegida a l’edifici inicial i prima aquest
criteri respecte al del manteniment de les seves parts.

A l’hora de prioritzar s’ha optat per les inversions en
obres emblemàtiques en detriment de conservacions
més petites però potser més urgents. Franco Indovina fa
anys ja alertava que la bondat d’una restauració solia
ésser inversament proporcional als diners invertits.
Això s’ha complert també a Catalunya.

Igualment preocupant resulta la política de rehabilita-
ció d’alguns centres històrics que plantegen l’enderroc
contundent de parts importants del teixit urbà tradicio-
nal de les ciutats. Moltes vegades la qualitat arquitec-
tònica dels edificis enderrocats no és significativa com
tampoc ho és la dels edificis nous que els han substituït,
però pel camí s’han perdut conjunts històrics determi-
nants per a les poblacions i les seves identitats. Els cri-
teris emprats sovint han suposat l’eliminació d’una part
importantíssima de la memòria col·lectiva.
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Per totes aquestes raons sembla urgent que avui es pro-
dueixi un replantejament dels criteris sobre la conser-
vació del patrimoni arquitectònic. Recentment s’han
establert interessants debats entre els professionals i tot
sembla apuntar que hi comença a haver entre el sector
més dinàmic i compromès un cert consens sobre la
necessitat d’una modificació dels plantejaments.

És per això que la diputada i els diputats sotasignats
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

– Elaborar una carta o llibre blanc de la restauració a
Catalunya que superi les cartes que encara avui s’utilit-
zen com a suport metodològic i que han quedat obso-
letes en molts aspectes. Caldria contemplar-hi una sè-
rie de qüestions urgentíssimes, com per exemple:

– Introduir un concepte integral de la conservació del
Patrimoni arquitectònic i paisatgístic a la vegada. La
protecció és un concepte que ha d’abastar tot el territori
i no només els seus elements més emblemàtics.

– Coordinar les polítiques urbanístiques amb les del
Patrimoni a fi de superar el fet de protegir solament
nuclis urbans determinats i tolerar la degradació paisat-
gística del seu entorn natural.

– Valorar les polítiques toves d’intervenció, tant pel que
fa als costos d’inversió com al grau d’alteració de les
estructures preexistents, seguint el criteri citat anterior-
ment de “Quanta menys despesa –i per tant menys in-
novació arquitectònica– més bondat en els resultats”.»

Palau del Parlament, 1 de juny de 2000

Joan Surroca i Sens, Montserrat Duch i Plana, Francesc
Boya i Alós, Josep M. Carbonell i Abelló, Oriol Nel·lo
i Colom

Proposició no de llei sobre l’adequació
de les concessions fetes al sector hi-
droelèctric a la realitat econòmica ac-
tual de les comarques pirinenques
afectades
Tram. 250-00736/06

Presentació: Sr. Joaquim Llena i Cortina,
juntament amb 7 altre(s) diputat(s) del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Marta
Camps i Torrens, Miquel Barceló i Roca, Ramon Vilalta
i Oliva, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom i
Antoni Siurana i Zaragoza, diputats i diputada del Grup
Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Regla-

ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
la següent Proposició no de Llei.

Una constant en la història recent del nostre país ha
estat la forta implantació industrial acompanyada d’im-
portants mancances en els recursos energètics. A finals
del segle XIX i principis del XX, l’energia hidràulica va
jugar un paper fonamental en el desenvolupament in-
dustrial de Catalunya. Les comarques del Pirineu, amb
l’aigua dels seus rius, van contribuir de forma decisiva
a la materialització d’aquesta segona revolució indus-
trial.

El procés de construcció de les centrals hidroelèctri-
ques va suposar grans transformacions econòmiques i
socials en les comarques de muntanya, algunes positi-
ves i moltes altres negatives. Entre les conseqüències
positives en podríem destacar dues:

Les compensacions atorgades per les companyies hi-
droelèctriques a algunes de les poblacions de l’entorn
de les explotacions: construcció o millora de recs, cap-
tacions d’aigua o altres infraestructures; instal·lació de
xarxes d’enllumenat públic i gratuït: disponibilitat
d’energia elèctrica per a ús domèstic i industrial amb
importants bonificacions, etc. Però totes aquestes com-
pensacions no seguien cap criteri preestablert sinó que
depenien de l’habilitat dels representats locals i de la
«generositat» dels representants de les companyies
elèctriques.

La creació de molts llocs de treball, tant directes com
indirectes, relacionats amb les grans obres que es van
realitzar en aquells anys. En comarques com l’Alta
Ribagorça, la Vall d’Aran, el Pallars Jussà i el Pallars
Sobirà, el sector hidroelèctric va passar a ser el princi-
pal generador de feina.

Entre les conseqüències negatives caldria remarcar les
següents:

1) L’expropiació de milers d’hectàrees de conreu o
pastura que fins aquells moments havien estat el prin-
cipal suport econòmic de la població. Aquestes expro-
piacions van ser fetes sempre en nom de l’interès gene-
ral, però en molts casos no es van arribar a executar les
construccions corresponents i aquestes terres expropi-
ades han servit posteriorment per a usos diferents dels
propis de l’activitat elèctrica.

2) La interrupció dels cursos dels rius, amb embassa-
ments i altres instal·lacions, va representar la impossi-
bilitat de continuar utilitzant el riu com un mitjà de
transport alhora que va tenir conseqüències nefastes en
el cicle biològic de diverses espècies (salmó, anguila,...
etc.).

3) Importants agressions al medi, amb la construcció de
pantans, centrals, línies d’alta tensió, etc., moltes vega-
des de manera desproporcionada i sense tenir cap cura
de l’entorn.

4) L’ús gairebé monopolitzat de l’aigua, amb unes con-
cessions «inalterables» que només tenen en compte els
interessos de les companyies elèctriques.

El pas del temps ha desequilibrat encara més la balan-
ça a favor de les conseqüències negatives:
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1) Els nous temps han portat noves maneres de generar
riquesa i ocupació al voltant de l’aigua, com per exem-
ple el rafting i altres esports d’aventura. Iniciatives que
sovint xoquen amb els «drets» de les elèctriques, arri-
bant-se a donar el cas que aquestes cobren per perme-
tre una d’aquestes activitats.

2) L’amortització de llocs de treball iniciada en la dè-
cada dels 80 juntament amb el seguit de fusions entre
les diferents companyies ha representat la pèrdua de
més del 80% dels llocs de treball i ha portat a algunes
comarques a perdre el seu principal sector productiu.
Aquesta crisi, juntament amb la de la ramaderia, ha fet
que molts indrets del Pirineu s’hagin vist immersos en
una forta davallada econòmica i de valors així com en
importants fluxos migratoris.

La resultant de tot plegat és que l’explotació i aprofita-
ment d’un recurs natural propi com és l’aigua dels rius
beneficia, d’una banda, a les companyies elèctriques i,
per una altra banda, a les zones metropolitanes, però en
cap cas a les zones de producció.

Tots aquests fets, semblen haver passat desapercebuts
al Govern de la Generalitat així com al Govern de l’Es-
tat. En canvi, en situacions de reconversió i amortitza-
ció de llocs de treball similar a les de les companyies
hidroelèctriques, com és el cas de la mineria (carbó), el
Govern de l’Estat ha endegat programes d’actuació que
van endegar-se el 1997, Orden del Ministerio de Indus-
tria y Energía de 19 de mayo de 1997 i han tingut con-
tinuïtat fins a l’any en curs (Orden del Ministerio de
Industria y Energía de 09-03-2000, BOE 071/2000.
Ref. 2000/05701). La filosofia d’aquests programes
encaixa perfectament en el cas que ens ocupa. El pre-
àmbul de l’ordre ministerial diu textualment: «La
necesidad de adaptar la estructura productiva de las
empresas públicas que operan en sectores en declive a
las condiciones actuales de la demanda y los mercados
internacionales requiere con frecuencia, entre otras
medidas, llevar a cabo disminuciones de su capacidad
productiva y ajustes de carácter laboral que afectan
fuertemente a la base industrial de las zonas en la que
se hallan ubicadas y, en consecuencia, a su empleo.
Con objeto de atenuar los efectos que provocan estos
procesos de racionalización..., ... el Ministerio de In-
dustria y Energía, en el ámbito de sus políticas de
reindustralización, pretende crear en las zonas donde
se están produciendo estos ajustes unas condiciones
básicas que faciliten el desarrollo de un sector indus-
trial alternativo».

Per totes les qüestions exposades, els diputats i diputada
sotasignants presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat i l’empresa ENDESA per tal de renegociar i renovar,
si s’escau, les concessions d’aigua amb criteris ade-
quats al nostre temps i tenint en compte els nous usos
i necessitats dels territoris. Aquestes concessions hau-
rien de contemplar:

a) Criteris generalitzats de compensacions als munici-
pis de zones afectades per la generació d’energia

b) Adequació de les concessions a les necessitats actu-
als d’aigua, tant pel que fa als usos tradicionals (abas-
taments i regs) com els nous (rafting, esports d’aventu-
ra).

c) Revertir els terrenys expropiats i no utilitzats en la
construcció d’infraestructures hidroelèctriques a la ti-
tularitat municipal.

2. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat per tal d’endegar programes de suport a les comar-
ques de muntanya afectades per la reconversió del sec-
tor hidroelèctric.

3. Endegar programes de promoció econòmica a les
zones afectades.»

Palau del Parlament, 6 de juny de 2000

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Marta
Camps i Torrens, Miquel Barceló i Roca, Ramon Vilalta
i Oliva, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom,
Antoni Siurana i Zaragoza

Proposició no de llei sobre un progra-
ma d’actuacions per a superar les
mancances en el subministrament
elèctric dels nuclis pirinencs
Tram. 250-00737/06

Presentació: Sr. Joaquim Llena i Cortina,
juntament amb set altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Marta
Camps i Torrens, Miquel Barceló i Roca, Ramon Vilalta
i Oliva, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom i
Antoni Siurana i Zaragoza, diputats i diputada del Grup
Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramitació
la següent Proposició no de Llei.

Les comarques pirinenques han estat tradicionalment,
i encara ho són, capdavanteres pel que fa a la produc-
ció d’energia hidroelèctrica a Catalunya. L’establiment
d’aquestes empreses va suposar per a les esmentades
comarques l’expropiació de moltes terres de conreu i
pastures així com una agressió al medi, materialitzada
en grans construccions (embassaments, centrals, línies
d’alta tensió, etc.). Si bé inicialment hi va haver una
compensació social basada en la creació de llocs de tre-
ball, tant directes com indirectes, en aquests moments
i després de la reconversió d’aquest sector, amb l’amor-
tització de la majoria dels llocs de treball, només que-
da el testimoni de grans infraestructures, sovint obso-
letes i inadequades al nostre temps.
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Però malgrat que el Pirineu és un dels principals pro-
ductors d’energia hidroelèctrica, les línies de subminis-
trament als nuclis de les comarques de muntanya patei-
xen greus deficiències, tant pel que fa a l’estabilitat del
subministrament (constants pujades i baixades de ten-
sió, amb nefastes conseqüències pels aparells elèctrics)
com en la seva continuïtat (amb constants i llargs talls
de subministrament).

Considerant que després de la privatització de les grans
empreses elèctriques les inversions només es realitzen
amb criteris de rendibilitat econòmica, ignorant cons-
tantment l’interès general, i que en aquestes comarques,
per raons de la baixa densitat demogràfica, la renova-
ció d’aquestes línies de subministrament no és rendible.

Entenent que tant les expropiacions de terrenys com les
agressions al medi es van realitzar en nom del bé comú
i de l’interès general i, per tant, en aquests moments,
més que aplicar criteris de rendibilitat caldria tornar a
apel·lar a l’interès general

Per totes les consideracions exposades els diputats i
diputada sotasignants presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu de
la Generalitat a:

1. Inventariar en el termini de 3 mesos, a través dels
ajuntaments i consells comarcals, les mancances en
matèria de subministrament elèctric dels nuclis del
Pirineu.

2. Fer les gestions necessàries davant l’empresa
FECSA-ENHER perquè aquesta presenti un programa
d’actuacions orientat a superar les mancances en el
subministrament elèctric dels nuclis pirinencs.

3. Adequar les moltes instal·lacions existents (rescloses,
centrals, línies, etc.) amb criteris d’eficiència i respec-
te al medi.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2000

Joaquim Llena i Cortina, Francesc Boya i Alós, Marta
Camps i Torrens, Miquel Barceló i Roca, Ramon Vilalta
i Oliva, Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom,
Antoni Siurana i Zaragoza

Proposició no de llei sobre l’aixeca-
ment de la paralització de les obres de
construcció de la variant de Cervelló
(Baix Llobregat) de la carretera nacio-
nal 340
Tram. 250-00738/06

Presentació: Sr. Joan Galceran i Margarit,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Galceran i Margarit, Carme Figueras i Siñol, Josep
Mª Rañé i Blasco, Montserrat Tura i Camafreita i
Manel Nadal i Farreras, 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 per a la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En data 2 d’octubre de l’any 1.998, fou aprovat el pro-
jecte de construcció de la “Variant de Cervelló i conne-
xió amb l’Autovia del Baix Llobregat, Carretera Naci-
onal–340 de Cádiz a Barcelona per Màlaga, p.k. 1238
al p.k. 1243”. Dita aprovació definitiva va tenir com és
obvi, però sobretot preceptiu, les degudes i obligades
garanties de publicitat que exigeix l’actual ordenament
vigent. A la vegada també cal fer esment que les al·-
legacions presentades sobre el traçat de la “Variant”, es
van resoldre legal i convenientment. Tot això ha estat
com a colofó després de molt anys de reivindicacions
veïnals de les poblacions afectades pel seu pas, així
com les dotzenes i dotzenes de milers d’usuaris que
utilitzen diàriament la N-340, que la fet tristament fa-
mosa per les seves quilomètriques retencions, pitades,
campanyes de publicitat, etc.

És a l’any passat, concretament el juny d’aquell 1999,
quan la citada i tant esperada obra fou adjudicada a la
U.T.E., Dragados y Construcciones, S.A., Ferrovial
S.A. i Necso Entrecanales Cubiertas. L’inici d’obres
que estava previst per l’estiu del 1999, es va produir
finalment el dia 14 de març de l’actual 2000.

Però increïblement, a finals del proppassat mes de maig
d’aquest 2000, la Demarcación de Carreteras del
Estado a Catalunya, informa a alguns dels Ajuntaments
dels municipis afectats, que paralitzen les obres i les
expropiacions que estaven en curs, en el tram comprés
entre la població de Cervelló i Pallejà fins la connexió
amb l’Autovia del Baix Llobregat; amb la intenció
d’iniciar segons diuen, un nou estudi per a realitzar una
possible i nova variació del traçat.

Estem parlant de la voluntat –d’interès públic no clara-
ment explicitat– d’un estudi per un canvi de traçat, d’un
projecte ja aprovat definitivament, ja adjudicat defini-
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tivament, i amb les obres ja amb execució, i tot això no
cal dir que d’acord amb la normativa i llei de contrac-
tació vigent. A més a més les circumstàncies actuals
que concorren són exactament les mateixes que aque-
lles existents en el moment de llur aprovació i adjudi-
cació. Per tot el qual ja es va portar a efecte tots els
preceptius tràmits d’informació pública, i la seva recep-
ció d’al·legacions conforme a dret.

Sense cap mena de dubte, aquesta paralització parcial
inesperada i inexplicable, significarà com a mínim un
important endarreriment en la finalització d’aquesta
«variant», que el propi Honorable Conseller de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, la calculat de forma expressa i pública en
dos anys i mig. Endarreriment que els Ajuntaments dels
Municipis de Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant
Vicenç dels Horts i Cervelló, que conformen el 80%
dels Municipis implicats, ja han manifestat pública-
ment no estar disposats a acceptar.

Tanmateix a l’entrar en un nou estudi de canvi de tra-
çat d’un projecte adjudicat i en obres d’una «variant»
que ja està executant-se implicaria el pas d’aquesta via
per altres Municipis que ja s’havia consensuat un tra-
çat alternatiu amb anterioritat, amb la corresponent
expectativa de dret i no perjudici pels mateixos, per la
qual cosa obre ara uns interrogants que a més dels tèc-
nics –repetim no aclarits– també d’ordre social que
poden comportar una convivència social alterada en els
Municipis afectats i abans esmentats.

Finalment, considerem que la paralització de l’execu-
ció de les obres ja en curs, i de les expropiacions pre-
vistes, produeix importants perjudicis –no solament per
als veïns i veïnes dels municipis abans dits–, ans tam-
bé pels tercers usuaris, que tornaran a patir més retràs
en la construcció d’una via de comunicació absoluta-
ment essencial per a tota aquesta zona, i històricament
reivindicada per més d’un milió de ciutadanes i ciuta-
dans, que conformen una comarca tant densament po-
blada com és la del Baix Llobregat, i d’altres de limí-
trofes, en la que la pròpia previsió del Ministerio de
Fomento per al 2001 era d’una afluència mínima de
47.000 vehicles diaris, en aquest tram del projecte de
variant del que tractem. I que avui, ahir, i ara ens temem
que encara molt més endavant continuarem amb aques-
ta N-340, amb col·lapses absoluts a diari, des del pont
de Vallirana al de Molins de Rei. Tot per una decisió,
tardana, fora de temps, i sobretot fosca, per que no sa-
bem ben bé a quins interessos finals, respon la dita pa-
ralització.

Per tot això es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a realitzar quantes gestions i/o accions siguin necessà-
ries, davant del Ministerio de Fomento i del Gobierno
Central, per a que s’aixequi immediatament la paralit-
zació d’obres que, sense justificació prèvia, s’ha efec-
tuat de la “Variante de Cervelló i conexión con la Au-
tovia del Baix Llobregat, Carretera N-340 de Cádiz a
Barcelona por Màlaga, p.k. 1238 al p.k. 1243, i per tant
es continuï amb la mateixa execució d’obres i en el ter-
mini previst, tal i com està en el Projecte tramitat i apro-

vat definitivament i que fou degudament adjudicat en el
seu moment.»

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

Joan Galceran i Margarit, Carme Figueras i Siñol, Josep
M. Rañé i Blasco, Montserrat Tura i Camafreita, Manel
Nadal i Farreras

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència de la gestió de les prestacions
econòmiques de protecció a la situa-
ció d’atur
Tram. 250-00739/06

Presentació: Sr. Josep Maria Rañé i
Blasco, juntament amb quatre altres dipu-
tats del Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi
Reg. 9085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Rañé i Blasco, Carme Figueras i Siñol,
Marina Geli i Fàbrega, Juan Manuel Jaime i Ortea i
Núria Segú i Ferré, diputats i diputades 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
la següent Proposició no de Llei.

El gener de 1998 la Generalitat de Catalunya va rebre
la transferència de la resta de polítiques actives d’ocu-
pació, el registre de les persones en situació d’atur així
com un seguit de recursos humans i materials entre els
que destaquen la xarxa d’oficines de l’INEM que actu-
alment constitueix la xarxa d’oficines de Treball de la
Generalitat.

Aquella competència va deixar fora del seu abast la
competència de gestió i el reconeixement de les pres-
tacions.

Aquest text ha dificultat portar a terme l’aplicació del
criteri sostingut no sols per les forces sindicals de Ca-
talunya, si no pel Consell d’Europa o la OCDE en el
sentit de les polítiques actives i passives és necessari
que es gestionessin de forma integral, per tal “d’acti-
var” les prestacions econòmiques.

És per aquests motius que els diputats i diputades
sotasignants presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Establir les negociacions amb el Govern de l’Estat per
tal d’aconseguir el traspàs de la gestió de les prestaci-
ons econòmiques de protecció a la situació d’atur.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Josep Maria Rañé i Blasco, Carme Figueras i Siñol,
Marina Geli i Fàbrega, Juan Manuel Jaime i Ortea,
Núria Segú i Ferré

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 73 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de juny de 2000

51

Proposició no de llei sobre les obres
de millora de diverses carreteres de
les comarques nord-orientals, en el
marc del conveni econòmic financer
de l’empresa GISA
Tram. 250-00740/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb sis altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Montserrat Tura i Camafreita,
Joan Ferran i Serafini, Oriol Nel·lo i Colom, Marina
Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairuto i Joan Surroca i
Sens, diputats del Grup Parlamentari Socialistes-Ciuta-
dans pel Canvi, fent ús del que disposen els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposició no de Llei.

El Consell Comarcal de La Selva en la seva sessió ple-
nària de 28 de març del 2000 va prendre l’acord sobre
la intervenció de la Generalitat en la xarxa viària d’in-
terès comarcal que transcrivim:

“El Pla d’actuació comarcal defineix la necessitat de
millorar la xarxa de comunicacions per carretera, en
especial els camins locals i rurals, per tal de potenciar
la comarcalitat i facilitar la interacció dels habitants i
els municipis de les diferents zones del territori.

Entenem que el Consell Comarcal de la Selva ha de
vetllar, des d’una visió més àmplia i en conjunt de la
comarca, per l’execució de les obres necessàries de
millora de la xarxa viària del seu territori, així com pel
seu correcte manteniment.

Interpretem la necessitat de donar suport a qualsevol
iniciativa municipal destinada a reclamar a les adminis-
tracions competents les actuacions necessàries en la
xarxa viària que els pugui afectar.

L’existència de diferents dèficits en carreteres que dis-
corren dins el territori de la comarca afecta directament
el desenvolupament correcte de la vida quotidiana dels
usuaris i dificulta les relacions entre municipis, atès que
impossibilita el fàcil accés entre ells.

El fet comarcal es facilitat o es dificulta segons l’estat
de les carreteres i de la facilitat o no d’accedir per elles
a un altre sector del territori. En aquest sentit és obvi
que l’estat de la xarxa de carreteres incentivarà l’usu-
ari a interrelacionar-se amb els municipis amb els quals
es comuniqui mitjançant aquesta xarxa.

Una xarxa en bon estat també ens mostra una comarca
rica i permet als seus habitants sentir-s’hi de gust i sen-
tir-se de gust amb les administracions responsables.

És voluntat del Consell Comarcal incidir davant l’admi-
nistració de Generalitat de Catalunya perquè activi

l’execució periòdica de les obres en la xarxa viària de
la comarca, entenent que la nostra Administració local,
en tant que representativa de tot el seu territori, ha de
vetllar per les seves infraestructures i necessitats.

Tot i la dificultat que representa intentar prioritzar les
necessitats, amb el perill que algun municipi o sector de
la comarca les interpretin de manera diferent de com ho
fa el Consell Comarcal, no deixa de ser oportú establir
unes necessitats primeres. En aquest sentit proposem
unes actuacions en unes determinades carreteres d’in-
terès supramunicipal i comarcal, amb el ben entès que
continuarem observant el territori i, en un futur imme-
diat, haurem de vetllar i proposar noves actuacions en
d’altres sectors.

L’observació de la xarxa viària comarcal permet,
doncs, demanar quatre actuacions puntuals i de caràc-
ter prioritari:

1) Carretera GI-533, de Santa Coloma a Girona. Aques-
ta carretera serveix per comunicar la capital de comarca
amb la ciutat de Girona i continua essent molt utilitzada
pels usuaris de la primera ciutat com a alternativa da-
vant de l’alta densitat de vehicles que circulen per la N-
II a l’hora d’accedir a la ciutat de Girona. El més im-
portant, però, és que la carretera representa una via de
primer ordre per als usuaris de Vilobí d’Onyar i els seus
agregats, tant en direcció a Girona com en direcció a la
capital de la comarca. La circulació de vehicles pesants,
l’existència de revolts perillosos, l’estretor de la carre-
tera i el mal estat del ferm representen serioses molès-
ties que dificulten el seu és. L’any 1990 la intensitat de
trànsit per la carretera era d’uns quatre mil vehicles
diaris.

2) Carretera GI-555, d’Hostalric a Mallorquines.
Aquesta carretera és de vital importància per a la cohe-
sió comarcal i és una de les actuacions que considerem
prioritàries. La carretera permet l’accés de tots els mu-
nicipis no costaners del sector sud de la comarca al sec-
tor nord, la capital i la ciutat de Girona.

L’accés d’Hostalric aporta usuaris d’aquest municipi, a
més dels de Riells i Viabrea, Breda, Arbúcies,
Massanes, Fogars de la Selva i Sant Feliu de Buixalleu.

Per tant, és un vial prioritari per a vertebrar la comar-
ca respecte de la seva capital i respecte dels municipis
de la zona de la plana d’interior.

La carretera és a més molt utilitzada per usuaris de les
comarques de Barcelona que accedeixen per ella al
Vallès o a l’entrada de l’autopista A-7 d’Hostalric.

La carretera presenta molts punts negres: està en molt
mal estat, amb un ferm defectuós, és una carretera es-
treta, amb revolts molt perillosos i hi ha un pont sobre
la línia de ferrocarril que no permet la circulació de dos
vehicles i que és d’accessibilitat perillosa.

3)Carretera C-152, de Santa Coloma a Anglès. La car-
retera és molt utilitzada per usuaris de la comarca de la
Garrotxa i comunica els usuaris dels municipis de la
zona de la plana Ter-Brugent (Amer, la Cellera, An-
glès...) amb la resta de la comarca. Té una densitat de
trànsit actual d’uns vuit mil vehicles diaris. La carretera
va ser motiu d’intervenció de la Generalitat fa una dè-
cada, però el ferm es troba en molt mal estat. Fa poc
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s’hi va fer una nova intervenció realitzant una nova
capa d’asfalt des de Santa Coloma de Farners fins a
Brunyola.

Cal finalitzar l’asfaltat de la carretera en el seu tram
Brunyola-Anglès.

4) Carretera GI-552, de Riells fins a la carretera GI-553
(Hostalric-Sant Hilari). Aquesta carretera presenta molt
mal estat tant pel que fa al ferm com per la perillositat
del seu traçat, principalment en el tram de Breda a la
GE-553. És una carretera principal per comunicar el
municipi de Breda amb la resta de municipis del sector
Montseny-Guilleries (Arbúcies – Sant Hilari Sacalm)
permetre així la seva integració dins d’un sector del
qual queda segregat a causa de la no proximitat a la
carretera que l’uneix. Breda és també un municipi amb
potencial turístic que cal incentivar i promoure mitjan-
çant una xarxa viària que ens faciliti l’accés.

5) Carretera C-251 al seu pas pel cas urbà del munici-
pi d’Hostalric. La travessera representa un perill per als
veïns i afavoreix el col·lapse del nucli urbà. Urgeix la
realització de la variant del municipi per a solucionar
definitivament els problemes que comporta.

6) Carretera N-141 del municipi d’Anglès fins a la ciu-
tat de Girona (comarcal del Gironès). És una via de
comunicació d’interès supracomarcal i amb una densi-
tat de trànsit comptabilitzada l’any 1990 en més de
8.100 vehicles diaris”.

D’acord amb la Resolució aprovada pel Consell Co-
marcal de la Selva, els diputats sotasignants presenten
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament insta el Consell Executiu a programar en
el marc del conveni econòmic financer de GISA les
obres de millora de la GI-533 de Santa Coloma a
Girona, de la GI-555 d’Hostalric a Maçanes, de la C-
152 de Santa Coloma a Anglès, de la GI-552 de Riells
a la Carretera Gi-553 (Hostalric-Sant Hilari), de la tra-
vessera d’Hostalric de la C-251 i de la N-141 en el tram
d’Anglès a Girona.»

Palau del Parlament, 30 de maig de 2000

Manel Nadal i Farreras, Montserrat Tura i Camafreita,
Joan Ferran i Serafini, Oriol Nel·lo i Colom, Marina
Geli i Fàbrega, Martí Sans i Pairutó, Joan Surroca i
Sens

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons en matèria de promoció de sòl
destinat a noves empreses del sector
de les tecnologies de la informació i de
les comunicacions
Tram. 250-00741/06

Presentació: Sr. Miquel Barceló i Roca,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Barceló i Roca, Teresa Serra i Majem,
Montserrat Tura i Camafreita, Manuel Bustos i Garrido
i Josep Casajuana i Pladellorens, diputats i diputades
del Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans pel Can-
vi, fent ús d’allò que es preveu als articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten per a la seva trami-
tació la següent Proposició no de Llei.

El sector de les Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions (TIC) és el de major potencial de crei-
xement a nivell mundial. Els països amb economies
més dinàmiques, han apostat per aquest nou sector do-
nant prioritat a les accions públiques i privades dirigi-
des al seu desenvolupament.

A Catalunya el sector TIC te un pes molt reduït i, mal-
grat això, ni el govern de la Generalitat ni les empreses
privades orienten la seva actuació cap el creixement del
sector. En el cas de la Generalitat aquest dèficit és en-
cara més sorprenent si es te en compte que el pla estra-
tègic per la societat de la informació, presentat al Par-
lament ara fa un any, establia un conjunt de programes
de promoció a desenvolupar pels diferents Departa-
ments, especialment pel d’Indústria, Comerç i Turisme.

En els pressupostos de la Generalitat del 2000, en
l’apartat corresponent a la Direcció General d’Indús-
tria, es preveuen “inversions en terrenys” (capítol 6.
Inversions reals), per un import de 500 milions de pes-
setes. Segons la pròpia direcció general, aquesta previ-
sió està pensada per cobrir necessitats de terrenys
d’empreses del sector TIC, que es podessin produir
durant el present exercici.

Atès que molts municipis de Catalunya estan fent un
gran esforç per reservar sòl urbà per aquesta mateixa
finalitat, es considera convenient que ambdues inicia-
tives (la del govern de la Generalitat i la dels ajunta-
ments) actuïn coordinadament, tot evitant la duplicitat
d’esforços que sovint s’ha produït al nostre país, en
perjudici de l’economia i del conjunt de la població
catalana.

És per aquests motius que els diputats i diputades
sotasignants presenten la següent:

3.10.25.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a
coordinar les seves actuacions en matèria de promoció
de sòl destinat a noves empreses del sector TIC amb les
dels Ajuntaments, especialment pel que fa a la previsió
pressupostària de la Direcció General d’Indústria del
2000 sobre compra de terrenys.

Palau del Parlament, 23 de maig del 2000

Miquel Barceló i Roca, Teresa Serra i Majem,
Montserrat Tura i Camafreita, Manuel Bustos i Garrido,
Josep Casajuana i Pladellorens

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’escola oficial d’idiomes de
Tarragona
Tram. 250-00742/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, M. Assumpta Baig i Torras,
Martí Carnicer i Vidal, Núria Segú i Ferré, Antoni
Sabaté i Ibarz i Josep M. Simó Huguet, diputades i di-
putats 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.

L’ensenyament de llengües estrangeres és una qüestió
cabdal per a la formació dels ciutadans en el canvi de
segle.

Ultra els esforços per a millorar la docència en l’ense-
nyament de llengües estrangeres a l’educació primària
i secundaria (Projecte Orator, beques i ajuts d’inversió,
formació permanent del professorat) cal ampliar i mi-
llorar l’oferta de les 10 Escoles Oficials d’Idiomes ac-
tualment en funcionament.

L’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona que es troba
en un edifici de lloguer, pateix notables insuficiències
materials per al desenvolupament de la seva activitat i
necessita ampliar l’oferta lectiva.

Es per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al consell Executiu a
iniciar la construcció durant l’any 2000, de L’Escola
Oficial d’Idiomes de Tarragona.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2000

Montserrat Duch i Plana, M. Assumpta Baig i Torras,
Martí Carnicer i Vidal, Núria Segú i Ferré, Antoni
Sabaté i Ibarz, Josep M. Simó i Huguet

Proposició no de llei sobre la dotació
de llits i de places d’hospital de dia
sòciosanitaris a la ciutat de Tarragona
Tram. 250-00743/06

Presentació: Sra. Montserrat Duch i Pla-
na, juntament amb cinc altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Montserrat Duch i Plana, Carme Figueras i Siñol, Martí
Carnicer i Vidal, Núria Segú i Ferré, Antoni Sabaté i
Ibarz i Josep Ma. Simó Huguet, diputades i 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.

La ciutat de Tarragona només disposa en l’actualitat de
60 llits sociosanitaris a l’hospital Mare de Deu de la
Salut i de 50 al Centre de les Mercès.

El canvi que viu la família al nostre país en les seves
funcions i modalitats així com l’increment de l’espe-
rança de vida fan que hi hagi una enorme demanda
d’assistència sociosanitària. Unes necessitats insufici-
entment ateses si tenint en compte que durant l’any
passat és presentaren, només de residents a les comar-
ques del Tarragonès i del Baix Penedès, sis-centes sol·-
licituds de recurs sociosanitari.

Així mateix un recurs alternatiu per envellir dignament
a la llar com és el Programa d’atenció domiciliaria
(PADES) tampoc compte amb la dotació suficient per
a cobrir unes necessitats creixents.

Es per aquests motius que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al govern de la Gene-
ralitat a duplicar la dotació de llits i places d’hospital de
dia sociosanitaris a la Ciutat de Tarragona.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2000

Montserrat Duch i Plana, Carme Figuera i Siñol, Martí
Carnicer i Vidal, Núria Segú i Ferré, Antoni Sabaté i
Ibarz, Josep M. Simó i Huguet

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la bibliote-
ca pública de Lleida
Tram. 250-00744/06

Presentació: Sr. Francesc Xavier Boya i
Alós, juntament amb cinc altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Montse Duch i Plana, Antoni
Siurana Zaragoza, Ramon Vilalta i Oliva, Marta Camps
i Torrents Joaquim Llena i Cortina, diputats i diputades
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.

Actualment, existeix una indefinició sobre el radi d’ac-
ció i les funcions de la Biblioteca Pública de Lleida. A
la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya (1993),
únicament es parla de la possibilitat que pugui realitzar
funcions de central urbana, però la Biblioteca continua
atenent tots els usuaris de l’àmbit de la demarcació de
Lleida que arriben directament o que sol·liciten préstecs
i continua sent la dipositaria del Dipòsit legal de la pro-
víncia i en conseqüència, te la obligació de processar
tècnicament aquests fons i posar-ho a disposició dels
usuaris. Així, tots els serveis d’informació local desen-
volupats són forçosament d’àmbit supracomarcal.

A més, el fons més pròpiament d’investigació com el
fons patrimonial i les col·leccions especials originen
unes consultes i uns serveis molt més especialitzats que
els propis d’una biblioteca pública.

En no tenir-se en compte les regions en l’organització
territorial de Catalunya, aquestes biblioteques (abans
denominades provincials) queden atrapades en la con-
tradicció de fer realment una funció i donar un serveis
que en realitat són superiors als que la Llei del Sistema
Bibliotecari ens adjudica en teoria, provocant que els
recursos destinats a aquestes biblioteques siguin com-
pletament insuficients per atendre la realitat del dia a
dia.

Al llarg d’aquestes 10 anys s’han iniciat i s’atenen ac-
tualment, un bon nombre de serveis que la Biblioteca
Pública de Lleida no donava al 1989 en la seva cober-
tura: base de dades de premsa local i comarcal, progra-
ma de formació d’usuaris, consulta gratuïta de bases de
dades a la biblioteca, programa de préstecs assistencials
i institucionals...etc.

La Biblioteca Pública de Lleida atén directament als 24
840 usuaris del seu servei de préstec i a les 140 000
persones de les comarques del seu entorn.

Atesa la importància del Patrimoni Bibliogràfic que
conserva la Biblioteca, considerada en aquest camp
com una de les més importants de l’Estat, la Bibliote-

ca atén consultes i informació arribades de tot arreu,
tant a nivell nacional, estatal o internacional i manté
relacions i dona servei a centres d’investigació, univer-
sitats, centres d’estudi locals, investigadors, es fa im-
prescindible ampliar els recursos humans. Ja que
aquests serveis impliquen un nivell d’especialització
completament diferenciat dels serveis propis de bibli-
oteca pública i s’han de tenir en compte al moment de
fer l’estimació del personal necessari, la distribució de
la plantilla (necessitat de més tècnics), la configuració
dels serveis que presta la Biblioteca i en l’avaluació
dels costos i pressupostos del centre.

Actualment aquesta doble funció de la (Biblioteca Pú-
blica i Biblioteca Patrimonial) no està considerada en
cap moment el que produeix un estrangulament en els
serveis i una manca de personal i pressupostos adients
per atendre les demanes dels usuaris.

Les insuficiències en matèria bibliotecària a la ciutat de
Lleida, així com el fet que la plantilla actual compta
amb 13 persones que atenen a 49.343 préstecs a domi-
cili i 239.758 usuaris, fa palesa la necessitat d’incre-
mentar la plantilla per atendre correctament els serveis
actuals i poder obrir continuadament de 10 a 20 hores.

És per tot això que les diputades i els diputats sotasig-
nats presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Augmentar el personal i els recursos de la Biblioteca
Pública de Lleida per poder prestar un servei òptim per
als ciutadans.»

Palau del Parlament, 1 de juny de 2000

Francesc Boya i Alós, Montserrat Duch i Plana, Antoni
Siurana i Zaragoza, Ramon Vilalta i Oliva, Marta
Camps i Torrens, Joaquim Llena i Cortina

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un marc legislatiu i financer de coo-
peració entre la Generalitat i els ens
locals
Tram. 250-00745/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Grup
Parlamentari Popular, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V),
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 9127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants fent ús d’allò que
es preveu als articles 134 i 135 del reglament del Par-
lament de Catalunya presenten per a la seva tramitació
la següent Proposició no de llei.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar, prèvia consulta amb les organitzacions
municipalistes, un informe que analitzi la situació i
formuli els criteris per a l’elaboració d’un nou marc
legislatiu i financer de cooperació entre la Generalitat
i els ens locals de Catalunya.

2. Aquest informe serà presentat pel conseller de Go-
vernació a la Comissió d’Organització i Administració
de la Generalitat i de Govern Local del Parlament de
Catalunya dins del primer trimestre de l’any 2001.

3. Elaborar un nou projecte de llei que tingui en compte
aquests criteris i els que en resultin de l’estudi que està
portant a terme la Comissió creada per acord del Go-
vern de la Generalitat de 3 d’abril de 2000.»

Palau del Parlament, 8 de juny de 2000

Joaquim Nadal i Farreras, G. P. Socialistes - Ciutadans
pel Canvi; Ramon Camp i Batalla, G. P. de Convergèn-
cia i Unió; M. Dolors Nadal i Aymerich, G. P. Popular;
Joan Boada i Masoliver, G. P. d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds; Josep Huguet i Biosca, G. P. d’Esquerra
Republicana de Catalunya

Proposició no de llei sobre l’avaluació
de la situació de la llengua catalana en
l’ensenyament secundari obligatori i
postobligatori
Tram. 250-00746/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya
Reg. 9134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya.

Document/ proposta: Proposició no de llei sobre l’ava-
luació de la situació de la llengua catalana a l’ensenya-
ment secundari obligatori i postobligatori.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística,
estableix en el seu article 21 diversos preceptes pel que
fa a l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament no uni-
versitari, des de punt que explicita que «el català s’ha
d’utilitzar normalment coma llengua vehicular i d’apre-
nentatge en l’ensenyament no universitari» fins al 21.3
que manté que «l’ensenyament del català i del castellà
ha de tenir garantida una presència adequada en els
plans d’estudi» o el 21.4 que sosté que «en l’ensenya-
ment postobligatori l’administració educativa ha de
fomentar polítiques de programació i docència que
garanteixin perfeccionar el coneixement i l’ús de les
dues llengües», sense oblidar que l’article anterior, el
20, afirma taxativament en el punt 20.1 que «el català,

com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de
l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitats edu-
catius» i, en el 20.2, que «els centres d’ensenyament de
qualsevol grau han de fer del català el vehicle d’expres-
sió normal en llurs activitats docents».

Malgrat això, i de manera cada vegada més reiterada,
se’ns han dirigit col· lectius i individus representatius
dels diversos sectors de la comunitat educativa per de-
nunciar el que creuen que és un incompliment
d’aquests preceptes en alguns centres i alguns cursos de
l’ensenyament secundari, tant de l’obligatori com del
postobligatori, incompliment que, sovint, no es produ-
eix en la literalitat del projecte educatiu i del projecte
lingüístic del centre, però que sí es dóna en la pràctica
docent. Aquests incompliments són més preocupants si
tenim en compte que, en aplicar-se el nou sistema edu-
catiu en compliment del que estipulen la LODE i la
LOGSE, alguns alumnes d’entre 12 i 14 anys –que
abans cursaven 7è i 8è d’EGB i ara cursen 1er i 2on
d’ESO– es troben amb realitats distintes pel que fa a la
llengua vehicular docent, havent retrocedit, en conse-
qüència, la situació de la normalització lingüística pel
que fa a la globalitat de l’itinerari escolar dels alumnes.

En tot cas, i en no tenir dades avaluatives concretes no
procedents dels informes escrits dels centres o de la
inspecció educativa -que, evidentment, han de coinci-
dir amb els projectes aprovats-, es fa necessari d’obrir
un procés d’obtenció de dades a través d’un procedi-
ment extern que reflecteixen la realitat de la pràctica
educativa a l’ensenyament secundari obligatori i
postobligatori, per tal de poder decidir, si cal, la promo-
ció de mesures específiques tendents a garantir el com-
pliment del que explicita la Llei 1/1998.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a encarregar una avaluació externa sobre els
usos lingüístics docents a l’ensenyament secundari
obligatori i postobligatori i a presentar-ne els resultats,
davant la Comissió de Política Cultural del Parlament,
en el segon trimestre de l’any 2.001.»

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt
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Proposició no de llei de modificació
del Decret 332/1998, de 24 de desem-
bre, de prohibició de l’entrada de me-
nors de 14 anys a les curses de braus
i als combats de boxa
Tram. 250-00747/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular,
Sr. Jaume Camps i Rovira, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Sr.
Ramon Vilalta i Oliva, del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sr.
José Luis López Bulla, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V)
Reg. 9143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Proposició no de llei de modificació del Decret 332/
1998 de 24 de desembre de prohibició de l’entrada de
menors de 14 anys a les curses de braus i els combats
de boxa.

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que
disposen els articles 134, 135 i concordants del Regla-
ment de la cambra, presenten davant la Mesa del Par-
lament, per tal que, previs els tràmits que s’escaiguin,
n’acordi la tramitació davant la comissió competent, de
la següent Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En compliment de la Resolució 343/V del Parlament de
Catalunya, el Govern de la Generalitat va regular l’ac-
cés dels infants i els adolescents a les curses de braus i
els combats de boxa en el sentit de prohibir l’entrada
als menors de 14 anys. És del cert que l’esmentada pro-
hibició pot generar un greuge comparatiu per determi-
nats espectacles autoritzats en els paràmetres de la le-
galitat vigent i per tant es considera convenient tempe-
rar la prohibició esmentada, excepcionant-la en els su-
pòsits dels menors de 14 anys que vagin acompanyats
d’una persona major d’edat.

És per tot això que per contrari imperi, els grups parla-
mentaris sotasignats proposen la següent resolució:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a regular –i per tant a modificar en el que calgui el
Decret 332/1998 de 24 de desembre– l’accés dels infants
i els adolescents a les curses de braus i els combats de
boxa, prohibint l’entrada als menors de 14 anys, llevat
que siguin acompanyats d’una persona major d’edat.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2000

Jaume Camps i Rovira, G. P. de Convergència i Unió;
Ramon Vilalta i Oliva, G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi; Dolors Nadal i Aymerich, G. P. Popular; José
Luis López Bulla, G. P. d’Iniciativa per Catalunya -
Verds

Proposició no de llei sobre els aiguats
que han afectat les comarques del
Baix Llobregat, l’Anoia, el Bages i el
Baix Penedès els dies 9 i 10 de juny
Tram. 250-00749/06

Presentació: Sr. Oriol Nel·lo i Colom, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Verds (IC-V), Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 9202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei.

Els aiguats caiguts els proppassats dies 9 i 10 de juny
a diversos punts de Catalunya han provocat la pèrdua
de vides humanes i greus danys materials en un nom-
bre considerable de municipis de les comarques del
Baix Llobregat, l’Anoia, el Bages i el Baix Penedès.
Aquests danys han afectat tant béns privats com infra-
estructures públiques (la xarxa viària, la xarxa de sane-
jament, l’enllumenat i la urbanització) en aquestes lo-
calitats.

Davant d’aquesta situació el Govern de la Generalitat
ha de vetllar tant per facilitar les ajudes necessàries als
ciutadans afectats com per que es refacin, en el termi-
ni més curt possible, les infraestructures malmeses,
amb els menors inconvenients possibles per a la vida
dels ciutadans, l’economia de les empreses i la qualitat
ambiental.

És per això que els diputats sotasignants, en represen-
tació dels respectius grups parlamentaris, presenten la
següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Establir, el si del Departament d’Interior, una ofici-
na específica per tal d’orientar i informar sobre les aju-
des i indemnitzacions a que puguin tenir dret els ciuta-
dans, les empreses, les institucions i les administracions
locals afectades pels danys provocats pels aiguats dels
dies 9 i 10 de juny de 2000.

2. Establir, dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya en execució, una nova dotació pressupostària i,
en funció d’aquesta, una nova convocatòria urgent,
excepcional i restringida per tal que els municipis afec-
tats puguin fer front als danys rebuts per les infraestruc-
tures i serveis municipals (clavegueram, enllumenat,
pavimentació, urbanització i d’altres).
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3. Establir, dins els pressupostos d’enguany dels Depar-
taments de Política Territorial i Medi Ambient, i de
l’empresa GISA, les provisions extraordinàries neces-
sàries per tal de reconstruir les infraestructures
supramunicipals afectades pels aiguats dels dies 9 i 10
de juny del 2000.

4. Prendre, de comú acord amb l’administració de l’Es-
tat, les iniciatives oportunes per tal de restablir amb la
menor brevetat possible les condicions de trànsit de la
carretera N-II en el seu pas per la comarca del Baix
Llobregat i a establir la gratuïtat del peatge entre les
barreres de Soses-Serós i Martorell de l’Autopista A-2/
A-7 fins que aquestes condicions hagin estat restabler-
tes.»

Palau del Parlament, 13 de juny de 2000

Oriol Nel·lo i Colom, G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi; Joan Boada i Masoliver, G. P. d’Iniciativa per
Catalunya - Verds; Josep Bargalló Valls, G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. d’Inicia-
tiva per Catalunya - Verds (reg. 9215).

Tràmits afectats: Des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: A la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.06.2000.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de mesures urgents per a pal·liar
les conseqüències dels aiguats dels
dies 9 i 10 de juny
Tram. 250-00755/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 9291 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 14.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, president, M. Dolors Nadal i
Aymerich, portaveu, Daniel Sirera i Bellés, portaveu
adjunt, i M. Dolors Montserrat i Culleré i Josep M.
Fabregat i Vidal, diputats del Grup Popular al Parla-
ment de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la cambra, presen-
ten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les pluges caigudes els proppassats dies 9 i 10 de juny
a diferents indrets de Catalunya, i més concretament a
les comarques del Baix Llobregat, l’Anoia, el Bages i

el Baix Penedès, han provocat un total de cinc víctimes
mortals i innumerables danys materials.

La magnitud i l’abast d’aquests danys requereixen una
resposta immediata del Govern de al Generalitat de
Catalunya i d’altres administracions per tal de restablir
la normalitat a les zones afectades en el termini més
breu possible, per la qual cosa el Grup Popular presenta
la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu,
prèvia avaluació dels danys causats per les pluges els
dies 9 i 10 de juny a Catalunya, a:

1. Establir, en col·laboració amb el Govern de l’Estat i
les administracions locals corresponents, les mesures
urgents necessàries per tal de pal·liar les conseqüènci-
es que les esmentades pluges han provocat en infraes-
tructures, serveis públics i en els diversos sectors eco-
nòmics afectats.

2. Habilitar una partida pressupostària, amb caràcter
urgent, per tal de restablir els serveis municipals, així
com per fer front a les despeses de reparació de les in-
fraestructures afectades que siguin competència de la
Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2000

Alberto Fernández Díaz, M. Dolors Nadal i Aymerich,
Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré,
Josep M. Fabregat i Vidal

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre la política educa-
tiva referent al primer cicle d’educació
infantil (0 a 3 anys)
Tram. 255-00002/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V), Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 8946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignats fent ús d’allò que es
preveu al punt 2 de l’article 125 i concordants del Re-
glament, sol·liciten la celebració d’un debat monogrà-
fic sobre la política educativa referent al primer cicle
d’educació infantil (0 a 3 anys).

Palau del Parlament, 6 de juny de 2000

Joan Boada i Masoliver, G. P. d’Iniciativa per Catalu-
nya - Verds; Joaquim Nadal i Farreras, G. P. Socialistes
- Ciutadans pel Canvi; Josep Bargalló Valls, G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei sobre l’ús de les llengües de l’Estat
en l’emissió de segells i altres efectes
postals
Tram. 270-00022/06

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm.16, tinguda el dia
07.06.2000 (DSPC-P 21).

Presa en consideració

El Ple del Parlament ha acordat de prendre-la en con-
sideració, en la sessió núm. 16, tinguda el dia
07.06.2000 (DSPC-P 21).

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei sobre inserció sociolaboral
Tram. 270-00031/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 9062 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes – Ciutadans pel Canvi, d’acord amb el
que preveu l’article 140 del Reglament de la Cambra,
presenta per a la seva tramitació la següent Proposta de
Proposició de Llei per presentar davant del Congrés
dels Diputats sobre inserció sociolaboral.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

Joaquim Nadal i Farreras

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A la nostra societat, els processos i les situacions d’ex-
clusió es deriven, en gran mesura, de la no participació
en el procés productiu propi del mercat laboral.

Aquesta constatació ens porta a proposar el desenvolu-
pament d’aquesta llei, capaç d’actuar en el àmbits so-
cials menys afavorits, i fonamentalment a l’àmbit de
l’ocupació, proposant mesures públiques dirigides a
lluitar contra l’atur i a facilitar l’accés dels col·lectius
menys afavorits a la formació i al mercat laboral ordi-
nari, a l’empara de l’article 35.1 de la Constitució Es-
panyola, segons el qual «tots els espanyols tenen el
deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció
de professió o ofici i a la promoció a través del treball»
refermat per l’article 22 de la Declaració Universal dels
Drets Humans, que reconeix el dret les persones a ob-
tenir «la satisfacció dels drets econòmics, socials i cul-
turals indispensables per a la seva dignitat i el lliure
desenvolupament de la seva personalitat».

L’Estatut d’Autonomia estableix que correspon a la
Generalitat, com a poder públic i en l’àmbit de la seva
competència, promoure les condicions per tal que la
llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què
aquest s’integra siguin reals i efectives, remoure els
obstacles que impedeixin o dificultin llur plenitud i fa-
cilitar la participació de tots els ciutadans en la vida
política, econòmica cultural i social.

Es competència dels poders públics vetllar i garantir
l’exercici adequat dels drets i deures fonamentals dels
ciutadans i d’impulsar les polítiques pertinents per a la
millora de les condicions de vida i de treball així com
l’adopció d’aquelles mesures que fomentin l’increment
de l’ocupació i l’estabilitat econòmica. De forma espe-
cial, correspon als poders públics vetllar per la incorpo-
ració i la inclusió en el mercat de treball de les perso-
nes en atur, de les persones amb disminució i a aquelles
que a conseqüència dels desequilibris de les nostra so-
cietat no poden accedir en igualtat d’oportunitats al
lliure exercici del dret del treball.

Des d’aquesta perspectiva, sorgeix la necessitat d’actu-
ar, amb caràcter específic, en relació a determinades
estructures (anomenades empreses d’inserció) i dispo-
sitius laborals (anomenats itineraris professionals d’in-
serció), que tot i portar anys existint en la nostra reali-
tat productiva, social i laboral i participant activament
en la inserció sociolaboral de col·lectius particularment
desafavorits, no han estat objecte d’un reconeixement
específic. Aquestes iniciatives combinen l’aprofitament
de la lògica empresarial amb una sèrie d’intervencions
de suport, de seguiment i d’acompanyament social que
faciliten l’adquisició d’hàbits socials i de treball indis-
pensables per a la inclusió en el mercat laboral ordinari.

Aquestes estructures han esdevingut, en els darrers deu
anys o quinze anys, una eina gens menyspreable –per
bé que sovint amenaçada– de promoció d’una solida-
ritat concreta i de lluita contra l’exclusió tant a casa
nostra com arreu d’Europa. Conformen un conjunt
d’iniciatives d’empresariat social que han de ser con-
templades d’entrada com un dels components d’una
renovació de les formes de protecció dels grups vulne-
rables i se situen en aquesta mesura en una tradició que
comença també als inicis de la posada en marxa d’un
mercat de treball lliure el segle passat. La seva emer-
gència i manteniment fins els nostres dies mostra la
seva voluntat respondre simultàniament a múltiples
problemes (atur, exclusió social i altres models de des-
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envolupament), per tal d’impulsar també la reforma de
l’acció social i la promoció de la participació ciutada-
na de forma igualitària i democràtica.

La present llei pretén regular, amb caràcter específic,
els procediments i els instruments destinats al reconei-
xement d’empreses i de dispositius d’inserció dins
l’àmbit empresarial públic i privat.

Amb aquesta finalitat, la llei regula la qualificació de
les empreses d’inserció, la creació, organització i fun-
cionament del Registre corresponent, el procediment
d’accés a les empreses d’inserció per part de les perso-
nes amb especials dificultats al mercat laboral ordina-
ri, el règim al qual s’ajusten les activitats professionals
que se’ls assignen i les responsabilitats específiques de
les administracions públiques en aquesta matèria, així
com la promoció dels instruments financers capaços de
donar-los suport.

Així mateix, aquesta llei defineix de forma expressa les
responsabilitats de les administracions públiques per tal
de garantir la necessitat de sotmetre els dispositius d’in-
serció als controls que resulten imprescindibles per
assegurar la defensa dels drets de les persones implica-
des, la igualtat d’oportunitats per a totes aquelles per-
sones amb risc d’exclusió, el bon funcionament dels
instruments creats i la valoració del seu nivell d’eficà-
cia, tot regulant les funcions d’avaluació i d’inspecció.
D’altra banda, la llei dona especial rellevància al rol de
l’administració local en la promoció, suport, acompa-
nyament i control de les iniciatives col·laboradores de
la inserció sociolaboral de les persones amb risc d’ex-
clusió.

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE I CONTINGUTS

1. La present Llei té per objecte establir un marc que
promogui i afavoreixi la inserció laboral de persones en
situació o greu risc d’exclusió social, com una via và-
lida i eficaç per a la seva integració social.

2. En funció d’aquest objectiu, el contingut d’aquesta
norma s’estén a:

a) Delimitar les situacions que, en el seu cas, puguin
determinar l’adopció de les mesures previstes en la pre-
sent llei.

b) Definir els dispositius d’inserció susceptibles d’apli-
cació d’aquesta llei.

c) Regular les activitats a desenvolupar en els proces-
sos d’inserció d’aquestes empreses i que puguin ser
objecte d’ajuts emparats per aquesta llei.

d) Determinar els requisits necessaris i el procediment
a seguir per dur a terme la incorporació de les persones
afectades per situacions d’exclusió social a les Empre-
ses d’Inserció.

e) Establir un conjunt de mesures per al foment de la
inserció sociolaboral.

ARTICLE 2. SUBJECTES D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

1. La inserció sociolaboral anirà dirigida a persones en
situació o greu risc d’exclusió social, sense ocupació
estable, amb especials dificultats per a la seva integra-
ció en el mercat de treball ordinari.

2. Seran subjectes d’inserció sociolaboral aquelles per-
sones que, trobant-se en la situació recollida en el apar-
tat anterior , formin part d’alguns d’aquests col·lectius:

a) Perceptors de Rendes Mínimes d’Inserció (PIRMI)
i altres membres de la seva unitat familiar quan en els
mateixos casos arribin a concórrer causes d’exclusió
diferents de les de naturalesa econòmica. També que-
daran compresos els perceptors de qualsevol altre tipus
de prestació d’idèntica o similar naturalesa, segons la
denominació que adopti en cada Comunitat Autònoma.

b) Persones que no poden accedir a les prestacions a les
quals fa referència en el paràgraf anterior, per trobar-se
en alguna de les situacions següents:

– manca del període exigit de residència o empadrona-
ment o per a la constitució d’una unitat receptora

– no tenir l’edat establerta com a requisit per a la per-
cepció d’aquestes prestacions econòmiques

– haver esgotat el termini màxim de percepció legal-
ment establert

– manca de disponibilitat pressupostària

c) Persones en situació de desocupació de llarga dura-
da, entenent-se per tal la superior a un període de dos
anys;

d) Persones de més de 40 anys i trobar-se en situació de
desocupació durant més d’un any.

e) Joves d’entre 16 i 25 anys que no hagin finalitzat
l’escolaritat obligatòria i que duguin més de dos anys
en situació d’atur.

f) Joves d’entre 18 i 25 anys que procedeixin de la xar-
xa de protecció de menors o de la xarxa de justícia ju-
venil i que portin més d’un any en situació

g) Persones que tenen al seu càrrec una família
monoparental i porten més d’un any en situació d’atur.

h) Persones que estiguin acomplint una pena privativa
de llibertat en un centre penitenciari quan el correspo-
nent règim permeti accedir a una lloc de treball , o que
hagin finalitzat l’esmentat acompliment sempre que el
procés d’inserció sociolaboral s’iniciï en els dotze me-
sos posteriors al seu alliberament.

i) Persones que hagin patit un problema de toxicoma-
nia i que hagin superat , a judici de l’equip terapèutic
corresponent, les fases de desintoxicació i deshabitua-
ció, sempre que no hagin transcorregut més de dotze
mesos entre la finalització de l’esmentat tractament i
l’inici del procés d’inserció professional.

j) Persones que pateixin una disminució física, psíqui-
ca o sensorial inferior al 33%, acreditada pel centre de
valoració corresponent.

k) Immigrants i emigrants espanyols retornats, amb
residència legal, i que portin més d’un any en situació
d’atur.
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3. També podran ser objecte d’inserció sociolaboral
aquelles persones que, a criteri dels Serveis Socials i
dels Serveis Públics d’ocupació, dels Serveis Socials
homologats per part de l’Administració o de les anome-
nades empreses d’inserció, es trobin en la situació pre-
vista a l’apartat 1, essent preceptiu per aquestes que la
seva proposta sigui informada favorablement pels es-
mentats serveis.

ARTICLE 3. CONCEPTE D’EMPRESA D’INSERCIÓ

Tindrà la consideració d’empresa d’inserció aquella
que, degudament qualificada , porti a terme qualsevol
tipus d’activitat econòmica lícita de producció de béns
o de prestació de serveis, sempre que el seu objecte
social tingui com a finalitat primordial la integració
sociolaboral de persones en situació o risc greu d’ex-
clusió social.

Podran ser qualificades com a Empreses d’Inserció les
societats mercantils i les societats cooperatives que,
legalment constituïdes, incorporin dispositius d’inser-
ció en la seva activitat laboral acomplint l’establert en
aquesta llei.

La finalitat primordial d’aquestes empreses s’haurà
d’acreditar amb l’acompliment dels requisits exigits a
l’article següent.

Tanmateix , podran constituir-se com a empreses d’in-
serció les Fundacions i Associacions en els termes con-
templats en la disposició transitòria primera.

ARTICLE 4. REQUISITS DE RECONEIXEMENT.

Les empreses d’inserció, a més d’acomplir amb l’esta-
blert a l’article anterior, hauran de reunir els requisits
següents:

a) Proporcionar als treballadors procedents de situaci-
ons contemplades en l’article 2 com a part del seus iti-
neraris d’inserció, processos personalitzats i assistits de
treball remunerat, formació en el lloc de treball, habi-
tuació laboral i social i, en el seu cas, serveis d’inter-
venció o acompanyament social que permetin la seva
posterior incorporació al mercat de treball.

b) Estar promogudes i participades, almenys en un
40%, per una o vàries entitats promotores a les que fa
referència l’article següent.

c) Mantenir com a mínim, com a centre de treball i en
còmput anual, un 60% de treballadors en processos
d’inserció respecte al total de la plantilla. En cap cas el
nombre de treballadors en procés d’inserció serà infe-
rior a 3.

d) No tenir vinculats els seus balanços, comptes de re-
sultats i patrimoni a d’altres activitats econòmiques que
no siguin les del seu objecte social.

e) Aplicar, almenys, el 60% dels resultats o excedents
disponibles obtinguts en cada exercici a la millora o
ampliació de les seves estructures productives i d’inser-
ció.

f) Ajustar-se al regim laboral que correspongui, atenent
al tipus de contractació o de vincle social pel que es
produeix la incorporació a l’empresa d’inserció.

g) Abonar al personal en procés d’inserció les retribu-
cions que s’estableixin en els convenis col·lectius de
referència.

h) Estar al corrent en el pagament de les seves obliga-
cions tributàries i de la Seguretat Social i no tenir cap
deute pendent amb les administracions públiques, en el
moment de sol·licitar la qualificació.

i) No haver amortitzat cap lloc de treball per acomiada-
ment improcedent, durant l’any anterior a la sol·licitud
de qualificació.

j) Estar inscrites en el Registre corresponent a la seva
forma jurídica, així com en el Registre Administratiu
d’Empreses d’Inserció.

ARTICLE 5. ENTITATS PROMOTORES

Als efectes de la present llei, seran considerades enti-
tats promotores les entitats o corporacions de dret pú-
blic o les entitats sense ànim de lucre l’objecte social de
les quals contempli la inserció social de persones des-
afavorides, quan promoguin la constitució d’empreses
d’inserció i participin en elles amb un mínim del 40%.

CAPÍTOL II

DEL REGISTRE ADMINISTRATIU DE LES EMPRESES D’INSERCIÓ

ARTICLE 6. REGISTRE I QUALIFICACIÓ

1. Es crea en el Ministeri de Treball i Afers Socials un
registre administratiu d’empreses d’inserció que té per
objecte la qualificació i inscripció d’aquestes empreses,
així com dels actes que es determinen en la present llei
i en les seves normes de desenvolupament, sens perju-
dici de l’activitat registral que les Comunitats Autòno-
mes pugin assumir en l’àmbit de les seves respectives
competències

El Registre administratiu, que serà públic, emetrà les
certificacions que corresponguin.

2. Per tal de sol·licitar la qualificació com a empresa
d’Inserció i la inscripció en el Registre Administratiu,
la societat mercantil o cooperativa, haurà de trobar-se
prèviament inscrita com a tal en el Registre correspo-
nent, havent-se d’acreditar els requisits legalment re-
querits per a tal qualificació en la forma i amb el pro-
cediment que reglamentàriament es determini.

La inspecció de Treball i Seguretat Social informarà
preceptivament les sol·licituds de qualificació.

La qualificació com a Empreses d’Inserció serà compe-
tència de l’Autoritat Laboral de la que jeràrquicament
depengui el Registre Administratiu del domicili social
de l’Empresa sol·licitant, sens perjudici que aquesta
acrediti l’esmentada qualificació, així com el compli-
ment del requisit exigit a l’article 4, lletra c) d’aquesta
Llei, davant les Comunitats Autònomes on tinguin cen-
tres de treball.

3. Les Empreses d’inserció que obtinguin aquesta qua-
lificació hauran d’incloure en la seva denominació els
termes «Empreses d’Inserció» o l’abreviació «E.I».
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4. L’obtenció de la qualificació d’empresa d’inserció no
serà considerada transformació social.

ARTICLE 7. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA QUALIFICACIÓ

COM A EMPRESA

La concessió de la qualificació d’empresa d’inserció
comportarà per als titulars de les mateixes , respecte de
l’administració, les següents obligacions:

a) presentar anualment la memòria d’activitats i l’ava-
luació de les intervencions desenvolupades,

b) presentar els comptes anuals i l’informe de gestió
corresponents al tancament de cada exercici, en un ter-
mini de 10 dies a comptar des del mateix tancament,

c) presentar el pla d’activitats i el pressupost estimatiu,
en ambdós casos amb caràcter anual, un mes abans
d’iniciar-se l’any,

d) presentar la documentació acreditativa de les modi-
ficacions estatutàries que afecten la qualificació, en un
termini de 10 dies a comptar des de la seva inscripció
en el registre corresponent a la seva forma jurídica,

e) comunicar, en el moment en el qual es produeixin,
les modificacions quantitatives i qualitatives en la plan-
tilla del personal i la forma , en què afecten als proces-
sos d’inserció,

f) sotmetre’s als procediments d’avaluació i inspecció
que corresponguin d’acord amb el previst en la present
Llei,

g) prestar la col·laboració adequada als serveis públics
que participin en el procés d’inserció, amb la finalitat
de que es pugui realitzar-se el seguiment oportú.

ARTICLE 8. PÈRDUA DE LA QUALIFICACIÓ D’EMPRESA

D’INSERCIÓ

1. Les empreses d’inserció perdran tal qualificació
quan es produeixin algunes de les següents situacions:

a) incompliment sobrevingut d’algunes de les condici-
ons exigides per a la seva qualificació i la seva inscrip-
ció en el Registre,

b) incompliment continuat de les obligacions inherents
a la seva pròpia naturalesa,

c) valoració negativa per part de la administració públi-
ca de serveis socials de les mesures d’acompanyament
sociolaboral que presti l’empresa,

d) utilització de la condició d’empresa d’inserció per a
accions o finalitats diferents dels declarats,

e) falta d’activitat durant més d’un any;

f) comissió d’infraccions que donin lloc al tancament
temporal o a la clausura definitiva , en ambdós casos
total o parcial, de l’empresa,

g) transformació en una societat d’altra naturalesa, sen-
se perjudici del dret que tingui la nova societat a sol·-
licitar la qualificació com a empresa d’inserció,

h) transformació en una nova societat, tot i que sigui de
la mateixa naturalesa, per fusió de dos o més preexis-
tents o por absorció, sense perjudici del dret que tingui
la nova societat a sol·licitar la qualificació d’empresa
d’inserció

i) creació d’una o més societats per segregació d’una
preexistent, sense perjudici del dret de les societats se-
gregades a sol·licitar la qualificació com a empresa
d’inserció,

j) tancament de l’empresa o dissolució de la societat.

2. Quan les causes de la desqualificació siguin les pre-
vistes als apartats a ) a f), la desqualificació com a
empresa se substanciarà conforme al procediment pre-
vist per a la qualificació, tot i que els seus efectes es
retrotreuran al moment en què va sorgir la causa de la
desqualificació. Quan les causes de la desqualificació
siguin les previstes en els apartats g) i següents, la pèr-
dua de la condició d’empresa d’inserció i dels drets
inherents a tal condició, es produirà automàticament,
sense necessitat de declaració administrativa prèvia.

3. La desqualificació, una vegada ferma en via adminis-
trativa, sortirà d’ofici efecte de baixa registral i no im-
plicarà necessàriament la dissolució de la societat.

4. La pèrdua de la qualificació podrà produir-se, tam-
bé, a instància de part, mitjançant sol·licitud de cancel·-
lació en el Registre d’Empreses d’Inserció.

CAPÍTOL III

DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ACTUANT

ARTICLE 9. COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

1. Serà competència específica de l’administració pú-
blica responsable en cada cas dels Serveis Socials
d’atenció primària o especialitzada :

a) Qualificar les situacions de risc greu d’exclusió o
d’exclusió social a les que fa referència l’article 2.

b) Emetre dictamen sobre la situació o risc greu d’ex-
clusió social , en què es farà constar la situació perso-
nal del candidat, l’itinerari d’inserció pel qual ha pas-
sat, les seves actituds personals i la necessitat o no
d’acompanyament social per a incorporar-se al lloc de
treball ofert.

c) Proporcionar recursos i serveis d’intervenció o
acompanyament social als treballadors durant el seu
procés d’inserció, podent concertar que la prestació
dels mateixos sigui realitzada per les pròpies empreses
d’inserció o les entitats promotores, mitjançant concerts
econòmics específics.

d) Assessorar i col·laborar amb les Empreses d’Inserció
pel que fa al seguiment dels programes d’inserció.

2. Serà competència específica dels Serveis públics
d’Ocupació, inclosos els de titularitat municipal o co-
marcal:

a) Valorar en els processos de selecció, i de manera
coordinada amb les Empreses d’Inserció, la idoneïtat
de les característiques professionals dels treballadors
per als llocs de treball oferts.

b) Certificar, abans de la celebració del contracte, si el
treballador, en els dos anys previs a la contractació que
es pretén realitzar, ha prestat serveis en virtut d’un con-

3.10.65.

3. TRAMITACIONS EN CURS



19 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

62

tracte per a l’adaptació sociolaboral, així com, si s’es-
cau, el temps de serveis prestat.

c) Facilitar, si s’escau, recursos que garanteixin els pro-
cessos d’orientació i de formació professional als tre-
balladors, amb caràcter previ a la celebració del con-
tracte i una vegada finalitzat el mateix.

d) Registrar els contractes de treball per a l’adaptació
sociolaboral que es formalitzin.

3. Els Serveis públics d’Ocupació i els Serveis Socials
d’atenció primària o especialitzada , dins de les seves
respectives competències:

a) Participaran, conjuntament amb l’Empresa d’Inser-
ció, en els processos de selecció de candidats.

b) Establiran, amb l’Empresa d’Inserció i el propi tre-
ballador, el procés d’inserció de previsible desenvolu-
pament durant la permanència del treballador a l’em-
presa. Aquest procediment contemplarà en forma
periodificada les activitat de producció, de formació en
el lloc de treball i d’intervenció o acompanyament so-
cial, així com els compromisos adquirits per cadascu-
na de les parts per a la seva realització.

c) Efectuaran un seguiment dels itineraris i processos
d’inserció dels treballadors. Així mateix, ambdós Ser-
veis prestaran seguiment i suport als treballadors que
s’incorporin a un lloc de treball de caràcter ordinari ,
una vegada finalitzat el seu procés d’inserció.

CAPÍTOL IV

DELS DISPOSITIUS I PROCEDIMENTS D’ACCÉS A LES

EMPRESES D’INSERCIÓ

ARTICLE 10. MODALITATS D’INCORPORACIÓ

Les persones que s’incorporin a una empresa d’inser-
ció en el marc d’un procés d’inserció sociolaboral ho
podran fer en qualitat de :

a) treballadors per compte aliè;

b) socis treballadors, quan l’empresa d’inserció sigui
una cooperativa de treball associat ;

c) socis de treball, quan l’empresa d’inserció sigui una
cooperativa d’altre tipus.

ARTICLE 11. CONTRACTE PER A L’ADAPTACIÓ SOCIOLABORAL

1. El contracte de treball per a l’adaptació sociolaboral
podrà concertar-se entre una Empresa d’Inserció i un
treballador que es trobi en alguna de les situacions pre-
vistes a l’article 2 d’aquesta llei, qualificada a l’efecte
pels Serveis Socials d’atenció primària o especialitza-
da competents.

2. El contracte té per objecte la prestació voluntària de
serveis retribuïts per compte aliè a una empresa d’inser-
ció, que el treballador presti com a nucli d’un procés
d’inserció personalitzat, prèviament determinat segons
l’establert en aquesta norma.

3. No poder ser contractats per l’adaptació sociolaboral
els treballadors que els dos anys immediatament ante-
riors haguessin prestat serveis, en la mateixa empresa

o en una altra diferent, mitjançant el contracte de treball
regulat en aquest capítol i haguessin esgotat la durada
màxima prevista pel mencionat contracte de treball a
l’article següent.

4. La relació laboral així establerta, es regirà pel dispo-
sat en la Llei de l’Estatut dels Treballadors, text refós
aprovat per Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de
març en tot allò no previst en aquesta llei.

ARTICLE 12. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

1. El contracte de treball per l’adaptació sociolaboral
serà, en tot cas, de durada determinada. Podrà concer-
tar-se per un període de temps mínim de sis mesos i
màxim de tres anys.

2. Si es concerta per una durada inferior a la màxima
prevista podrà prorrogar-se fins a la durada màxima
referida. Els Serveis Socials d’atenció primària o espe-
cialitzada competents per al seguiment del procés d’in-
serció hauran d’informar sobre l’adequació de la pròr-
roga.

Els treballadors que no haguessin esgotat el període
màxim de vigència del seu contracte, podran se nova-
ment contractats fins a la seva finalització.

3. Podrà concertar-se per escrit un període de prova. La
durada de la mateixa serà de dos mesos, independent-
ment de la qualificació requerida per al lloc de treball
a desenvolupar.

Sens perjudici de la finalitat perseguida amb caràcter
general, el període de prova tindrà per objecte verificar
l’adequació de la prestació de serveis al procés d’inser-
ció personalitzat en el qual s’emmarca el contracte.

4. Si al finalitzar el contracte de treball per l’adaptació
sociolaboral el treballador segueix a l’empresa amb un
contracte de treball ordinari, no podrà concertar-se un
nou període de prova i es computarà el temps de serveis
prestats a efectes d’antiguitat a l’empresa.

En qualsevol cas l’empresa haurà de mantenir la pro-
porció de llocs de treball reservats per a la inserció
sociolaboral prevista a l’article 4 d’aquesta llei.

5. El contracte podrà concertar-se a temps complert o
parcial, no podent ser, en aquest darrer cas, inferior al
50% de la jornada ordinària. Atenent a la finalitat del
mateix podrà modificar-se la modalitat inicialment pac-
tada, informant a tal efecte als Serveis Socials d’aten-
ció primària o especialitzada i als Serveis d’Ocupació
competents. A efectes del seu funcionament, el concep-
te de jornada inclourà les activitats desenvolupades
com a mesures personalitzades de suport. Aquestes no
ultrapassaran, en cap cas, el 15% del temps previst per
a la durada del contracte.

6. El contracte de treball per l’adaptació sociolaboral ,
les seves pròrrogues i variacions es formalitzaran sem-
pre per escrit, al model que se estableixi reglamentàri-
ament, i es registraran a l’oficina pública de treball.
Una còpia d’aquests documents es farà arribar als Ser-
veis Socials d’atenció primària o especialitzada compe-
tents, per al seguiment del procés personalitzat d’inser-
ció.
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El contracte necessàriament incorporarà, com a clàusu-
la del mateix, l’expressió de les obligacions que les
parts assumeixen en el desenvolupament del procés
personal d’inserció i les mesures concretes a posar en
pràctica.

7. La retribució salarial de les persones en procés d’in-
serció serà, com a mínim, l’establerta per al lloc de tre-
ball a desenvolupar en el conveni col·lectiu vigent per
al sector al que pertanyi l’empresa d’inserció. Els in-
gressos obtinguts per aquest concepte seran compati-
bles amb d’altres el treballador pugui rebre en concepte
d’ajut per al transport o l’habitatge.

8. El contracte d’adaptació sociolaboral serà incompa-
tible amb qualsevol altre tipus de vinculació contractual
laboral.

ARTICLE 13. CONDICIONS DE TREBALL

1. Els treballadors contractats per l’adaptació
sociolaboral no podran perllongar la jornada laboral
amb la realització d’hores extraordinàries. Queden ex-
closes d’aquesta prohibició les hores previstes a l’arti-
cle 35 apartat 3 de l’Estatut dels Treballadors.

2. Els treballadors, previ avís i justificació, podran ab-
sentar-se del treball, amb dret a remuneració, fins un
màxim de deu dies al semestre, per assistir a tracta-
ments de rehabilitació, per participar en sessions de
formació i readaptació professional o per realitzar qual-
sevol altre mesura d’acompanyament prevista en el seu
procés personalitzat d’inserció o indicada pels Serveis
Socials d’atenció primària o especialitzada als Serveis
Públics d’Ocupació, competents per al seguiment de
l’esmentat procés.

ARTICLE 14. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA D’INSERCIÓ

CONTRACTANT

L’empresa d’inserció assumirà, mitjançant la formalit-
zació del contracte de treball amb una persona en pro-
cés d’inserció sociolaboral, i sens perjudici de les obli-
gacions que contempli la legislació laboral, les següents
obligacions :

a) Proporcionar al treballador l’activitat professional
adequada per al compliment de l’objecte del contracte,
així com els mitjans necessaris per tal que adquireixi,
progressivament, hàbits socials i de treball i per a que
accedeixi a les mesures d’acompanyament social pac-
tades en el conveni.

b) Responsabilitzar-se del procés de formació del tre-
ballador, realitzant un seguiment del mateix, ja sigui
directament per l’empresari , ja sigui per delegació
d’aquesta funció tutelar en un treballador de l’empre-
sa que tingui la qualificació i l’experiència adequada
per a tal finalitat. Aquest últim no podrà tenir al seu
càrrec o tutela, en cap cas, més de tres treballadors, a la
vegada, en procés d’inserció.

ARTICLE 15. OBLIGACIONS DEL TREBALLADOR

El treballador contractat per a la inserció sociolaboral
assumirà, mitjançant la formalització del contracte de
treball amb una empresa d’inserció, i sens perjudici de
les obligacions que contempli la legislació laboral, les
següents obligacions :

a) Desenvolupar el treball pactat com a objecte del con-
tracte.

b) Rebre la formació teòrica i pràctica.

c) Participar en el desenvolupament de les mesures
d’intervenció o acompanyament social acordades en el
conveni previ.

d) Col·laborar, en tot moment, amb el seguiment del
procés d’inserció.

ARTICLE 16. INCORPORACIÓ DE SOCIS TREBALLADORS I

SOCIS DE TREBALL

El vincle social que s’estableix entre l’empresa coope-
rativa d’inserció i els socis treballadors o socis del tre-
ball que s’incorporin en el marc d’un procés d’inserció
sociolaboral tindrà per objecte la prestació voluntària
de serveis retribuïts, constituint-se l’esmentada presta-
ció en el nucli d’un itinerari personalitzat d’inserció
laboral i estant obligat a atendre el vincle social que
s’estableixi a característiques similars a les recollides
en el règim de contractació per compte aliè.

ARTICLE 17. OBLIGACIONS DE LES SOCIETATS COOPERATIVES

D’INSERCIÓ

Les empreses d’inserció constituïdes com a societats
cooperatives assumiran, mitjançant la formalització del
vincle social amb els seus socis treballadors o socis de
treball en procés d’inserció, les obligacions previstes en
aquesta llei per a les societats que contractin a treballa-
dors per compte aliè, sens perjudici de les que es deri-
vin de la seva pròpia naturalesa.

ARTICLE 18. OBLIGACIONS DELS SOCIS TREBALLADORS I

SOCIS DE TREBALL

Els socis treballadors o socis del treball en procés d’in-
serció assumiran, mitjançant la formalització del vincle
social amb la societat cooperativa, l’obligació de realit-
zar la prestació de treball en què consisteix l’activitat
pactada i les de més obligacions previstes a l’article 16
i referit a treballadors per compte aliè.

ARTICLE 19. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

1. El contracte de treball per l’adaptació sociolaboral
s’extingirà d’acord amb el previst a la secció 4 del ca-
pítol III del títol 1 de l’Estatut dels Treballadors, per bé
que, quant a les causes objectives d’extinció del con-
tracte i quant a les causes de l’acomiadament discipli-
nari, es regirà per l’establert als apartats següents.

2. El contracte podrà extingir-se previ informe dels
Serveis Socials d’atenció primària o especialitzada, per
alguna de les causes objectives següents:

a) La manca d’aptitud del treballador, coneguda o so-
brevinguda amb posterioritat a la seva col·locació efec-
tiva a l’empresa. La manca d’aptitud existent amb an-
terioritat al compliment del període de prova, no podrà
ser al·legada amb posterioritat a l’esmentat compliment.

b) Per manca d’adaptació del treballador a les modifi-
cacions tècniques operades al seu lloc de treball, quant
aquests canvis siguin raonables i hagin transcorregut,
com a mínim, tres mesos des què es va introduir la
modificació. El contracte quedarà en suspens pel temps
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que sigui necessari i fins un màxim de tres mesos quan
l’empresa ofereixi un curs de reconversió o de perfec-
cionament a càrrec de l’organisme oficial o propi com-
petent, que capaciti el treballador per l’adaptació reque-
rida. Durant el curs s’abonarà al treballador l’equivalent
al salari mig percebés fins a aquell moment.

c) Quan existeixi la necessitat objectivament acredita-
da d’amortitzar llocs de treball per alguna de les causes
previstes a l’article 51 apartat 1 de l’Estatut dels Treba-
lladors i en número inferior a l’establert en el mateix.
A tal efecte l’empresari acreditarà la decisió extintiva
en causes econòmiques, amb la finalitat de contribuir a
la superació de situacions econòmiques negatives, o en
causes tècniques, organitzatives o de producció, per
superar les dificultats que impedeixin el bon funciona-
ment de l’empresa, ja sigui per la seva posició compe-
titiva al mercat o per exigències de la demanda a través
de una millor organització dels recursos. Els represen-
tants dels treballadors tindran dret de permanència a
l’empresa en aquest supòsit.

d) Per faltes d’assistència al treball, encara que siguin
justificades però intermitents, que arribin al 25 per cent
de les jornades hàbils en dos mesos consecutius o el 30
per cent en quatre mesos discontinus, dins d’un perío-
de de dotze mesos, sempre que l’índex d’absentisme
del total de la plantilla del centre de treball superi el 5
per cent en els mateixos períodes de temps.

No es computaran com a faltes d’assistència als efec-
tes del paràgraf anterior, les absències degudes a vaga
general, pel temps de durada de la mateixa, a l’exerci-
ci d’activitats de representació legal dels treballadors,
accidents de treball, maternitat, llicències i vacances, ni
malaltia o accident no laboral, quan la baixa hagi estat
acordada pels serveis sanitaris oficials i tingui una du-
rada de més de vint dies consecutius.

3. El contracte podrà extingir-se per decisió de l’empre-
sari basada en algun dels incompliments contractuals
greus i culpables del treballador enumerats a l’article 54
apartat 2 de l’Estatut dels Treballadors, tenint en comp-
te que:

a) Es consideraran també als efectes de l’article 54
apartat 2, lletra a), les faltes repetides i injustificades
d’assistència o puntualitat a les mesures previstes en el
procés personalitzat d’inserció per a la realització dels
quals s’hagi gaudit de llicència retribuïda.

b) S’entendrà, en relació amb l’article 54 apartat 2, lle-
tra b), que constitueix també indisciplina o desobedièn-
cia en el treball l’incompliment injustificat de les me-
sures previstes en el procés personal d’inserció. L’em-
presari sol·licitarà informe dels Serveis Socials d’aten-
ció primària o especialitzada sobre aquest tipus d’in-
compliment.

4. L’empresari comunicarà als Serveis Socials d’aten-
ció primària o especialitzada i als Serveis Públics
d’Ocupació l’extinció del contracte de treball dels tre-
balladors contractats per l’adaptació sociolaboral, qual-
sevol que sigui la causa d’extinció del contracte.

CAPÍTOL V

DE LES MESURES DE FOMENT DELS DISPOSITIUS D’INSERCIÓ

ARTICLE 20. FOMENT DE LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL

1. La política de promoció i de foment de la inserció
sociolaboral tindrà com a objectiu la promoció de
l’ocupació de les persones en situació o risc greu d’ex-
clusió, mitjançant el suport a la creació i al manteni-
ment de les Empreses d’Inserció, el suport a l’acolli-
ment de dispositius d’inserció, en atenció a que puguin
acomplir la seva funció social , així com a través de
l’establiment de mesures que promoguin la contracta-
ció d’aquest col·lectiu en el mercat de treball ordinari.

2. Les Entitats promotores d’Empreses d’Inserció, així
com les empreses públiques o privades i els ens locals
que estableixin convenis per a la aplicació d’itineraris
d’inserció sociolaboral per a persones en situació o risc
greu d’exclusió, podran ser beneficiàries d’ajuts finan-
cers i de suport per a la constitució d’empreses d’inser-
ció o per a desenvolupar itineraris d’inserció sociolabo-
ral. Aquest concepte cobreix també l’assessorament i
l’assistència tècnica per a la posada en marxa d’accions
i d’itineraris, així com el seguiment dels contractes
d’inserció.

3. Per tal de ser beneficiàries d’ajuts públics, les empre-
ses privades i públiques o els ens locals contractants no
podran haver reduït el nombre mitjà dels seus treballa-
dors.

4. Les Empreses d’Inserció, una vegada constituïdes,
podran beneficiar-se dels següents ajuts:

a) Bonificacions en les quotes de Seguretat Social en
els contractes per a l’adaptació sociolaboral.

b) Subvencions per al manteniment dels llocs de treball
per a la inserció sociolaboral, en concepte de compen-
sació econòmica als sobrecostos laborals derivats dels
processos d’inserció.

c) Aplicació dels imports, o part dels mateixos, de la
prestació econòmica bàsica de la renda mínima d’inser-
ció o qualsevol altra prestació d’igual o similar natura-
lesa.

d) Ajuts per al reforçament de l’activitat gerencial i de
promoció, fins al 65% del cost salarial global aplicable.

e) Ajuts per a la contractació de personal especialitzat
en el seguiment i suport a les persones amb itineraris
d’inserció, fins a un màxim del 65% de la subvenció
concedida per llocs de treball.

f) Subvencions per cada lloc de treball creat fins al 40%
del salari mínim interprofessional anual per a cada con-
tracte de durada igual a 12 mesos i de jornada compler-
ta.

g) Subvencions per a activitats formatives fins a un
15% de l’import total de la subvenció concedida per a
llocs de treball.

h) Subvenció financera destinada a la reducció d’inte-
ressos concedits per entitats de crèdit, fins a un màxim
de 10 salaris mínims.
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i) Subvenció per a la realització d’auditories compta-
bles i de gestió fins a un màxim del 50% de l’activitat.

j) Subvencions per a la realització d’estudis de viabili-
tat, organització, comercialització i altres de naturale-
sa anàloga fins a un màxim del 50% del seu cost glo-
bal de l’activitat.

5. Les empreses que integrin el mercat ordinari de tre-
ball, així com els ens locals, podran ser beneficiaris
d’ajuts per a la contractació indefinida que realitzin
amb treballadors procedents d’Empreses d’Inserció o
que, mitjançant acreditació dels serveis socials compe-
tents hagin estat acollits per un dispositiu d’inserció.

6. Així mateix, s’establiran mesures específiques de
suport als treballadors provinents d’Empreses d’Inser-
ció, per al seu establiment com a treballadors autònoms
o en fórmules d’economia social.

ARTICLE 21. FINANÇAMENT

El Govern de l’Estat actuarà en ordre al foment de la
inserció sociolaboral en els termes recollits a l’article
anterior, en els seus apartats 2, 4, 5 i 6, a través del
Ministeri de Treball i Afers Socials i amb càrrec als
Pressupostos Generals de l’Estat.

ARTICLE 22. CONCURRÈNCIA D’AJUTS O SUBVENCIONS

Els ajuts i subvencions regulats en la present seran
compatibles amb qualsevol altre ajut provinent d’enti-
tats públiques o privades que estigui destinat a les ma-
teixes finalitats.

ARTICLE 23. REINTEGRAMENT DELS AJUTS O SUBVENCIONS

1. En els supòsits d’obtenció d’ajuts i subvencions sen-
se reunir els requisits exigits per a la seva concessió,
procedirà la devolució de les quantitats indegudament
percebudes, així com l’ingrés de les quotes degudes a
la Seguretat Social per a la bonificació improcedent
amb el recàrrec corresponent.

2. L’obligació de reintegrament, establerta a l’apartat
anterior, s’entén sens perjudici del previst en la Llei 8/
1988, de 7 d’abril, sobre Infraccions i Sancions en l’Or-
dre Social.

CAPÍTOL VI

DEL FOMENT DELS INSTRUMENTS ESPECÍFICS DE

FINANÇAMENT

ARTICLE 24

1. Es promouran mesures de suport i d’estímul de l’es-
talvi privat vers iniciatives de fons ètics aplicats a la
inversió en activitats empresarials per combatre l’exclu-
sió.

2. Es regularan i es promouran la creació d’entitats
públiques, privades i mixtes de capitals risc com a fór-
mules de suport a la creació d’activitats empresarials
que tinguin com a finalitat social la inserció
sociolaboral de persones amb risc d’exclusió.

3. Es destinaran recursos públics específics per tal
d’afavorir la viabilitat d’activitats empresarials vincu-

lades a la millora de la inserció sociolaboral de perso-
nes amb risc d’exclusió.

CAPÍTOL VII

DE L’AVALUACIÓ I DE LA INSPECCIÓ

ARTICLE 25. DE L’AVALUACIÓ

El dispositiu de la inserció sociolaboral conformat per
les empreses d’inserció haurà de ser objecte, amb ca-
ràcter periòdic, d’una avaluació que comportarà, com
a mínim, el control estadístic en relació al nombre
d’empreses d’inserció, de dispositius d’inserció i de
contractes d’inserció en vigència així com el control
qualitatiu de la naturalesa de les mesures d’acompanya-
ment i de les activitats professionals desenvolupades i
de l’impacte a nivell d’integració sociofamiliar i d’in-
tegració en el mercat laboral ordinari.

ARTICLE 26. DE LA INSPECCIÓ

1. Les empreses d’inserció estaran subjectes als proce-
diments d’inspecció laboral previstos en la normativa
vigent.

2. Els processos d’inserció sociolaboral en empreses
d’inserció seran objecte d’inspecció en el marc de la
inspecció dels serveis socials competents.

CAPÍTOL VIII

INFRACCIONS I SANCIONS

ARTICLE 27. INFRACCIONS I SUBJECTES RESPONSABLES

Les accions u omissions dels empresaris titulars d’una
Empresa d’Inserció, o les Entitats promotores, que in-
compleixin les obligacions que per a uns i altres s’es-
tableixen i tipifiquin en aquesta llei, constituiran infrac-
ció administrativa en l’ordre social i seran objecte de
sanció conforme a l’establert en les disposicions gene-
rals i comunes de la Llei 8/1988, de 7 d’abril, sobre
Infraccions i Sancions en l’Ordre Social.

Això sens perjudici de la responsabilitat imputable als
empresaris d’acord amb les diferents normes d’ordre
social, que seran d’aplicació en tot cas en allò no pre-
vist en la present llei.

ARTICLE 28. INFRACCIONS DELS EMPRESARIS

1. Son infraccions lleus:

No incloure les empreses d’inserció en la seva denomi-
nació els termes «Empresa d’Inserció» o la seva abre-
viació «E.I.».

2. Son infraccions greus:

a) L’ incompliment dels següents requisits de l’article 4:

– No mantenir el percentatge de promoció i participa-
ció de les Entitats promotores, que no podrà ser inferior
al 40 per cent, quan es produeixin variacions al cons-
tatat en la qualificació.
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– No mantenir el 51 per cent de treballadors amb con-
tracte sociolaboral respecte el total de la plantilla en
còmput anual.

– No vincular exclusivament els seus balanços, comp-
te de resultats i patrimoni a les activitats econòmiques
que constitueix el seu objectiu social i al fi primordial
d’una empresa d’inserció.

– No aplicar a cada exercici econòmic el 60 per cent
dels resultats o excedents disponibles a la millora o
ampliació de les seves estructures productives i d’inser-
ció i no distribuir l’esmentada aplicació en els termes
reglamentaris.

– No ajustar-se al regim laboral que correspongui, ate-
nent al tipus de contractació o de vincle social pel que
es produeix la incorporació a l’empresa d’inserció.

– No abonar al personal en procés d’inserció les retri-
bucions que s’estableixin en els convenis col·lectius de
referència.

b) L’incompliment de les obligacions d’informació se-
güents:

– Ocultar o falsejar la documentació acreditativa de les
modificacions estatutàries que afecten a la seva quali-
ficació com a empresa d’inserció.

– No facilitar, en temps i forma, el pla d’activitats i el
pressupost estimatiu de cada any, així com els comptes
anuals, l’informe de gestió i el balanç social correspo-
nent al tancament de cada exercici.

c) L’incompliment de les obligacions particulars del
contracte de treball per a l’adaptació sociolaboral se-
güents:

– No facilitar als Serveis Socials i als Serveis Públics
d’Ocupació la informació a què es refereixen els arti-
cles 12, 13 i 14 d’aquesta llei.

– Incomplir les obligacions assumides en el contracte
de treball per l’adaptació sociolaboral en relació amb el
procés personal d’inserció de cada treballador o no
posar en pràctica les mesures concretes previstes en
l’esmentat procés.

– La transgressió de les normes sobre modalitats i du-
rada del contracte de treball per l’adaptació
sociolaboral a que es refereix l’article 12 de la present
llei.

– La transgressió de les normes en matèria de jornada,
hores extraordinàries i permisos a que es refereix l’ar-
ticle 13.1 de la present llei.

3. Son infraccions molt greus:

a) Desenvolupar les activitats sense complir el fi pri-
mordial de les empreses d’inserció d’integració
sociolaboral de les persones en situació o en greu risc
de exclusió social.

b) Obtenir o gaudir indegudament subvencions o aju-
des establertes en els programes de recolzament a la
inserció sociolaboral, finançades o garantides en tot o
en part per l’Estat.

4. Les sancions per infraccions molt greus d’aquest
article s’entenen sens perjudici del reintegrament de les
quantitats indegudament percebudes.

ARTICLE 29. INFRACCIONS DE LES ENTITATS PROMOTORES

1. Son infraccions molt greus:

La no adaptació o la desviació en l’aplicació de les sub-
vencions financeres o d’assessorament i assistència tèc-
nica, destinades a la creació i posada en marxa de les
empreses d’inserció, finançades o garantides en tot o en
part per l’Estat.

2. Les sancions per les infraccions molt greus d’aquest
article s’entenen sens perjudici del reintegrament de les
quantitats no aplicades o aplicades indegudament.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. PONDERACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL

D’INSERCIÓ EN LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Els òrgans de contractació de les Administracions Pú-
bliques podran baremar en els plecs de clàusules admi-
nistratives particulars, la ponderació del número de
llocs de treball d’inserció generats en:

– Empreses d’Inserció

– Grups d’empreses que incloguin alguna empresa
d’inserció.

– Empreses que acreditin formalment la seva relació
amb les empreses d’inserció.

SEGONA. RECONEIXEMENT AL DRET DE GARANTIA SOCIAL

Els treballadors amb contracte de treball per l’adapta-
ció sociolaboral seran beneficiaris de les prestacions del
Fons de Garantia Salarial.

TERCERA. SUBSCRIPCIÓ D’ACORDS O CONVENIS ENTRE

L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT I LES COMUNITATS

AUTÒNOMES

Reglamentàriament es determinarà la forma de subs-
criure els possibles acords o convenis entre l’Adminis-
tració de l’Estat i les Comunitats Autònomes a efectes
de l’oportú intercanvi d’informació registral i estadís-
tica.

QUARTA. AJUTS DE TRANSPORT I HABITATGE PER ALS

TREBALLADORS AMB CONTRACTE D’ADAPTACIÓ SOCIOLABORAL

Les administracions públiques regularan, en l’àmbit de
les seves respectives competències, la creació d’ajuts
específics de transport i habitatge per als treballadors
amb contracte d’adaptació sociolaboral.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA. ADAPTACIÓ DE LES ENTITATS A LES PREVISIONS DE

LA LLEI

1. Les Fundacions i Associacions que mantinguin acti-
vitats d’inserció sociolaboral a la data d’entrada en vi-
gor de la present llei, dins de l’any següent a l’esmen-
tada data, com a tals entitats i per al referit àmbit fun-
cional, podran sol·licitar la seva inscripció en el Regis-
tre Administratiu d’Empreses d’Inserció, i ser qualifi-
cades provisionalment com a tals sempre que les seves
activitats es corresponguin amb les definides per a
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aquestes empreses i compleixin la resta de requisits que
per a la seva constitució estableix aquesta llei.

2. La qualificació provisional serà per un període tran-
sitori de dos anys, durant el qual, per tal d’adquirir la
qualificació definitiva com empreses d’inserció, hauran
d’adoptar la forma jurídica de societat mercantil o so-
cietat cooperativa.

SEGONA. FOMENT D’OCUPACIÓ EN LES EMPRESES

D’INSERCIÓ DURANT 2001

Podran acollir-se als beneficis establerts a l’article 20
de la present llei les empreses d’inserció degudament
qualificades i inscrites en el Registre Administratiu cre-
at a tal efecte que celebren contractes de treball per a
l’adaptació sociolaboral amb treballadors en situació o
greu risc d’exclusió social, en els termes previstos en
aquesta llei.

Durant 2001 els beneficis establerts a favor de les em-
preses d’inserció, als que es fa referència en la lletra a)
de l’apartat 4 del article 20 d’aquesta llei, consistiran en
bonificacions en la quota empresarial de seguretat so-
cial per contingències comuns, en un percentatge del
60%.

En funció de l’evolució del mercat de treball, anual-
ment, mitjançant el programa de foment de l’ocupació,
es determinarà la quantia de les bonificacions per a la
incentivació de les contractacions en empreses d’inser-
ció.

TERCERA. COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES

ACTIVES D’OCUPACIÓ

En les Comunitats Autònomes sense competència
transferida en matèria de gestió de les polítiques d’ocu-
pació, i fins que aquesta es produeixi, el reconeixement
de les ajudes que s’estableixin conforme als apartats 2,
4, 5 i 6 de l’article 14 correspondran a l’Autoritat La-
boral de l’Administració General de l’Estat.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. NORMES D’APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA

LLEI

1. En tot allò no previst per la present norma, s’estaria
al disposat en la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu Comú.

2. Es faculta el Govern per dictar les disposicions siguin
necessàries per al desenvolupament de la Llei, en el
marc del seu àmbit de competència.

SEGONA. REGISTRE ADMINISTRATIU D’EMPRESES

D’INSERCIÓ

El Govern, a proposta del Ministeri de Treball i Afers
Socials, procedirà a aprovar en un termini no superior
a tres mesos a partir de la publicació d’aquesta norma,
el reglament de funcionament, competència i coordina-
ció del Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció.

3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’ampliació de
les despeses previstes en el pressu-
post
Tram. 302-00039/06

Presentació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es
determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació
substanciada al Ple (núm. de tramitació 300-00204/06)
sobre l’ampliació de les despeses previstes en el pres-
supost, per tal que sigui debatuda i votada a la sessió
plenària vinent.

MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

1. No aprovar cap ampliació o modificació del pressu-
post de la Generalitat que impliqui un increment de
l’endeutament net previst en els estats d’ingressos i
despeses dels pressupostos aprovats pel Parlament.

2. Trametre al Parlament la documentació necessària i
els pressupostos resultants de la consolidació entre els
aprovats pel Parlament i les modificacions acordades
pel Govern en la recent ampliació de 32.000 milions.
Aquesta informació tan sols serà necessària en el cas
d’aquelles empreses i entitats que s’han vist afectades
per aquesta ampliació.

3. Incloure en la documentació que acompanya al Pro-
jecte de llei de pressupostos la programació plurianual
de les operacions de capital i financeres tant de l’estat
d’ingressos com de despeses.»

Parlament de Catalunya, 8 de juny de 2000

Martí Carnicer i Vidal

3.15

3. TRAMITACIONS EN CURS



19 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

68

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’educació in-
fantil
Tram. 302-00040/06

Presentació: Sra. M. Assumpta Baig i
Torras, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 9151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Assumpta Baig i Torras, diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús del que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre l’educació infantil substanciada al Ple del dia 8 de
juny (núm. de tramitació 300-00086/06), per tal que
sigui debatuda i votada a la sessió plenària vinent.

MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Assumir la competència de desenvolupament del
primer cicle d’educació infantil de 0 a 3 anys establint
convenis amb els ajuntaments, dotats amb els recursos
econòmics adients.

2. Dotar les partides pressupostàries corresponents per
assumir a l’inici de l’any 2003, el 50% del cost per pla-
ça que acordin conjuntament el Departament d’Ense-
nyament i les entitats municipalistes (FMC i ACM).

3. Aportar, a partir del curs 2000-2001, 300.000 pesse-
tes anuals per a cada plaça del primer cicle d’educació
infantil de titularitat municipal.

4. Impulsar la creació de noves places escolars mitjan-
çant convenis entre el Departament d’Ensenyament i
els ajuntaments que garanteixin la cobertura del 50%
del cost de les obres (noves, modificació o rehabilita-
ció) i de l’equipament inventariable.»

Parlament de Catalunya, 8 de juny de 2000

Assumpta Baig i Torras

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la sanitat pú-
blica, especialment pel que fa a l’expo-
sició als raigs ultraviolats
Tram. 302-00041/06

Presentació: Sra. Caterina Mieras i
Barceló, del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 9152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Caterina Mieras i Barceló, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es
determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre la sanitat pública, especialment pel que fa a l’ex-
posició als raigs ultraviolats, substanciada en el Ple de
8 de juny (núm. de tramitació 300-00181/06), per tal
que sigui debatuda i votada a la sessió plenària vinent.

MOCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Fer les gestions adients davant el Govern de l’Estat
per tal d’impulsar l’aprovació del Real Decreto por el
que se regula la venta y utilización de aparatos de
bronceado mediante rayos ultravioletas, en el marc de
les competències estatals.

2. Portar a terme campanyes (especialment durant els
mesos de maig i juny de cada any), en els mitjans pú-
blics de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
d’educació sanitària en relació als efectes secundaris de
l’exposició solar i en relació als perills d’una inadequa-
da exposició als raigs UVA.

3. Intensificar els programes específics contemplats en
el Pla de salut, especialment pel que fa referència a la
prevenció i detecció precoç dels tumors cutanis
(prioritàriament a l’atenció primària), per fer una ava-
luació continuada de l’eficàcia dels programes de pre-
venció.

4. Estendre a tot Catalunya, en un termini màxim de sis
mesos, un registre de tumors cutanis per tal de poder fer
una avaluació continuada de l’eficàcia dels programes
de prevenció.

5. Prendre les mesures necessàries per tal d’incorporar
obligatòriament, dins els programes d’educació per a la
salut, informació respecte a l’exposició als raigs ultra-
violats (sol i aparells).

6. Elaborar, en un termini màxim de sis mesos, una
normativa legal que reguli la venda i posada a disposi-
ció del públic dels aparells de bronzejat que utilitzen els
raigs ultraviolats i l’obligatorietat de la inspecció peri-
òdica, en els competències relatives a la Generalitat de
Catalunya.

3.15

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 73 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de juny de 2000

69

7. Regular la formació ocupacional del personal que
treballa en el sector d’aparells de raigs ultraviolats uti-
litzats per al bronzejat.»

Parlament de Catalunya, 8 de juny de 2000

Caterina Mieras i Barceló

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el transport
sanitari
Tram. 302-00042/06

Presentació: Sra. Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 9156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds,
d’acord amb allò que preveu l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la moció subsegüent a la
interpel·lació al Consell Executiu sobre el transport sa-
nitari (tram. 300-00217/06).

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Realitzar, en el termini de tres mesos, un mapa de la
demanda de transport sanitari per cadascun dels lots
que han sortit a concurs, que concreti les necessitats de
transport sanitari no urgent, preventiu, social i adaptat
i distingeixi les urgències i emergències en diferents
cicles estacionals.

2. Realitzar amb la màxima urgència una nova convo-
catòria pels lots que han quedat deserts, tot revisant els
criteris que van sortir a licitació per la seva millor ade-
quació, i perllongar temporalment la contractació dels
actuals serveis.

3. Establir un període de prova fins final de l’any 2000,
per tal de corregir els problemes derivats dels canvis en
les empreses adjudicatàries i, en cas necessari, reorde-
nar els fluxos, amb la possibilitat d’adequar el pla fun-
cional de les empreses a la demanda existent i de revi-
sar el pressupost assignat a cada lot per restablir l’equi-
libri financer fixat en el contracte.

4. Propiciar acords entre les empreses adjudicatàries
per garantir que el transport de les persones amb
discapacitacions sigui realitzat per empreses que dispo-
sin de vehicles adaptats.

5. Vetllar perquè les empreses adjudicatàries es sotme-
tin als tràmits conciliatoris del Tribunal Laboral de
Catalunya davant tota la problemàtica que pugui sorgir
per la subrogació prevista a l’Article 9 del conveni col·-
lectiu del sector i a la qual estan obligades les empre-
ses.

6. Erigir el Servei Català de la Salut com a garant i res-
ponsable de l’estricte compliment de la clàusula de

subrogació tal com estipula el plec de condicions del
concurs i que actuï en conseqüència en cas d’incompli-
ment.

7. Fer un pla especial per l’atenció de les urgències i
emergències i el transport sanitari urgent en les regions
que no pertanyen al Consorci Sanitari de Barcelona que
contempli:

– La coordinació entre xarxa sanitària, policies, bom-
bers, transport sanitari, el 112 i SEMSA.

– Plans especials per les zones urbanes (amb implanta-
ció del 061), per les zones muntanyoses i aïllades, per
les zones costaneres i per les zones afectades pels Plans
PLASEQTA i PENTA.

– Adequació del pressupost a les necessitats derivades
d’aquests plans especials per tal de garantir qualitat als
ciutadans i equitat amb independència del territori.

8. Fer un estudi, amb concreció territorial, dels riscos
potencials derivats de les concentracions humanes i
dels nuclis industrials o d’altres factors i com a part de
l’elaboració del Llibre Blanc del Cos de Bombers.

9. Revisar l’actual parc de vehicles del Cos de Bombers
i dotar-los d’ambulàncies i furgons de salvament sufi-
cients per tal de poder realitzar les activitats d’assistèn-
cia i de salvament que tenen encomanades.

10. Dotar de competències els Consells de la Salut de
les Regions Sanitàries perquè puguin fer la coordinació
i seguiment del servei de transport sanitari en les seves
diferents modalitats.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2000

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política edu-
cativa, amb especial referència al
reequilibrament territorial en relació
amb la reforma de la formació profes-
sional
Tram. 302-00043/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 9157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya-Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 130 del Reglament de la
Cambra, presenta la moció subsegüent a la interpel·-
lació al Consell Executiu sobre la política educativa,
amb especial referència al reequilibrament territorial en
relació amb la reforma de la formació professional
(tram. 300-00021/06).

3.15

3. TRAMITACIONS EN CURS



19 de juny de 2000 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

70

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Elaborar el Pla General de la Formació Professional
de Catalunya, en el marc del Consell Català de la For-
mació Professional, abans d’acabar el curs 2000-2001.

2. Crear una Agència o Institut de Qualificacions, co-
ordinat amb l’Institut de Qualificacions de l’Estat, que
estableixi els diferents itineraris formatius per tenir
acreditada i reconegudes les capacitats i competències
que poden desenvolupar els alumnes.

3. Presentar en la Comissió de Política Cultural, abans
d’acabar el curs 2000-2001, la revisió del mapa esco-
lar de la Formació Professional. Aquesta revisió es farà
conjuntament amb els agents econòmics i socials i els
ens locals de cada territori.

4. Ofertar als IES del departament d’Ensenyament pro-
grames de Garantia Social, que assegurin la recupera-
ció de l’escolaritat obligatòria i l’educació pre profes-
sional de l’alumnat de 16 anys que no superi l’ESO.

5. Elaborar, abans de començar el curs 2000-2001, un
decret que creï i reguli els Instituts d’Ensenyaments
secundari i superior d’Ensenyament Professional (IES-
SEP). Aquest decret garantirà una oferta a totes les co-
marques de les diferents famílies professionals tenint
en compte els diferents subsistemes (ocupacional, con-
tínua i específica)

6. Elaborar un decret que regularitzi les pràctiques a les
empreses dels alumnes de formació professional i els
ajuts a l’alumnat i a les empreses. Aquesta normativa
haurà de garantir les condicions de qualitat de la forma-
ció i la seguretat en els llocs de treball. Es regularitza-
rà la figura de l’instructor d’empresa i la seva relació
amb els tutors de pràctiques.

7. Elabora un Pla de formació específica per al profes-
sorat de formació professional per al curs 2000-2001
que entre d’altres actuacions impulsi i consolidi les
estades de formació a l’empresa.

8. Donar compliment de l’Acord de la mesa sectorial
del personal docent d’ensenyament públic sobre plan-
tilles docents corresponents a cicles formatius de for-
mació professional.

Parlament de Catalunya, 8 de juny de 2000

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
de prevenció i lluita contra les drogues
de disseny
Tram. 302-00044/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 9159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que
disposa l’article 130 del Reglament de la cambra, pre-
senta la següent Moció subsegüent a la Interpel·lació
sobre les polítiques de prevenció i lluita contra les dro-
gues de disseny (tram. 300-00183/06).

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Posar en marxa un programa d’informació i preven-
ció de les anomenades drogues de síntesi que contem-
pli, com a mínim:

a) L’establiment de nous programes de danys associats
amb el consum d’èxtasi i d’altres drogues de síntesi
entre els consumidors d’aquestes substàncies o la pos-
sible població de risc.

b) La potenciació –dins del marc del Programa d’Edu-
cació per a la Salut a l’Escola– al llarg del curs 2000-
2001 d’un conjunt d’accions de difusió i informació
sobre les conseqüències del consum de drogues de sín-
tesi als Instituts d’Ensenyament Secundari de Catalu-
nya.

c) L’increment dels recursos per a la investigació dels
efectes de les noves drogues de síntesi que apareixen en
el mercat.

d) L’elaboració d’un estudi sobre consum de drogues
de síntesi i els nous hàbits de consum per tal d’avaluar
la seva incidència sobre la joventut catalana.

e) L’avaluació de les necessitats d’atenció sociosani-
tària que en el futur requeriran els adolescents que en
l’actualitat consumeixen drogues de síntesi.

2. Impulsar i desenvolupar el document aprovat pel
Parlament de Catalunya en data 25 de febrer de 1998
anomenat Taula d’Acords per a una política consensua-
da en matèria de drogodependències.

3. Establir nous mecanismes de coordinació amb les
entitats municipalistes de Catalunya per tal d’establir
polítiques comunes en la prevenció i la lluita contra les
drogues.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2000

Daniel Sirera i Bellés
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre política peni-
tenciària
Tram. 302-00045/06

Presentació: Sr. Joan Ridao i Martín, jun-
tament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Reg. 9177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló Valls,
Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Moció subsegüent a una interpel·-
lació sobre política penitenciària (N.T. 300-00033/06).

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

1. Informar en el termini de 3 mesos de les conclusions
de la Comissió mixta formada per tècnics de l’Admi-
nistració de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barce-
lona sobre determinació dels futurs usos urbanístics
dels solars en els que es troben ubicats els actuals cen-
tres penitenciaris de la ciutat de Barcelona.

2. Substituir els centres penitenciaris de la ciutat de
Barcelona, en funció dels acords sobre la determinació
dels futurs usos urbanístics dels solars on es troben,
pels nous equipaments penitenciaris següents:

a) Diversos centres de compliment adequats a les pre-
visions de necessitats, en relació a la tipologia i classi-
ficació individualitzada dels interns.

b) Dos centres de règim obert, amb una capacitat con-
junta de 700 places, ubicat a la ciutat de Barcelona.

c) Un centre per a interns/nes preventius ubicat a la ciu-
tat de Barcelona o les seves rodalies, quan la durada
d’aquesta mesura cautelar es prevegi que no sigui supe-
rior a 3 mesos.

d) Un centre per al compliment de penes d’arrestos de
cap de setmana, amb una capacitat de 300 places ubi-
cat a la ciutat de Barcelona.

e) Un centre per a preventius quan es prevegi que la
durada d’aquesta mesura cautelar sigui superior a 3
mesos, ubicat en un radi que no ultrapassi de 30 km. de
la ciutat de Barcelona.

3. Substituir la previsió inicial de construir un centre
penitenciari de compliments amb una capacitat de 1700
places, ubicat a la finca Can Margarit, confrontant amb
l’actual Centre Penitenciari Brians, per diversos centres
amb una capacitat màxima cadascun de 350 places,
amb unitat, modulars de 40 a 60 interns, distribuïts per
tot el territori de la manera més òptima, amb l’objectiu
d’evitar el desarrelament sociofamiliar i propiciar la
inserció futura dels interns.

A aquests efectes, s’elaborarà un estudi econòmic so-
bre l’impacte d’aquesta modificació, en el que caldrà
contemplar que tots els centres que substitueixin el
macrocentre previst inicialment no han de reunir les
mateixes mesures de seguretat ni el mateix cost de per-
sonal, atès que una part d’aquests centres estarien des-
tinats específicament a interns/nes en classificació
avançada de compliment de condemna com són els
destinats a interns que gaudeixen de permisos o sorti-
des periòdiques.

4. Desenvolupar totes les possibilitats que permet la
vigent normativa per tal d’incentivar els interns/nes i
afavorir la seva reinserció social en quant a:

a) L’aplicació del règim obert mitjançant la utilització
de mecanismes de control remot.

b) La separació dels interns que gaudeixen de permisos
o de qualsevol altra sortida periòdica a partir de la clas-
sificació en segon grau de tractament, de la resta d’in-
terns/nes, i la seva ubicació en centres específics i de
reduïdes dimensions, adequats per a aquest tipus d’in-
terns/nes, amb els avantatges que aquests recursos su-
posarien per a la seva motivació dels interns/nes.»

Palau del Parlament, 8 de juny de 2000

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment amb relació a l’ocu-
pació
Tram. 300-00219/06

Presentació: Sr. Josep Maria Rañé i
Blasco, del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 9091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Maria Rañé i Blasco, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que
es preveu als articles 128 i següents del Reglament de
la cambra, formula la següent interpel·lació al Consell
Executiu.

El Consell d’Europa en la seva cimera de Lisboa del
proppassat dia 23 i 24 de març va establir un seguit de
línia d’actuació per tal d’incrementar la taxa d’activi-
tat i d’ocupació en 9 punts sobre la mitjana actual, per
tal d’equiparar-la a les zones econòmiques com ara
Estat Units o el Japó.

S’han complert 2 anys del Pacte per l’ocupació a Cata-
lunya (POC) del qual alguns agents han fet una valora-
ció certament crítica.
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És per això que el diputat sotasignat formula la següent
interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a l’ocupació a Catalunya?

Palau del Parlament, 29 de maig de 2000

Josep Maria Rañé i Blasco

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment amb relació a les
característiques del creixement de
l’economia catalana
Tram. 300-00220/06

Presentació: Sr. Martí Carnicer i Vidal, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Martí Carnicer i Vidal, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formula la següent interpel·lació al Consell
Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a les característiques del creixement
de l’economia catalana?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2000

Martí Carnicer i Vidal

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’elaboració, la presentació i l’aprova-
ció del Pla territorial parcial de la regió
metropolitana de Barcelona
Tram. 300-00221/06

Presentació: Sr. Oriol Nel·lo i Colom, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Oriol Nel·lo i Colom, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
cambra, formula la següent interpel·lació al Consell
Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a l’elaboració, presentació i apro-

vació del Pla Territorial Parcial de la Regió metropoli-
tana de Barcelona?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2000

Oriol Nel·lo i Colom

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desplegament del Pla territorial ge-
neral de Catalunya, aprovat per la Llei
1/1995, del 16 de març
Tram. 300-00222/06

Presentació: Sr. Oriol Nel·lo i Colom, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Oriol Nel·lo i Colom, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 128 i següents del Reglament de la
cambra, formula la següent interpel·lació al Consell
Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació al desplegament de les previsions
contingudes en el Pla Territorial General de Catalunya,
aprovat per la Llei 1/1995?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2000

Oriol Nel·lo i Colom

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ensenyament obligatori, especial-
ment pel que fa al model de gestió dels
centres públics de primària i de secun-
dària
Tram. 300-00223/06

Presentació: Sr. Josep Bargalló Valls, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya
Reg. 9130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Josep Bargalló Valls, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/ proposta: Interpel·lació

– Quin és el criteri de capteniment del Govern sobre
l’ensenyament obligatori, especialment pel que fa al
model de gestió dels centres públics de primària i se-
cundària?

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

Josep Bargalló Valls
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les institucions d’iniciativa social que
col·laboren amb el Departament de
Benestar Social
Tram. 300-00224/06

Presentació: Sra. Pilar Malla i Escofet,
juntament amb un altre diputat del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi
Reg. 9148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Pilar Malla i Escofet i Marina Geli i Fàbrega,
diputades del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als articles 128
i següents del Reglament de la cambra, formulen la
següent interpel·lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a les institucions d’iniciativa soci-
al que col·laboren amb el Departament de Benestar
Social?

Palau del Parlament, 25 de maig de 2000

Maria Pilar Malla i Escofet Marina Geli i Fàbrega

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el suport a les persones amb depen-
dència de tercers
Tram. 300-00225/06

Presentació: Sra. Marina Geli i Fàbrega,
juntament amb dos altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 9153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marina Geli i Fàbrega, Carme Figueras i Siñol i Pilar
Malla i Escofet, diputades del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es pre-
veu als articles 128 i següents del Reglament de la cam-
bra, formulen la següent interpel·lació al Consell Exe-
cutiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació al suport a les persones amb algun
grau de dependència a tercers?

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

Marina Geli i Fàbrega, Carme Figueras i Siñol, Pilar
Malla i Escofet

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política cultural, especialment pel
que fa a la coordinació amb altres ad-
ministracions i amb entitats públiques
i privades
Tram. 300-00226/06

Presentació: Sr. Francesc Vendrell i
Bayona, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 9179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, diputat del Grup Popular
al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 128 i següents del Reglament de la cambra,
presenta la següent interpel·lació.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a la política cultural, especialment
en relació a la coordinació amb altres administracions
i amb entitats públiques i privades per aconseguir que
Catalunya continuï essent, com havia estat, un referent
cultural.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2000

Francesc Vendrell i Bayona

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu capteniment amb relació als
problemes en infraestructures deguts
a desastres naturals
Tram. 300-00230/06

Presentació: Sr. Josep M. Fabregat i
Vidal, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 9229 / Admissió a tràmit i tramitació pel pro-
cediment d’urgència: Presidència del Parlament,
14.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep M. Fabregat i Vidal, diputat del Grup Popular al
Parlament de Catalunya, d’acord amb allò que preveu
l’article 128 i següents del Reglament de la cambra,
presenta la següent interpel·lació per tal que sigui trami-
tada pel procediment d’urgència.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a resoldre els problemes que s’han
generat en infraestructures degut a desastres naturals?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2000

Josep M. Fabregat i Vidal
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Renúncia d’un membre del Consell
d’Administració de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Es fa avinent que amb data 9 de juny de 2000 el senyor
Joan Manuel Tresserras i Gaju ha renunciat a la condi-
ció de membre del Consell d’Administració de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió, per al qual càr-
rec havia estat elegit pel Parlament de Catalunya,
d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 10/
1983, del 30 de maig, de creació de l’ens públic Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Televisió i de regulació dels
serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de
Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2000

Joan Rigol i Roig
President del Parlament de Catalunya

N. de la R.: L’escrit de renúncia es reprodueiz a la sec-
ció 4.95.

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Sida
Tram. 400-00019/06

Rectificació del text presentat
Reg. 8993 / Coneixement: Mesa del Parlament,
13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, comunica que amb l’escrit
núm. de registre 8021 de data 17 de maig i amb número
de tramitació 400-00019/06 on diu «Núria Martínez i
Barderi», ha de dir «Conxita Tarruella i Tomas».

Palau del Parlament, 6 de juny de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del G. P. de Convergència i Unió

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Situació de la Pesca a Catalu-
nya
Tram. 400-00021/06

Constitució i elecció del vicepresident i
del secretari de la Comissió

COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ DE LA PESCA A
CATALUNYA

El dia 7 de juny de 2000, a les nou hores i quaranta
minuts i convocada pel president del Parlament, s’ha
constituït la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la
Pesca a Catalunya.

D’acord amb l’article 36.1 del Reglament del Parla-
ment i l’acord de la Mesa del Parlament del 13 d’abril
de 2000, integren la dita Comissió en representació dels
grups parlamentaris les senyores diputades i els senyors
diputats:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Esteve Orriols i Sendra
Joan M. Roig i Grau
Josep Maria Salvatella i Suñer

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:
Josep Clofent i Rosique
Martí Sans i Pairutó
Josep M. Simó i Huguet

Grup Parlamentari Popular:
Rafel Luna i Vivas
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:
Josep Bargalló Valls
Jaume Oliveras i Maristany

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 13 d’abril de 2000, ha cor-
respost la presidència de la dita Comissió al Grup
Parlamentari Popular, que ha designat per presidir-la el
Sr. Rafel Luna i Vivas.

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. Josep M. Salvatella i Suñer, i com
a secretari el Sr. Josep Clofent i Rosique.

Un cop constituïda la Mesa de la Comissió, el president
aixeca la sessió a les nou hores i quaranta-cinc minuts.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

El secretari El president de la Comissió
Josep Clofent i Rosique Rafel Luna i Vivas
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Rectificació del text presentat
Reg. 8992 / Coneixement: Mesa del Parlament,
13.06.2000

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, portaveu del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, comunica que amb l’escrit
núm. de registre 7363 de data 9 de maig sobre la desig-
nació dels membres de la Comissió d’Estudi sobre la
situació de la Pesca a Catalunya on diu «Jesús
Bartolomé i Carrascal», ha de dir «Josep M. Salvatella
i Suñer».

Palau del Parlament, 6 de juny de 2000

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del G. P. de Convergència i Unió

Composició de la Comissió d’Estudi
sobre la Problemàtica del Món Rural a
Catalunya
Tram. 400-00023/06

Constitució

COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE LA PROBLEMÀTICA DEL MÓN

RURAL

El dia 7 de juny de 2000, a les nou hores i cinquanta-
dos minuts i convocada pel president del Parlament,
s’ha constituït la Comissió d’Estudi sobre la Problemà-
tica del Món Rural.

D’acord amb l’article 36.1 del Reglament del Parla-
ment i l’acord de la Mesa del Parlament del 2 de maig
de 2000, integren la dita Comissió en representació dels
grups parlamentaris les senyores diputades i els senyors
diputats:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:
Xavier Coll i Gilabert
Francesc Iglesias i Sala
Misericòrdia Montlleó i Domènech

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:
Joaquim Llena i Cortina
Fèlix Sogas i Mascaró
Ramon Vilalta i Oliva

Grup Parlamentari Popular:
Josep M. Fabregat i Vidal
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:
Jordi Ausàs i Coll
Pere Vigo i Sallent

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 2 de maig de 2000, ha cor-
respost la presidència de la dita Comissió al Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, que ha
designat per presidir-la la Sra. Bet Font i Montanyà.

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. Misericòrdia Montlleó i
Domènech, i com a secretari el Sr. Fèlix Sogas i Mas-
caró.

Un cop constituïda la Mesa de la Comissió, la presiden-
ta aixeca la sessió a les nou hores i cinquanta-cinc mi-
nuts.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2000

El secretari El president de la Comissió
Fèlix Sogas i Mascaró Bet Font i Montanyà

Renúncia de la condició de diputat i de
secretari tercer de la Mesa del Parla-
ment del Sr. Francesc Codina i
Castillo, del G. P. de Convergència i
Unió

MESA DEL PARLAMENT

D’acord amb l’article 16.4 del Reglament, compareix
davant la Mesa del Parlament el diputat Sr. Francesc
Codina i Castillo, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, el qual manifesta que renuncia la seva con-
dició de diputat al Parlament de Catalunya. El president
del Parlament li agraeix la col·laboració prestada i ex-
pressa el sentiment per la renúncia; el Sr. Codina agra-
eix les paraules del president i reitera la seva voluntat
de servei al Parlament.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2000

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

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 dels res-
ponsables de la campanya «Deute ex-
tern, deute etern?» i dels responsables
de la Xarxa Ciutadana per a l’Abolició
del Deute Extern davant la Comissió
sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat
Tram. 356-00104/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat en la sessió núm. 4, tinguda el dia 06.06.2000
(DSPC-C 53).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre
l’accident laboral que va causar tres
morts a la planta de compostatge de
Teià (Maresme)
Tram. 356-00125/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Alícia Sánchez-Camacho i Péres, G. P.
Popular (reg. 8941).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 13.06.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Lourdes Aramburu, del Centre
de Serveis Socials d’Horta, davant la
Comissió de Política Social perquè in-
formi sobre serveis socials
Tram. 356-00126/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Marina Geli i Fàbrega, juntament amb
una altra diputada, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (reg. 9000).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 13.06.2000.

Sol·licitud de compareixença de la Fe-
deració de Cooperatives Agràries de
Catalunya davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca perquè in-
formin sobre la situació del cooperati-
visme agrari català
Tram. 356-00127/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Ramon Vilalta i Oliva, G. P. Socialistes
- Ciutadans pel Canvi (reg. 9001).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 08.06.2000.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per-
què informin sobre la situació del sec-
tor agrari
Tram. 356-00128/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Ramon Vilalta i Oliva, G. P. Socialistes
- Ciutadans pel Canvi (reg. 9002).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 08.06.2000.

Sol·licitud de compareixença de la
Unió de Pagesos davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per-
què informin sobre la situació del sec-
tor agrari
Tram. 356-00129/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Ramon Vilalta i Oliva, G. P. Socialistes
- Ciutadans pel Canvi (reg. 9003).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 08.06.2000.
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Sol·licitud de compareixença de la Fe-
deració d’Entitats Catalanes de Rama-
ders d’Oví i Cabrum davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
perquè informin sobre les campanyes
de sanejament en el sector
Tram. 356-00130/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Ramon Vilalta i Oliva, G. P. Socialistes
- Ciutadans pel Canvi (reg. 9004).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 08.06.2000.

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi de la Memòria sobre
l’estat i funcionament dels jutjats i tri-
bunals de Catalunya de l’any 1999
Tram. 356-00133/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Ramon Camp i Batalla, G. P. de Conver-
gència i Unió; Alèx Masllorens i Escubós, G. P. Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi; M. Dolors Nadal i
Aymerich, G. P. Popular; Joan Ridao i Martín, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Rafael Ribó i
Massó, G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (reg.
9035).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 08.06.2000.

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre
l’accident laboral que es produí a la
planta de compostatge de Teià (Mares-
me), propietat de l’Agència Catalana
de l’Aigua, que gestiona en règim de
concessió l’empresa CESPA
Tram. 356-00139/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep M. Rañé i Blasco, G. P. Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi (reg. 9178).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 13.06.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques davant la comissió corres-
ponent perquè informi sobre les actu-
acions del Govern en els aiguats dels
dies 10 i 11 de juny de 2000
Tram. 356-00140/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Vers (reg.
9225).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.06.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Interior davant la comissió cor-
responent perquè informi sobre les
actuacions del Govern en els aiguats
dels dies 10 i 11 de juny de 2000
Tram. 356-00141/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (reg.
9226).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.06.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient davant la co-
missió corresponent perquè informi
sobre les actuacions del Govern en els
aiguats dels dies 10 i 11 de juny de
2000
Tram. 356-00142/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (reg.
9227).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.06.2000. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença de la de-
legada del Govern de l’Estat a Catalu-
nya davant la comissió corresponent
perquè informi sobre les actuacions
del Govern de l’Estat en els aiguats
dels dies 10 i 11 de juny de 2000
Tram. 356-00143/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (reg.
9228).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.06.2000.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social, sol·licitada pel conse-
ller de Treball, per a informar sobre els
projectes de futur del seu departament
Tram. 355-00013/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 7 de la Co-
missió de Política Social, del 14.06.2000 (DSPC-C 57).

Sessió informativa de la Comissió
d’Estudi sobre el Millorament de la
Prevenció i l’Extinció d’Incendis, sol·-
licitada pel conseller d’Interior, per a
informar sobre la campanya d’estiu
Infocat-2000
Tram. 355-00022/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, Departa-
ment d’Interior.

Comissió competent: Comissió d’Estudi sobre el Millo-
rament de la Prevenció i l’Extinció d’Incendis.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 08.06.2000.

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial, sol·licitada pel con-
seller de Medi Ambient, per a informar
sobre les actuacions dutes a terme pel
Govern arran de l’accident esdevingut
a la planta de compostatge de fangs de
Teià (Maresme)
Tram. 355-00023/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, Departa-
ment de Medi Ambient (reg. 8865).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 08.06.2000.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 7 de la Co-
missió de Política Territorial, del 14.06.2000 (DSPC-C
56).
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Sessió informativa de la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, dels conse-
llers de Governació i Relacions Institu-
cionals, de Medi Ambient, d’Interior i
de Política Territorial i Obres Públi-
ques per a informar de les actuacions
previstes pel Govern de la Generalitat
per a pal·liar els efectes produïts pels
aiguats del dia 10 de juny
Tram. 355-00024/06

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals.

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 14.06.2000.

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del conseller de Tre-
ball davant la Comissió de Política So-
cial perquè informi sobre l’estructura i
els propòsits de capteniment del seu
Departament durant la VI Legislatura
Tram. 357-00005/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
de Política Social, del 14.06.2000 (DSPC-C 57).

Compareixença de representants dels
sindicats Comissions Obreres i Unió
General de Treballadors davant la Co-
missió sobre el Procés d’Equiparació
Dona-Home perquè informin sobre la
situació del treball de les dones i la
discriminació per raons de gènere
Tram. 357-00019/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equipara-
ció Dona-Home, del 13.06.2000 (DSPC-C 55).

Compareixença del màxim responsa-
ble del Programa informàtic d’Ense-
nyament de la Generalitat davant la
Comissió per a la Societat de la Infor-
mació perquè informi sobre el Projec-
te Argo i altres activitats destinades a
incrementar la utilització de les tecno-
logies d’informació i telecomunicaci-
ons en l’àmbit educatiu
Tram. 357-00042/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
Permanent de Legislatura per a la Societat de la Infor-
mació, del 14.06.2000 (DSPC-C 59).

Compareixença dels representants
dels sindicats CCOO i UGT davant la
Comissió d’Estudi sobre la Política
d’Immigració a Catalunya perquè infor-
min sobre aquesta matèria
Tram. 357-00060/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
d’Estudi sobre la Política d’Immigració a Catalunya,
del 09.06.2000 (DSPC-C 54).

Compareixença dels responsables de
la campanya «Deute extern, deute
etern?» i dels responsables de la Xar-
xa Ciutadana per a l’Abolició del Deu-
te Extern davant la Comissió sobre la
Unió Europea i d’Actuacions Exteriors,
Cooperació i Solidaritat

Tram. 357-00061/06

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solida-
ritat en la sessió núm. 4, tinguda el dia 06.06.2000
(DSPC-C 53).
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN-
TERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALU-
NYA

Conflicte positiu de competències
plantejat pel Govern de l’Estat (tramita-
ció per les normes del recurs d’inconsti-
tucionalitat d’acord amb l’article 67,
LOTC) - Llei 7/1995, del 28 de juny, de
creació del Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya
Tram. 381-00002/06

Al·legacions que formula el Parlament

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Letrado del Parlamento de Catalunya, en nombre y
representación procesal del mismo, según resulta del
acuerdo de la Mesa de la Cámara de fecha 1 de junio de
2000, cuyo testimonio se acompaña, en relación con el
conflicto positivo de competencias 1081/2000
tramitado de conformidad con lo prevenido en el
artículo 67 de la LOTC, promovido por el Gobierno del
Estado, y afectante a la Ley 7/1995, de 28 de junio de
Creación del Colegio de Censores Jurados de Cuentas
de Catalunya; en virtud del traslado conferido por ese
Tribunal por proveído de 10 de mayo del 2000, en la
postulación acreditada y por medio del presente escrito
paso a formular alegaciones en defensa de la Ley im-
pugnada y de su adecuación a la Constitución y al
Estatuto de Autonomía de Catalunya, todo ello en base
a las siguientes consideraciones

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Cuestiona el Abogado del Estado la constitucionalidad
de la Ley impugnada, no desde una negación de la
competencia de la Cámara catalana en cuanto alcanza
a la regulación de los Colegios Profesionales, compe-
tencia que por otra parte resultaría extremadamente
díficil negar atendida la diafanidad del contenido del
artículo 9.23 del Estatuto de Autonomía de Catalunya
y de la interpretación constante dada por ese mismo
Tribunal; sinó que formula su recurso en base a una
hipotética afectación realizada por el legislador catalán
con respecto al contenido normativo de la Ley Estatal
19/1988, de 12 de julio de Auditoría de Cuentas, seña-
lándose en el recurso que la ley de creación del
Col·legio de Censores Jurados de Cuentas tiene como
verdadero objeto subyacente la regulación y vigilancia
de la actividad de auditoría en el ámbito territorial de
Catalunya, conjetura a la que se llega básicamente des-
pués de un análisis de la exposición de motivos de la
ley y una exegesis histórica de los avatares sufridos por
la Orden de 16 de octubre de 1987, por la que se decla-

raba la adecuación al marco legal de los Estatutos del
Colegio de Censores Jurados de Cuentas.

Se finaliza el hilo argumental señalando que la Ley
impugnada en cualquier caso resulta inconstitucional
por cuanto a la hermenéutica conjunta de los artículos
1 y 2 suponen la creación de una corporación de dere-
cho público con la única finalidad de proceder al con-
trol de la actividad de la auditoría de cuentas en
Catalunya.

Llegados a este punto es de ver que el elemento nuclear
del recurso no se situa en la clara y patente contradic-
ción del articulado de la Ley con el tenor de lo estable-
cido en la Constitución y el Estatuto, sinó en la presun-
ción que efectua el recurrente de la voluntad del legis-
lador catalán de utilizar un título competencial que en
ningún momento ha resultado refutado en el recurso, a
fin de incidir en otro ámbito material cual es la regula-
ción de la actividad de auditoría. En este sentido, debe
traerse aquí a colación lo señalado por el propio Tribu-
nal Constitucional en Sentencia 386/93, recaída preci-
samente en ocasión del planteamiento ante ése Tribu-
nal de la cuestión relativa a la incidencia de la Ley de
Auditoría en el ámbito competencial de las Comunida-
des Autónomas por cuanto se refiere a la regulación de
los colegios profesionales. Efectivamente se observa en
la meritada sentencia que la Ley estatal «no regula la
profesión de auditor, ni tampoco el eventual colegio
profesional de estos, sinó una actividad de quienes rea-
lizan auditorías», concluyendo la perfecta consititucio-
nalidad de la Ley precisamente por cuanto no regula ni
incide en la ordenación de los colegios profesionales ni
en el ejercicio de profesiones tituladas, con lo que evi-
dentemente no invade ámbitos competenciales propios
de las Comunidades Autónomas.

El legislador catalán no ha creado un colegio de
auditores sinó como claramente se expresa en su
articulado un colegio de censores jurados de cuentas,
señalándose únicamente a título descriptivo que la
actividad de la auditoría se halla entre el elenco de
actividades propias desarrolladas por los censores.

El Tribunal Constitucional, en la ya referida sentencia,
preveía tal eventualidad al expresar que «ni los profe-
sionales han de realizar sólo esta actividad, ni ésta ha de
constituir en exclusiva el objeto de una única profesión,
pues tan posible es que quien realize auditorías ejerza
también otras actividades profesionales como que las
auditorías sean realizadas por profesionales con dife-
rentes titulaciones».

El desempeño de cualquier profesión supone la realiza-
ción y práctica de un conjunto plural de actividades que
consideradas individual y singularmente, cada una de
ellas es susceptible de regulación específica, extremo
que no supone la segregación de tal actividad del con-
junto que integra el núcleo reconocible de una concreta
profesión. Así, la actividad de auditoría puede incluir-
se en el conjunto de eventuales actividades que entre
otras integran el conjunto que define la profesión de
censor jurado, pero ello no impide que el legislador
catalán en uso de la legitimación estatutária valore la
oportunidad y necesidad de creación de un colegio pro-
fesional de censores jurados. Una interpretación contra-
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ria haría prácticament inviable el ejercicio de tal com-
petencia legislativa, pues en cualquier ámbito profesio-
nal colegiado, atendido el interés público que resulta
del concepto de colegio profesional, podría situarse
alguna o algunas actividades cuya regulación material
específica excediera de la competencia del legislador
autonómico.

Conviene señalar que la calificación de una profesión
como colegiada requiere la existencia de intereses ge-
nerales que puedan verse afectados por su ejercicio,
siendo el legislador quien en último término habrá de
determinar que profesiones deben incorporarse en el
conjunto de regulación colegial. Así el artículo 36 de la
Constitución establece una reserva de legal en cuanto a
la regulación colegial y a la exigencia de una estructu-
ra y funcionamiento democráticos, resultando una op-
ción del legislador la determinación de qué profesiones
inciden en su ejercicio en el interés público y en con-
secuencia exigen la existencia de un colegio profesio-
nal.

El Tribunal Constitucional ya tiene declarado que los
colegios son corporaciones constituidas a fin de la de-
fensa de intereses privados de sus miembros, pero que
también atienden a finalidades de interés público que
justifican su configuración como corporaciones de de-
recho público y correlativamente explican la existencia
de reserva legal configurada por la Constitución. La
determinación de que profesiones excedan del interés
de sus miembros es una opción que en el ámbito de
Catalunya corresponderá determinar al legislador cata-
lán por el juego de los artículos 36 de la Constitución
y 9.23 del EAC.

«La Constitución en su artículo 36, ha reconocido e
institucionalizado las corporaciones de profesionales,
conocidas con el nombre de colegios, estableciendo
respecto de ellos una reserva de ley y el mandato que
su estructura y su funcionamiento sean democráticos.
De acuerdo con la legislación vigente.... se trata de
corporaciones de derecho público (SSTC 76/1983 i 23/
1984). Y cabría afirmar que son corporaciones sectoria-
les de base privada, ésto es, corporaciones públicas por
su composición y organización que, sin embargo, rea-
lizan una actividad que en gran parte es privada, aun-
que tengan atribuidas por la ley o delegadas algunas
funciones públicas» (STC 123/87)

Ningún precepto de la ley impugnada excede del mar-
co constitucional y estatutariamente configurado como
resulta de su simple lectura, por ello el recurrente ha de
basar su tesis de inconstitucionalidad no en la propia
ley sinó en un acto de aplicación cual es la resolución
de 13 de octubre de 1999 de la Conselleria de Justícia
de la Generalidad, por la que se declaraba la adecua-
ción a la legalidad de los estatutos del Colegio de Cen-
sores Jurados.

No se trata pues de una ley que resulte contraria al
orden constitucional sinó que aparecen por parte del
recurrente reparos a la resolución origen del conflicto
que pretende derivar a la propia ley afirmando un
inconsistente vicio de inconstitucionalidad. Es cierto
que el artículo 67 de la LOTC permite cuestionar en

sede jurisdiccional la constitucionalidad de una ley al
margen de los procedimientos impugnatorios ordinari-
os señalados en la LOTC , pero tal extraordinaria
eventualidad únicamente es explicable en los supuestos
en que aparezca una nítida y directa conexión entre el
acto o disposición origen del conflicto y la ley
cuestionada, o dicho en otros términos, la invocación y
subsiguiente aplicación del contenido del artículo 67
viene justificada únicamente en el caso de que el acto
o disposición sea consecuencia de una mecánica
aplicación de la ley de tal suerte que la resolución del
conflicto necesariamente deba residenciarse en el
previo enjuiciamiento constitucional de la ley.

No es este el supuesto de la Ley 7/95, de 28 de junio,
de Creación del Colegio de Censores Jurados de
Cuentas de Catalunya de la que no se puede deducir
ningún vicio de inconstitucionalidad, sin que pueda
apreciarse tal eventualidad como consecuencia de un
acto de aplicación de la misma. Esto es el que el
contenido de los estatutos y la propia resolución del
Departamento de Justicia puedan resultar discordes con
el marco competencial afectará a la propia resolución
pero no a la Ley objeto del recurso pues no aparece la
conexión directa y necesaria que justifique la actuación
del artículo 67 de la LOTC.

Por todo lo cual de ese Tribunal,

SOLICITO

Que previa admisión del presente escrito se tenga por
formuladas las alegaciones de esta Cámara en defensa
de la adecuación al orden constitucional de la Ley 7/
1995, de 28 de junio, de Creación del Colegio de
Censores Jurados de Cuentas, y en sus méritos se dicte
sentencia declarando tal conformidad.

Palacio del Parlamento, a 7 de Junio de 2000

El Letrado

4.87.10.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a la provisió de llocs de
treball del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00006/06

Nomenament de les comissions d’avalu-
ació
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.06.2000.

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de
juny de 2000, d’acord amb la base vuitena del concurs
per a la provisió de llocs de treball del Parlament de
Catalunya, ha acordat la constitució de les comissions
d’avaluació per a cada centre gestor, direcció o depar-
tament, que han de valorar els mèrits dels participants
al concurs:

President/a: Sra. Imma Folchi i Bonafonte, oficiala
major, o Sr. Xavier Muro i Bas, director de Govern In-
terior.

Vocals: la persona responsable del centre gestor o de la
direcció, o el cap o la cap de departament.

Una persona en representació del Consell de Personal:

El Sr. Pere Sol i Ordis, funcionari, en les comissions
d’avaluació per a les places: cap de l’Àrea de Pressu-
post i de Comptabilitat, cap de l’Àrea de Previsió So-
cial i de Gestió, cap de l’Àrea de Gestió de Personal,
cap de l’Àrea de Biblioteca, cap de l’Àrea de Protocol,
cap de l’Àrea de Seguretat i Equipaments, cap de la
Unitat de Visites, cap de la Unitat d’Inventari, cap de la
Unitat de Gestió de Serveis, cap de la Unitat de Segu-
retat Interior, cap de l’Àrea de Registre i de Distribució
de Documents, cap de l’Àrea de Mesa i de Junta de
Portaveus, cap de l’Àrea de Ple i de la Diputació Per-
manent i cap de l’Àrea de Comissions i Ponències.

El Sr. Lluís Vidal i Gili, funcionari, en les comissions
d’avaluació per a les places: cap de l’Àrea d’Adminis-
tració de Sistemes d’Informació i responsable de l’Ofi-
cina del Web.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs per a la provisió de dos se-
cretaris/àries del Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat
del Parlament de Catalunya en règim
d’interinitat
Tram. 501-00002/06

Modificació de la composició de l’òrgan
qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.06.2000.

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de
juny de 2000, vist l’escrit del Consell de Personal de
modificació de la persona designada per a formar part
de l’òrgan qualificador, d’acord amb la base cinquena
del concurs per a la provisió de dos secretaris/àries del
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Segure-
tat del Parlament de Catalunya en règim d’interinitat, i
l’article 26 dels Estatuts del règim i el govern interiors
del Parlament, ha acordat de modificar la composició
de l’òrgan qualificador, que queda format per les per-
sones següents: el Sr. Ernest Benach i Pascual, secretari
segon; el Sr. Xavier Muro i Bas, director de Govern
Interior, i el Sr. Vicenç Buesa i Bringué, funcionari.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2000

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Renúncia del Sr. Joan Manuel Tresser-
ras i Gaju com a conseller del Consell
d’Administració de la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió
Reg. 9171

Molt Honorable Sr. Joan Rigol
President del Parlament de Catalunya
Benvolgut Sr.,

Per incompatibilitat amb el recent nomenament com a inte-
grant del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, aprovat pel
Parlament el dia 7 de juny del 2000, li transmeto la meva re-
núncia formal com a membre del Consell d’Administració de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

Aprofito l’avinentesa per expressar-li el meu agraïment per la
confiança i l’honor que suposa el nomenament, i el ferm com-
promís de procurar correspondre-hi adequadament.

Rebi el testimoni sincer del meu respecte personal i
institucional.

Barcelona, 9 de juny de l’any 2000

Joan Manuel Tresserras i Gaju
Conseller de la Corporació Catalana de RTV

4.95.
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