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

1.10. Resolucions

Resolució 708/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment de mesures per a pre-
venir els accidents de muntanya (tram. 250-01300/
06). Adopció en comissió. 9

Resolució 709/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de la nova seu dels
jutjats de Granollers (Vallès Oriental) (tram. 250-
01360/06). Adopció en comissió. 9

Resolució 710/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment de mesures de protec-
ció dels menors immigrats (tram. 250-01433/06).
Adopció en comissió. 9

Resolució 711/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la lliure afiliació dels agents de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra als sin-
dicats interprofessionals (tram. 250-01452/06). Adop-
ció en comissió. 10

Resolució 712/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s'aprova el Compte General de
la Generalitat de Catalunya corresponent a l'any
1997, part I de la Memòria de la Sindicatura de
Comptes al Parlament, corresponent a l'exercici del
1998 (tram. 257-00001/06). Adopció. 11

Resolució 713/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s'aprova l'Informe 1/1999 sobre
el Compte General de la Generalitat de Catalunya,
corresponent a l'exercici 1998 (tram. 257-00002/06).
Adopció. 11

Resolució 729/VI del Parlament de
Catalunya, sobre política d’ocupació i d’immigració
(tram. 250-01411/06). Adopció en comissió. 11

Resolució 730/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la subscripció d’un conveni amb
l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
per a construir una nova llar de pensionistes i jubilats
(tram. 250-01403/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 731/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la unificació de les diferents nor-
mes reglamentàries de regulació del procediment
d’accés als serveis socials i als programes d’atenció
de la gent gran, gestionats per l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials (ICASS) (tram. 250-
01395/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 732/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’encomana al Govern de pre-

sentar un pla sobre la destinació als serveis socials
de responsabilitat pública dels ingressos derivats de
la imposició de sancions en matèria d’assistència i
serveis socials, de conformitat amb la Llei 16/1996
(tram. 250-01396/06). Adopció en comissió. 12

Resolució 733/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un centre d’atenció
primària a Alcanar (Montsià) (tram. 250-01408/06).
Adopció en comissió. 13

Resolució 734/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el transport sanitari als municipis
de la zona del baix Montseny i a Llinars del Vallès,
Cardedeu i Mollet del Vallès (Vallès Oriental) (tram.
250-01397/06). Adopció en comissió. 13

Resolució 735/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció del centre d’atenció
primària Est, de Terrassa (Vallès Occidental) (tram.
250-01405/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 736/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació d’una unitat de cures in-
tensives mòbil a l’Hospital Comarcal del Pallars, de
Tremp (Pallars Jussà) (tram. 250-01430/06). Adopció
en comissió. 14

Resolució 737/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’acolliment d’urgència de les dones
víctimes de violència domèstica i llurs fills (tram.
250-01437/06). Adopció en comissió. 14

Resolució 738/VI del Parlament de
Catalunya, sobre un nou model de finançament de
les residències per a gent gran (tram. 250-01439/06).
Adopció en comissió. 15

Resolució 739/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació de la residència per a
gent gran Sant Antoni, de Vielha e Mijaran (Vall
d’Aran) (tram. 250-01459/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 740/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un codi de deures i
drets dels treballadors de les empreses petites i molt
petites (tram. 250-01484/06). Adopció en comissió. 15

Resolució 741/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la negociació d’un salari mínim ga-
rantit aplicable a les persones que treballen en em-
preses que pertanyen a sectors econòmics o activi-
tats que no tenen conveni col·lectiu (tram. 250-01485/
06). Adopció en comissió. 16

Resolució 742/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la informació a facilitar als familiars
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de les persones desaparegudes i l’establiment d’un
canal de comunicació i coordinació amb els serveis
socials dependents de la Generalitat (tram. 250-
01440/06). Adopció en comissió. 16

Resolució 743/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de serveis públics d’ori-
entació, mediació i teràpia familiars (tram. 250-
01497/06). Adopció en comissió. 17

Resolució 744/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un nou centre
d’atenció primària a la Sénia (Montsià) (tram. 250-
01506/06). Adopció en comissió. 17

Resolució 748/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la condemna moral de les injustíci-
es comeses durant el franquisme (tram. 250-01196/
06). Adopció en comissió. 17

Resolució 769/VI del Parlament de
Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 04/97-
D, en relació a la Junta de Sanejament, exercici
1995 (tram. 256-00010/05). Adopció. 18

Resolució 770/VI del Parlament de
Catalunya, relativa als informes de fiscalització in-
closos en la part III de la Memòria de la Sindicatura
de Comptes al Parlament, corresponent a l’exercici
del 1997 (tram. 256-00012/05). Adopció. 18

2. Tramitacions closes per rebuig, reti-
rada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre el projecte
de recuperació i revitalització del castell de Sant
Ferran, de Figueres (Alt Empordà) (tram. 250-00967/
06). Retirada. 19

Proposició no de llei sobre l’Agència
Catalana de Comunicació (tram. 250-01020/06). Re-
tirada. 19

Proposició no de llei sobre la planifica-
ció universitària (tram. 250-01032/06). Retirada. 19

Proposició no de llei sobre l’habilitació
del professorat interí amb titulació de Graduat Social
per a impartir les especialitats d’Administració d’em-
preses, organització i gestió comercial i de Proces-
sos comercials (tram. 250-01106/06). Rebuig. 19

Proposició no de llei sobre l’establiment
de negociacions amb la Mesa General de la Funció
Pública per a aplicar la sentència de l’Audiència Na-
cional relativa a la congelació de les retribucions
dels funcionaris (tram. 250-01263/06). Rebuig. 19

Proposició no de llei sobre la creació
del Consell Consultiu de Consumidors i Usuaris de
Catalunya (tram. 250-01270/06). Rebuig. 19

Proposició no de llei sobre la central
tèrmica de cicle combinat de Móra la Nova (Ribera
d’Ebre) (tram. 250-01284/06). Retirada. 19

Proposició no de llei sobre el compli-
ment de la sentència de l’Audiència Nacional del 7
de novembre de 2000 relativa a la congelació de les
retribucions dels empleats públics corresponents al
1997 (tram. 250-01293/06). Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre el reintegra-
ment de les quantitats deduïdes als treballadors de

la funció pública a causa de l’exercici del dret de
vaga (tram. 250-01294/06). Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre la transfor-
mació de la central tèrmica de Cercs (Berguedà) en
una central tèrmica de cicle combinat (tram. 250-
01299/06). Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi del sector turístic a les comarques cata-
lanes de muntanya (tram. 250-01314/06). Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre el canvi
d’emplaçament de la central de cicle combinat de
Móra la Nova (Ribera d’Ebre) prevista per l’empresa
ENRON a un altre indret amb més demanda energè-
tica (tram. 250-01352/06). Retirada. 20

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’un procés de diàleg amb els sindicats presents a la
Mesa General de la Funció Pública de Catalunya
sobre la compensació dels efectes de la congelació
de les retribucions del personal de la Generalitat
l’any 1997 (tram. 250-01369/06). Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre les gestions
a fer davant el Govern de l’Estat perquè adopti me-
sures per a compensar els municipis de la reducció
d’ingressos causada per la supressió de l’impost
d’activitats econòmiques (IAE) (tram. 250-01407/
06). Rebuig. 20

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a les terres de
l’Ebre (tram. 250-01481/06). Retirada. 21

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a les comar-
ques de la Catalunya central (tram. 250-01482/
06). Retirada. 21

Proposició no de llei sobre la creació
d’una delegació de ràdio i televisió públiques a les
Terres de l’Ebre (tram. 250-01536/06). Retirada. 21

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

propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de meteorologia (tram.
200-00030/06). Ponència per a elaborar l’Informe. 21

Projecte de llei d’orientació agrària
(tram. 200-00033/06). Pròrroga del termini de presen-
tació d’esmenes. 21

Projecte de llei de regulació dels drets
de superfície, de servitud i d’adquisició (tram. 200-
00034/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 22

Projecte de llei de cessió de finca o
edificabilitat a canvi de construcció futura (tram.
200-00035/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 22

Projecte de llei d’urbanisme (tram. 200-
00036/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 22

Projecte de llei de creació del Col·legi
de Pedagogs i Pedagogues de Catalunya (tram.
200-00037/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 22

Projecte de llei de creació del Col·legi
de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de
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Catalunya (tram. 200-00038/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 22

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reforma del text
refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya pel
que fa a l’activitat de les caixes d’estalvis foranes
(tram. 202-00110/06). Presentació i tramesa al Con-
sell Executiu. 22

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la regulació
de l’estructura, la composició i les funcions del Con-
sell Català d’Associacions (tram. 250-01461/06).
Esmenes presentades. 24

Proposició no de llei sobre la publicació
formal de la refosa de les modificacions de la relació
de llocs de treball (RLT) del personal funcionari de
l’Administració de la Generalitat i de les successives
modificacions i actualitzacions (tram. 250-01523/06).
Esmenes presentades. 24

Proposició no de llei sobre l’ajust de la
legislació vigent en matèria de joc a l’ús de les no-
ves tecnologies en els jocs propis dels casinos de
Catalunya (tram. 250-01524/06). Esmenes presenta-
des. 25

Proposició no de llei sobre l’establiment
de programes d’ajut per a implantar les noves tecno-
logies en les petites i mitjanes empreses (pime)
(tram. 250-01526/06). Esmenes presentades. 25

Proposició no de llei sobre l’establiment
de programes d’ajut per a implantar les noves tecno-
logies en les microempreses (tram. 250-01527/06).
Esmenes presentades. 25

Proposició no de llei sobre l’atorgament
d’ajuts gestionats pel Centre d’Informació i Desen-
volupament Empresarials (Cidem) a projectes d’inver-
sió industrial destinats a crear llocs de treball als
municipis del Baix, Mig i Alt Aran (Vall d’Aran) (tram.
250-01529/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 25

Proposició no de llei sobre la inclusió
de representants del col·lectiu de mestres artesans,
de les associacions d’artesans i dels gremis arte-
sans a la Comissió d’Artesania de Catalunya (tram.
250-01539/06). Esmenes presentades. 26

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla d’acció per a incentivar l’activitat econòmica
als pobles de menys de cinc-cents habitants (tram.
250-01542/06). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. 26

Proposició no de llei sobre la millora
dels serveis públics als pobles de menys de cinc-
cents habitants i l’equiparació home-dona en el món
rural (tram. 250-01543/06). Esmenes presentades. 26

Proposició no de llei sobre la promoció
dels programes de formació del voluntariat de
Catalunya (tram. 250-01544/06). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. 26

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a evitar la inclusió de clàusules discri-
minatòries per raó de sexe en els contractes espor-
tius (tram. 250-01545/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. Esmenes presentades. 27

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un protocol per a garantir el respecte dels drets
humans de les empreses que produeixen en països
del Tercer Món (tram. 250-01548/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 27

Proposició no de llei sobre la creació de
subvencions per a facilitar als joves l’adquisició
d’habitatges de lloguer i de propietat (tram. 250-
01555/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 27

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures per a fer compatibles les activitats turística
i ramadera a Santa Maria de Corcó (Osona) (tram.
250-01556/06). Esmenes presentades. 28

Proposició no de llei sobre la millora de
les instal·lacions i la dotació de mitjans del parc de
bombers de Torelló (Osona) (tram. 250-01557/06).
Esmenes presentades. 28

Proposició no de llei sobre la prolifera-
ció d’espècies animals perjudicials per a l’ecosiste-
ma urbà i rural (tram. 250-01558/06). Esmenes pre-
sentades. 28

Proposició no de llei sobre la publicitat
de la relació de llocs de treball reservats a personal
eventual de l’Administració de la Generalitat (tram.
250-01561/06). Esmenes presentades. 29

Proposició no de llei sobre la revisió
dels criteris i els mòduls de finançament dels serveis
prestats en l’àmbit de l’atenció i la protecció dels
menors desemparats i en situació de risc social
(tram. 250-01562/06). Esmenes presentades. 29

Proposició no de llei sobre la creació
d’un nou model d’atenció al menor (tram. 250-01563/
06). Esmenes presentades. 29

Proposició no de llei sobre el règim de
permisos del personal funcionari en les situacions de
naixement prematur d’un fill o d’una filla (tram. 250-
01564/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 29

Proposició no de llei sobre l’estudi de
les propostes del consell escolar de l’institut d’ense-
nyament secundari Antoni Rovira i Virgili, de
Tarragona per a garantir-ne la continuïtat (tram. 250-
01567/06). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. 30

Proposició no de llei sobre l’actuació de
les fases segona, tercera i quarta del projecte de
renovació de l’enllumenat públic de Riba-roja d’Ebre
(Ribera d’Ebre) (tram. 250-01577/06). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. 30

Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un pla de desenvolupament integral per a les zones
rurals de muntanya i desfavorides (tram. 250-01578/
06). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 30

Proposició no de llei sobre l’emissió de
segells en commemoració del centenari de la mort
de mossèn Cinto Verdaguer i Santaló (tram. 250-
01579/06). Esmenes presentades. 30

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’ensenyament infantil i primari Maria
Garcia i Cabanes, de l’Aldea (Baix Ebre) (tram. 250-
01585/06). Esmenes presentades. 31
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Proposició no de llei sobre la millora de
la formació professional a les comarques del Camp
de Tarragona (tram. 250-01589/06). Esmenes pre-
sentades. 31

Proposició no de llei sobre la localitza-
ció de les ambulàncies mitjançant la tecnologia Glo-
bal Positioning System (GPS) (tram. 250-01598/06).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. 31

Proposició no de llei sobre el finança-
ment del projecte Vilatge medieval de Santa Creu de
Llagunes, de Soriguera (Pallars Sobirà) (tram. 250-
01600/06). Esmenes presentades. 31

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou edifici per als jutjats d’Igualada (Anoia)
(tram. 250-01603/06). Esmenes presentades. 32

Proposició no de llei sobre la difusió i la
promoció de l’activitat musical a Catalunya (tram.
250-01604/06). Esmenes presentades. 32

Proposició no de llei sobre la programa-
ció d’autors catalans al Gran Teatre del Liceu (tram.
250-01605/06). Esmenes presentades. 32

Proposició no de llei sobre la descen-
tralització del servei d’Otorinolaringologia i Oftalmo-
logia al centre d’atenció primària de Badia del Vallès
(Vallès Occidental) (tram. 250-01606/06). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. 32

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció d’un model de trilingüisme a l’ensenyament obli-
gatori (tram. 250-01607/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. 33

Proposició no de llei sobre la retirada
dels emissors de telefonia mòbil instal·lats a menys
de cent cinquanta metres d’un centre escolar (tram.
250-01608/06). Esmenes presentades. 33

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un registre de becaris de les universitats i els cen-
tres de recerca (tram. 250-01615/06). Esmenes pre-
sentades. 33

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’una carta de drets i deures dels becaris pre-
doctorals (tram. 250-01616/06). Esmenes presenta-
des. 33

Proposició no de llei sobre la denúncia
dels casos de maltractaments i l’atenció a les vícti-
mes de la violència de gènere (tram. 250-01618/06).
Esmenes presentades. 34

Proposició no de llei sobre la petició al
Ministeri de l’Interior d’eliminar el dèficit de forces i
cossos de seguretat de l’Estat durant el desplega-
ment del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250-
01716/06). Presentació. 34

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció d’una solució laboral digna per al professorat de
l’escola Vilarnau, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès) (tram. 250-01717/06). Presentació. 34

Proposició no de llei de suport a la Car-
ta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (tram.
250-01718/06). Presentació. 35

Proposició no de llei sobre l’actualitza-
ció i la millora de l’espai reservat per a sales d’opera-
cions a l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé, a
Berga (Berguedà) (tram. 250-01720/06). Presentació. 36

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou centre d’ensenyament infantil i primari a
Gurb (Osona) (tram. 250-01721/06). Presentació. 36

Proposició no de llei sobre la millora i la
defensa hidràulica de la riera de les Arenes, al pas
per Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 250-01722/
06). Presentació. 37

Proposició no de llei sobre el futur labo-
ral del professorat de l’institut d’ensenyament secun-
dari Manuel Carrasco i Formiguera, de Sant Feliu de
Codines (Vallès Oriental) (tram. 250-01723/06). Pre-
sentació. 38

Proposició no de llei sobre l’establiment
de negociacions amb el Ministeri de Foment per a
signar un conveni de finançament del desdoblament
de l’Eix Transversal (C-25) (tram. 250-01724/06).
Presentació. 38

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’oferta de places de primer d’ESO en el
període de preinscripció de l’institut d’ensenyament
secundari Narcís Oller, de Valls (Alt Camp) (tram.
250-01725/06). Presentació. 39

Proposició no de llei sobre la millora de
la carretera C-1412 entre Jorba i els Prats de Rei
(Anoia) (tram. 250-01726/06). Presentació. 40

Proposició no de llei sobre l’adaptació
de les pàgines web a les recomanacions de Web
Accessibly Iniciative (WAI) per a facilitar-ne l’accés
a les persones amb minusvalies (tram. 250-01727/
06). Presentació. 40

Proposició no de llei sobre la millora de
les comunicacions per carretera entre l’Anoia i el
Baix Llobregat (tram. 250-01728/06). Presentació. 41

Proposició no de llei sobre l’aprovació
del plec de clàusules administratives generals que
han de regir l’activitat contractual de l’Administració
de la Generalitat, les seves entitats autònomes i les
altres entitats públiques dependents (tram. 250-
01729/06). Presentació. 42

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres del tram Cervera - Santa Maria del Camí de
l’autovia N-II (tram. 250-01730/06). Presentació. 43

Proposició no de llei sobre l’increment
de les prestacions i la dotació de mitjans de la Unitat
de Prats de Lluçanès (Osona) del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (tram. 250-01731/
06). Presentació. 43

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una nova seu per a l’institut d’ensenyament
secundari Rovira-Forns, a Santa Perpèrtua de
Mogoda (Vallès Occidental) i la rehabilitació de l’edi-
fici actual per a la seva utilització com a centre d’en-
senyament infantil i primari (tram. 250-01732/06).
Presentació. 44

Proposició no de llei sobre la neteja ur-
gent del tram del torrent de Merdans o riera Seca
(Vallès Oriental) per a reduir els riscos potencials de
desbordament (tram. 250-01733/06). Presentació. 45

Proposició no de llei sobre la desesti-
mació de les al·legacions presentades al Pla territori-
al sectorial d’equipaments comercials (PTSEC) que
pretenen incrementar la superfície comercial de
Barcelona (tram. 250-01734/06). Presentació. 45
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Proposició no de llei sobre la reparació
i la millora de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) de Gelida (Alt Penedès) (tram. 250-01735/
06). Presentació. 46

Proposició no de llei sobre la paralitza-
ció de la construcció d’un nou centre comercial en
els terrenys Renfe-Meridiana, a Barcelona (tram.
250-01736/06). Presentació. 46

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Fira de Barcelona (tram. 250-01737/
06). Presentació. 47

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció d’una inspecció tècnica de vehicles (ITV) mixta
que tingui en compte l’antiguitat del vehicle i els quilò-
metres recorreguts (tram. 250-01738/06). Presentació. 47

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres de condicionament del tram de la carre-
tera T-734 comprès entre el Masroig i el Molar (Prio-
rat) (tram. 250-01739/06). Presentació. 48

3.10.60. Procediments relatius a la memòria
anual i a altres informes de la Sin-
dicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 04/97-D, en relació a la Junta de Saneja-
ment, exercici 1995 (tram. 256-00010/05). Presenta-
ció de propostes de resolució. 49

Procediment relatiu als informes de fis-
calització inclosos en la part III de la Memòria de la
Sindicatura de Comptes al Parlament, corresponent
a l’exercici del 1997 (tram. 256-00012/05). Presenta-
ció de propostes de resolució. 49

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

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes que trameti al
Tribunal de Comptes l’Informe de fiscalització 5/
2001-SM, relatiu a les eleccions al Parlament de
Catalunya del 17 d’octubre de 1999, per a permetre
l’exercici de la seva funció fiscalitzadora (tram. 253-
00006/06). Admissió a tràmit i tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. 50

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les iniciatives legislatives o
reglamentàries per a facilitar la col·laboració entre la
universitat i l’empresa pel que fa a R+D (tram. 302-
00124/06). Esmenes presentades. 51

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política general de relaci-
ons institucionals (tram. 302-00125/06). Esmenes
presentades. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de normalització
lingüística (tram. 302-00126/06). Esmenes presenta-
des. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desplegament de les lleis
estatals que afecten els drets lingüístics (tram. 302-
00127/06). Esmenes presentades. 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capteniment en matè-
ria de relacions amb el Parlament (tram. 302-00128/
06). Esmenes presentades. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els resultats de la liquidació
dels pressupostos de la Generalitat per al 2000
(tram. 302-00129/06). Esmenes presentades. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la qualitat educativa (tram.
302-00130/06). Esmenes presentades. Esmenes
presentades. Esmenes presentades. 58

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política energètica (tram.
302-00131/06). Esmenes presentades. 60

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sanitària,
especialment pel que fa a l’ordenació dels temps de
treball (tram. 302-00132/06). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. Esmenes presentades. 62

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la promoció i la informació del sector turístic (tram.
300-00507/06). Presentació. 64

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ordenació comercial (tram. 300-00508/06). Presen-
tació. 64

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els mitjans audiovisuals locals (tram. 300-00509/06).
Presentació. 64

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les llistes d’espera en les residències assistides
(tram. 300-00510/06). Presentació. 65

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de salut pública (tram. 300-00511/06).
Presentació. 65

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el transport sanitari (tram. 300-00512/06). Presenta-
ció. 65

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el patrimoni cultural (tram. 300-00513/06). Presenta-
ció. 65

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política teatral (tram. 300-00514/06). Presentació. 66

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política lingüística (tram. 300-00515/06). Presenta-
ció. 66

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’arts visuals (tram. 300-00516/06). Pre-
sentació. 66

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la problemàtica dels infants desemparats (tram. 300-
00517/06). Presentació. 66

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el seu criteri pel que fa a la descentralització de l’Ad-
ministració de la Generalitat (tram. 300-00519/06).
Presentació. 67

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seva política d’inversions en infraestructures,
especialment pel que fa a la millora i la modernitza-
ció de l’Eix Diagonal i a la promoció de la resta
d’infraestructures territorials que el sustenten (tram.
300-00520/06). Presentació. 67



SUMARI

6 de juny de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 191

6

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la cultura popular i tradicional (tram. 300-00522/06).
Presentació. 67

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les arts plàstiques (tram. 300-00523/06). Presenta-
ció. 67

4. Informació
4.50. Compliment de resolucions i de

mocions

Control del compliment de la Moció 14/
VI del Parlament de Catalunya, sobre política lin-
güística, especialment pel que fa al balanç de l’apli-
cació de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política
lingüística (tram. 340-00014/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 68

Control del compliment de la Moció 35/
VI del Parlament de Catalunya, sobre política peni-
tenciària (tram. 340-00039/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. 68

Control del compliment de la Moció 37/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra
la pobresa (tram. 340-00088/06). Rectificació del
text presentat. 69

Control del compliment de la Moció 43/
VI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció que
es presta a l’alumnat amb necessitats educatives
especials (tram. 340-00119/06). Informe relatiu al
compliment de la Moció. 70

Control del compliment de la Moció 46/
VI del Parlament de Catalunya, sobre les prioritats del
Departament de Benestar Social (tram. 340-00160/
06). Pròrroga del termini de presentació de l’Informe. 72

Control del compliment de la Moció 50/
VI del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de
la Llei 3/1991, del 18 de març, de formació d’adults
(tram. 340-00164/06). Informe relatiu al compliment
de la Moció. 72

Control del compliment de la Moció 59/
VI del Parlament de Catalunya, sobre la prevenció i
l’eradicació de malalties de la cabana ramadera
(tram. 340-00235/06). Informe relatiu al compliment
de la Moció. 72

Control del compliment de la Resolució
316/VI del Parlament de Catalunya, sobre la prolon-
gació del traçat del cremallera de Monistrol de
Montserrat (Bages) (tram. 340-00349/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 73

Control del compliment de la Resolució
318/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’incre-
ment de les línies d’autobusos que serveixen el
Bruc (Anoia) (tram. 340-00350/06). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. 74

Control del compliment de la Resolució
292/VI del Parlament de Catalunya, sobre el trans-
port de viatgers per a universitaris (tram. 340-00351/
06). Informe relatiu al compliment de la Resolució. 74

Control del compliment de la Resolució
321/VI del Parlament de Catalunya, sobre els preus
dels autobusos de la concessionària Hispano Iguala-
dina i llur adaptació per a persones amb mobilitat
reduïda (tram. 340-00352/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 74

Control del compliment de la Resolució
317/VI del Parlament de Catalunya, sobre diverses

millores de transport i circulació al municipi del Bruc
(Anoia) (tram. 340-00353/06). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. 75

Control del compliment de la Resolució
324/VI del Parlament de Catalunya, sobre la senya-
lització turística del municipi de la Llacuna (Anoia) a
la carretera comarcal C-15 (tram. 340-00354/06). In-
forme relatiu al compliment de la Resolució. 76

Control del compliment de la Resolució
322/VI del Parlament de Catalunya, sobre el trans-
port de mercaderies per ferrocarril, especialment pel
que fa a la proposta de ronda ferroviària dels munici-
pis del Vallès Occidental, del Vallès Oriental i del
Baix Llobregat (tram. 340-00355/06). Informe relatiu
al compliment de la Resolució. 76

Control del compliment de la Resolució
325/VI del Parlament de Catalunya, sobre el servei
de rodalia de Renfe, especialment pel que fa a l’am-
pliació dels horaris i a la freqüència d’aturades a
l’estació del Garraf (tram. 340-00356/06). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. 77

Control del compliment de la Resolució
326/VI del Parlament de Catalunya, sobre el contrac-
te programa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(tram. 340-00357/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 77

Control del compliment de la Resolució
329/VI del Parlament de Catalunya, sobre el Pla per
a la potenciació de l’aeroport de Girona - Costa Bra-
va (tram. 340-00358/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 78

Control del compliment de la Resolució
274/VI del Parlament de Catalunya, sobre la creació
de jutjats especialitzats en violència de gènere (tram.
340-00360/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 78

Control del compliment de la Resolució
338/VI del Parlament de Catalunya, sobre la restau-
ració del castell de Cardona (Bages) (tram. 340-
00361/06). Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució. 78

Control del compliment de la Resolució
272/VI del Parlament de Catalunya, sobre les funci-
ons del coordinador d’informàtica dels centres educa-
tius de primària i secundària (tram. 340-00362/06).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. 79

Control del compliment de la Resolució
347/VI del Parlament de Catalunya, sobre les neces-
sitats educatives de la població immigrada (tram.
340-00363/06). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. 80

Control del compliment de la Resolució
334/VI del Parlament de Catalunya, sobre la cons-
trucció de l’institut d’ensenyament secundari
d’Hoteleria i Turisme del Maresme, a Calella (Mares-
me) (tram. 340-00364/06). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. 81

Control del compliment de la Resolució
319/VI del Parlament de Catalunya, sobre la recapta-
ció d’inversions dels Fons de cohesió per a les vies
de competència de la Generalitat de Catalunya
(tram. 340-00365/06). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. 82
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4.53. Sessions informatives i comparei-
xences en les comissions

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Indústria, Comerç i Turisme davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme perquè infor-
mi sobre la qualitat i la productivitat de les indústries
de Catalunya (tram. 356-00316/06). Acord sobre la
sol·licitud. 82

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Indústria, Comerç i Turisme davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme perquè infor-
mi sobre l’atenció a la petita i mitjana empresa (pime)
(tram. 356-00317/06). Acord sobre la sol·licitud. 82

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller de la Presidència davant la Comissió d’Organitza-
ció i Administració de la Generalitat i Govern Local
perquè informi sobre el programa governamental CAT-
21 (tram. 356-00319/06). Acord sobre la sol·licitud. 82

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Indústria, Comerç i Turisme davant la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme perquè infor-
mi sobre la gestió feta al consorci Turisme de
Catalunya amb relació a les presumptes irregularitats
denunciades (tram. 356-00321/06). Acord sobre la
sol·licitud. 83

Sol·licitud de compareixença de la di-
rectora del Centre Català d’Artesania davant la Co-
missió d’Indústria, Comerç i Turisme perquè informi
sobre les activitats del Centre Català d’Artesania
(tram. 356-00332/06). Acord sobre la sol·licitud. 83

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de Setem, entitat coordinadora de la cam-
panya «Roba Neta», i d’Amnistia Internacional da-
vant la Comissió sobre la Unió Europea i d’Actuaci-
ons Exteriors, Cooperació i Solidaritat perquè infor-
min sobre els informes «La responsabilitat social de
les empreses» i «Certificació social» (tram. 356-
00342/06). Sol·licitud. 83

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació per a l’Estudi i Millora dels
Salmònids (AEMS), de Girona, davant la Comissió
d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a Catalunya
perquè informin sobre les seves propostes per a millo-
rar el model de gestió dels rius catalans i la pesca flu-
vial (tram. 356-00343/06). Acord sobre la sol·licitud. 83

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Joan Prats i Català, director de l’Institut de Governa-
bilitat de Catalunya, davant la Comissió sobre la Unió
Europea i d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Soli-
daritat perquè informi sobre el funcionament d’aquest
Institut (tram. 356-00344/06). Sol·licitud. 83

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
davant la Comissió de Control Parlamentari de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
i de les Empreses Filials per a presentar dos infor-
mes sobre pluralisme i servei públic (tram. 356-
00345/06). Acord sobre la sol·licitud. 83

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Manuel Gerpe i Landín, catedràtic de Dret Constitu-
cional de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), davant la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundi-
ment de l’Autogovern per a presentar l’informe sol·-
licitat per la Comissió (tram. 356-00346/06). Acord
sobre la sol·licitud. 84

4.53.10. Sessions informatives de membres
del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Generalitat i Govern
Local amb el conseller de Governació i Relacions
Institucionals sobre les línies generals d’actuació del
seu Departament (tram. 355-00072/06). Substancia-
ció. 84

Sessió informativa de la Comissió d’Es-
tudi sobre el Millorament de la Prevenció i l’Extinció
d’Incendis amb el conseller d’Interior sobre la cam-
panya d’estiu Infocat-2001 (tram. 355-00102/06).
Substanciació. 84

Sessió informativa de la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Generalitat i Govern
Local amb el conseller de la Presidència sobre el
programa governamental CAT-21 (tram. 355-00104/
06). Acord de tenir la sessió informativa. 84

Sessió informativa de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme amb el conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme sobre la qualitat i la
productivitat de les indústries de Catalunya (tram.
355-00105/06). Acord de tenir la sessió informativa. 84

Sessió informativa de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme amb el conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme sobre l’atenció a la
petita i mitjana empresa (pime) (tram. 355-00106/06).
Acord de tenir la sessió informativa. 84

Sessió informativa de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme amb el conseller
d’Indústria, Comerç i Turisme sobre la gestió feta al
consorci Turisme de Catalunya amb relació a les
presumptes irregularitats denunciades (tram. 355-
00107/06). Acord de tenir la sessió informativa. 85

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

Compareixença de representants de la
Direcció General de Pesca i Afers Marítims davant
la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a
Catalunya perquè informin sobre l’elaboració del Pro-
jecte de llei de confraries (tram. 357-00173/06).
Substanciació. 85

Compareixença del Sr. Enoch Albertí i
Rovira, catedràtic de Dret Constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona (UB), davant la Comissió d’Es-
tudi per a l’Aprofundiment de l’Autogovern per tal de
presentar l’informe sol·licitat per la Comissió (tram.
357-00184/06). Substanciació. 85

Compareixença del Sr. Manuel Ballbé i
Mallol, catedràtic de Dret Administratiu de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB), davant la Co-
missió d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogo-
vern per tal de presentar l’informe sol·licitat per la
Comissió (tram. 357-00185/06). Substanciació. 85

Compareixença de representants de
l’Associació per a l’Estudi i Millora dels Salmònids
(AEMS), de Girona, davant la Comissió d’Estudi
sobre la Situació de la Pesca a Catalunya perquè
informin sobre les seves propostes per a millorar el
model de gestió dels rius catalans i la pesca fluvial
(tram. 357-00186/06). Acord de tenir la sessió de
compareixença. 85

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya per presentar dos
estudis sobre la pluralitat i el servei públic (tram. 357-
00187/06). Acord de tenir la sessió de compareixença. 85
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NOTA:

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents ori-
ginals entrats al Registre.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat
en el Parlament i en els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Compareixença de la directora del Cen-
tre Català d’Artesania davant la Comissió d’Indústria,
Comerç i Turisme perquè informi sobre les activitats
del Centre Català d’Artesania (tram. 357-00188/06).
Acord de tenir la sessió de compareixença. 86

Compareixença del Sr. Manuel Gerpe i
Landín, catedràtic de Dret Constitucional de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB), davant la
Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogo-
vern per a presentar l’informe sol·licitat per la Comis-
sió (tram. 357-00189/06). Acord de tenir la sessió de
compareixença. 86

4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern

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

Memòria explicativa de l’Institut Català
de Finances, corresponent al primer trimestre del
2001 (tram. 334-00053/06). Presentació i tramesa a
la Comissió. 86

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament interí d’un uixer del Par-
lament de Catalunya 86

Contractació de la gestió del servei de
bar-restaurant al Parlament de Catalunya. Adjudica-
ció. 87
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 708/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment de me-
sures per a prevenir els accidents de
muntanya
Tram. 250-01300/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 19, 10.05.2001, DSPC-C 183

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 10 de maig de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’es-
tabliment de mesures per a prevenir els accidents
de muntanya, presentada pel Sr. Josep Casajuana i
Pladellorens, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (tram. 250-01300/06), i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 19987).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Difondre al màxim el pronòstic meteorològic per a
les zones de muntanya, especialment els Pirineus,
augmentant al màxim possible la freqüència dels but-
lletins meteorològics i donant-ne informació directa
per mitjà de la línia telefònica 012, que funciona les
vint-i-quatre hores del dia. La informació telefònica,
que s’ha d’adequar a les característiques especials
d’aquestes zones, ha de cenyir-se a àmbits territorials
reduïts i ha de tenir també la funció d’aconsellar so-
bre l’equipament i els dispositius indispensables per a
orientar-se i per a facilitar el rescat en casos d’emer-
gència.

b) Completar, a la fi de l’any 2002, la cartografia
d’allaus de la part catalana dels Pirineus, com a eina
informativa bàsica per a minimitzar els efectes
d’aquest fenomen.

c) Establir convenis de cooperació amb les entitats
excursionistes de Catalunya i les federacions que
les agrupen per a aconseguir la màxima difusió dels
pronòstics meteorològics per a les zones de munta-
nya, especialment els Pirineus, amb la previsió de
dotar progressivament els refugis, tant els que depe-
nen d’aquestes entitats com els lliures, dels mitjans
logístics que els configurin com a centres de refe-

rència, amb vista a fer més segures les activitats a
la muntanya.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela de Madre Ortega

Resolució 709/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de la
nova seu dels jutjats de Granollers
(Vallès Oriental)
Tram. 250-01360/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 19, 10.05.2001, DSPC-C 183

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 10 de maig de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre la
construcció de la nova seu dels jutjats de
Granollers (Vallès Oriental), presentada pel Sr. Àlex
Masllorens i Escubós, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (tram. 250-01360/06), i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 21186).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar,
en el termini de sis mesos, el projecte de construc-
ció del nou edifici dels jutjats de Granollers (Vallès
Oriental), i a presentar-li dins el mateix termini el
calendari d’execució de les obres.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela de Madre Ortega

Resolució 710/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’establiment de me-
sures de protecció dels menors immi-
grats
Tram. 250-01433/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 19, 10.05.2001, DSPC-C 183

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 10 de maig de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre l’es-
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tabliment de mesures per a tutelar tots els menors
desemparats a Catalunya, presentada pel Sr. Àlex
Masllorens i Escubós, juntament amb quatre altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi (tram. 250-01433/06), i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 22460).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, amb relació a la protec-
ció dels menors immigrats, insta el Govern a:

a) Resoldre, d’acord amb el marc normatiu vigent, i
mitjançant l’organisme competent, la tutela dels
menors immigrats que es troben a Catalunya, quan
se’n demostri la situació de desemparament, sens
perjudici que prèviament es doni a cada menor
atenció immediata, continuada, individualitzada i
específica.

b) Adreçar-se als organismes competents en la tra-
mitació de la documentació dels menors immigrats
perquè agilitin els processos i procurin evitar les
repatriacions forçades.

c) Impulsar, en el marc de la taula de seguiment de
l’Acord de coordinació i compromís per millorar la
resposta interinstitucional al problema social de la
immigració de menors i joves indocumentats en si-
tuació d’alt risc social, i en funció de l’anàlisi dels
resultats obtinguts, noves estratègies de coordina-
ció i nous programes d’actuació entre les diverses
administracions.

d) Procurar, en col·laboració amb la Delegació del
Govern de l’Estat a Catalunya i amb els consolats
corresponents, el reagrupament familiar dels me-
nors, o oferir, en cas que el reagrupament no sigui
possible, les mesures d’atenció i protecció més ade-
quades per a cada menor.

e) Vetllar per la imatge pública del col·lectiu dels me-
nors immigrats, atendre a les demandes i les necessi-
tats de cada cas i facilitar-ne la integració social.

f) Donar prioritat a l’interès superior del menor, i
tenir-ne en compte l’opinió, a l’hora de prendre de-
cisions en aquest terreny.

g) Potenciar, atesa la multiplicitat de tipologies de
menors en situació de risc social, i en el marc del
futur model d’atenció al menor, la diversificació
dels recursos existents, de manera que siguin espe-
cialitzats i oberts a la interculturalitat.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió

Carme Porta i Abad Manuela de Madre Ortega

Resolució 711/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la lliure afiliació dels
agents de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra als sindicats inter-
professionals
Tram. 250-01452/06

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 19, 10.05.2001, DSPC-C 183

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 10 de maig de 2001, ha es-
tudiat el text de la Proposició no de llei sobre la
lliure afiliació dels agents de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra als sindicats interpro-
fessionals, presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) i
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (tram. 250-01452/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li, abans de la fi de l’any 2001, una iniciativa le-
gislativa que permeti de modificar el marc legal esta-
blert pels articles 49 i 50 de la Llei 10/1994, de l’11
de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra, i per la disposició addicional dissetena
del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes
de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, a fi de garantir, mitjançant
aquesta nova regulació, el dret dels membres del Cos
de Mossos d’Esquadra a la lliure afiliació en sindi-
cats interprofessionals, en les mateixes condicions
establertes per al funcionariat de la Generalitat, sens
perjudici del manteniment o la creació, si s’escau, de
sindicats específics o professionals del Cos de Mos-
sos d’Esquadra, que han de continuar essent, junta-
ment amb els sindicats interprofessionals, de lliure
afiliació.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2001

La secretària La presidenta de la Comissió
Carme Porta i Abad Manuela de Madre Ortega
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Resolució 712/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova el
Compte General de la Generalitat de
Catalunya corresponent a l’any 1997,
part I de la Memòria de la Sindicatura
de Comptes al Parlament, correspo-
nent a l’exercici del 1998
Tram. 257-00001/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 16.05.2001, DSPC-P 52

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de
maig de 2001, ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’Informe
sobre el Compte general de la Generalitat de
Catalunya corresponent a l’any 1997, part I de la
Memòria de la Sindicatura de Comptes al Parlament,
corresponent a l’exercici del 1998. Finalment, el Ple
del Parlament, en virtut del que estableix l’article
147.5 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya aprova el Compte ge-
neral de la Generalitat de Catalunya de l’any 1997.

2. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe sobre
el Compte general de la Generalitat de Catalunya cor-
responent a l’any 1997, part I de la Memòria de la Sin-
dicatura de Comptes al Parlament, corresponent a
l’exercici del 1998.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes i a informar el Parlament dels resultats en el ter-
mini d’un any.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2001

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

Resolució 713/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’Infor-
me 1/1999 sobre el Compte General de
la Generalitat de Catalunya, correspo-
nent a l’exercici 1998
Tram. 257-00002/06

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 16.05.2001, DSPC-P 52

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de
maig de 2001, ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió de la Sindicatura de Comptes relatiu a l’Informe
1/1999 sobre el Compte general de la Generalitat de

Catalunya, corresponent a l’exercici 1998. Final-
ment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 147.5 del Reglament, ha adoptat la
següent

RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya aprova el Compte ge-
neral de la Generalitat de Catalunya de l’any 1998.

2. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe 1/
1999 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Comp-
te general de la Generalitat de Catalunya correspo-
nent a l’any 1998.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes i a informar el Parlament dels resultats en el ter-
mini d’un any.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2001

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

Resolució 729/VI del Parlament de
Catalunya, sobre política d’ocupació i
d’immigració
Tram. 250-01411/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la creació de delegacions
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya als paï-
sos d’origen de la immigració, presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(tram. 250-01411/06), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (reg. 21958) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 22078).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

a) Fer dins l’any 2001 un estudi en col·laboració
amb les patronals i els sindicats, a partir de les da-
des que doni l’Observatori del Mercat de Treball de
Catalunya, que avaluï la necessitat de mà d’obra per
a cadascun dels sectors productius, per territori i per
tipus de qualificació professional demanada. Aquest
estudi també ha d’incloure una anàlisi detallada de
la situació dels treballadors catalans a fi de saber el
nombre dels que es troben en situació de subocupa-
ció o de precarietat laboral.

b) Procurar que la demanda detectada per mitjà de
l’estudi a què fa referència l’apartat a sigui assumi-
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da pel Govern de l’Estat com a flux possible i ne-
cessari d’immigració a Catalunya a l’hora d’esta-
blir convenis internacionals de col·laboració en ma-
tèria d’immigració.

c) Oferir als treballadors immigrants informació i
formació prèvies suficients per tal que coneguin
llurs drets i deures i l’entorn sociolaboral i l’idioma
del país d’acollida.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

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

Resolució 730/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la subscripció d’un
conveni amb l’Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona (Alt Penedès) per a
construir una nova llar de pensionis-
tes i jubilats
Tram. 250-01403/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la subscripció d’un conveni
amb l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona (Alt
Penedès) per a construir una nova llar de pensionis-
tes i jubilats, presentada pel Grup Parlamentari Po-
pular (tram. 250-01403/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a subs-
criure un conveni, en el termini més breu possible,
amb l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona (Alt
Penedès) per a construir una nova llar de pensionis-
tes i jubilats.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

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

Resolució 731/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la unificació de les di-
ferents normes reglamentàries de re-
gulació del procediment d’accés als
serveis socials i als programes d’aten-
ció de la gent gran, gestionats per l’Ins-
titut Català d’Assistència i Serveis Soci-
als (ICASS)
Tram. 250-01395/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la refosa de les diferents
normes reglamentàries de regulació del procedi-
ment d’accés als serveis socials i als programes
d’atenció de la gent gran, gestionats per l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-
01395/06), i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 22786).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a unifi-
car i, si escau, refondre les diferents normes regla-
mentàries que regulen el procediment d’accés als
serveis socials i als programes d’atenció de la gent
gran, gestionats per l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials (ICASS).

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

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

Resolució 732/VI del Parlament de
Catalunya, per la qual s’encomana al
Govern de presentar un pla sobre la
destinació als serveis socials de res-
ponsabilitat pública dels ingressos de-
rivats de la imposició de sancions en
matèria d’assistència i serveis socials,
de conformitat amb la Llei 16/1996
Tram. 250-01396/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la destinació dels ingressos
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derivats de la imposició de les sancions regulades
pel Decret 17/1994, de 16 de novembre, de refosa
de dues lleis relatives a l’assistència i els serveis
socials, a la millora de la qualitat i la cobertura de la
xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat
pública, presentada pel Grup Parlamentari Popular
(tram. 250-01396/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
22790).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar un pla sobre la destinació als serveis socials de
responsabilitat pública dels ingressos derivats de la
imposició de les sancions establertes per la Llei 16/
1996, del 27 de novembre, reguladora de les actua-
cions inspectores i de control en matèria de serveis
socials i de modificació del Decret legislatiu 17/
1994, del 16 de novembre, pel qual s’aprova la re-
fosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en ma-
tèria d’assistència social.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

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

Resolució 733/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
centre d’atenció primària a Alcanar
(Montsià)
Tram. 250-01408/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un centre
d’atenció primària a Alcanar (Montsià), presentada
pel Grup Parlamentari Popular (tram. 250-01408/
06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar
prioritat a la construcció d’un centre d’atenció pri-
mària a la població d’Alcanar (Montsià) i a prendre
els acords necessaris per a garantir-la.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

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

Resolució 734/VI del Parlament de
Catalunya, sobre el transport sanitari
als municipis de la zona del baix Mont-
seny i a Llinars del Vallès, Cardedeu i
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-01397/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la millora del transport sani-
tari a Breda (Selva) i la comarca del Vallès Oriental,
especialment a Sant Celoni, Santa Maria de
Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Gualba,
Vallgorguina, Campins, Mosqueroles, de Fogars de
Montclús, situats al Baix Montseny, Llinars del
Vallès, Cardedeu i Mollet del Vallès, presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (tram. 250-01397/06), i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 22075).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer un seguiment diari de la gestió del transport
sanitari als municipis de la zona del baix Montseny
–Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Es-
teve de Palautordera, Gualba, Breda, Vallgorguina,
Campins i Mosqueroles– i a Llinars del Vallès,
Cardedeu i Mollet del Vallès (Vallès Oriental).

b) Garantir el total compliment per l’empresa con-
cessionària de totes les condicions contractuals de
licitació i una atenció adequada a tothom que li sol·-
liciti un servei programat o bé un servei d’urgència.

c) Permetre la participació dels ajuntaments dels
municipis a què fa referència l’apartat a en el segui-
ment, la valoració i, si escau, la millora del servei de
transport sanitari d’aquesta zona.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió
J. Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet
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Resolució 735/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció del
centre d’atenció primària Est, de Ter-
rassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-01405/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’elaboració urgent del pro-
jecte de construcció del centre d’atenció primària
Terrassa Est (Vallès Occidental) i l’execució de les
obres de construcció durant el 2002, presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (tram. 250-01405/06), i l’esmena presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 22650).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar i aprovar el projecte de construcció del
centre d’atenció primària Est, de Terrassa, en el ter-
mini màxim de nou mesos, en el marc de l’acord
subscrit amb l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occi-
dental).

b) Començar l’execució de les obres del centre
d’atenció primària Est, de Terrassa, el febrer de
l’any 2002, per tal que pugui entrar en funciona-
ment l’any 2003.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

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

Resolució 736/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la dotació d’una uni-
tat de cures intensives mòbil a l’Hos-
pital Comarcal del Pallars, de Tremp
(Pallars Jussà)
Tram. 250-01430/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la dotació d’una unitat de
cures intensives mòbil a l’Hospital Comarcal del

Pallars, de Tremp (Pallars Jussà) per a poder assistir
els malalts crítics en situació de trasllat a un altre
centre hospitalari, presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (tram. 250-01430/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar
l’Hospital Comarcal del Pallars d’una unitat de cu-
res intensives mòbil per a poder fer el trasllat assis-
tit de malalts crítics que necessiten aquesta atenció
a un altre centre hospitalari.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió

J. Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 737/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’acolliment d’urgèn-
cia de les dones víctimes de violència
domèstica i llurs fills
Tram. 250-01437/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la creació de pisos pont de
curta estada destinats a acollir les dones maltracta-
des i llurs fills, presentada per la Sra. M. Àngela
Gassó i Closa, juntament amb quatre altres diputats
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi (tram. 250-01437/06), i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
22787).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a coope-
rar amb els consells comarcals, mitjançant el conve-
ni marc interadministratiu amb el Departament de
Benestar Social, a fi que l’any 2002 quedi assegurat
l’acolliment d’urgència de les dones víctimes de
violència domèstica, i llurs fills si fos necessari.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió

J. Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet
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Resolució 738/VI del Parlament de
Catalunya, sobre un nou model de fi-
nançament de les residències per a
gent gran
Tram. 250-01439/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre el nou model de finança-
ment de les residències per a gent gran, presentada
per la Sra. Marina Geli i Fàbrega, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01439/06), i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 22789).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Establir, d’acord amb la taula tècnica de negoci-
ació amb la patronal, els ens locals i els sindicats,
creada amb l’objectiu de fixar tres preus diferents
en funció del grau de dependència de les persones
ateses, els instruments necessaris perquè es continuï
garantint el finançament de les places residencials.

b) Estudiar la revisió del règim de contraprestaci-
ons dels usuaris dels serveis socials prestats en
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i elabo-
rar, si escau, una norma que substitueixi el Decret
394/1996, del 12 de desembre, pel qual s’estableix
el règim de contraprestacions dels usuaris en la
prestació de serveis socials i s’aproven els preus
públics per a determinats serveis socials prestats per
la Generalitat de Catalunya.

c) Continuar negociant amb el Govern de l’Estat el
finançament de les residències per a persones grans
en el marc del nou Plan gerontológico, i donar su-
port al replantejament de la reducció de l’IVA de
les places residencials.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

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

Resolució 739/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació de la resi-
dència per a gent gran Sant Antoni,
de Vielha e Mijaran (Vall d’Aran)
Tram. 250-01459/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’ampliació de la residència
per a gent gran Sant Antoni, de Vielha e Mijaran
(Vall d’Aran), presentada pel Grup Parlamentari
Popular (tram. 250-01459/06), i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 23718).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
les obres d’ampliació de la residència per a gent
gran Sant Antoni, de Vielha e Mijaran (Vall d’Aran),
d’acord amb l’encàrrec formulat a Gestió d’Infra-
estructures, SA (GISA) l’any 2000, una vegada que
s’hagin fet els tràmits pertinents.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

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

Resolució 740/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un codi
de deures i drets dels treballadors de
les empreses petites i molt petites
Tram. 250-01484/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre l’elaboració d’un Codi de
deures i drets dels treballadors i treballadores de les
petites i petitíssimes empreses, presentada pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V) (tram. 250-01484/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (reg. 23234).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure un procés de negociacions, respectant l’auto-
nomia contractual de les parts, amb vista a elaborar
un codi de deures i drets dels treballadors de les
empreses petites i molt petites.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió

J. Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 741/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la negociació d’un
salari mínim garantit aplicable a les per-
sones que treballen en empreses que
pertanyen a sectors econòmics o acti-
vitats que no tenen conveni col·lectiu

Tram. 250-01485/06

Adopció: Comissió de Política Social

Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la negociació d’un salari
mínim garantit a les clàusules dels convenis col·-
lectius de Catalunya, presentada pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V)
(tram. 250-01485/06), i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi (reg. 23235).

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

RESOLUCIÓ

 El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar, tot respectant el principi d’autonomia contrac-
tual, el procés de negociació col·lectiva entre les
associacions empresarials i sindicals legitimades, a
fi d’establir un salari mínim garantit aplicable a to-
tes les persones que treballen en empreses que per-
tanyen a sectors econòmics o activitats que no tenen
conveni col·lectiu, ja que les úniques retribucions
garantides que tenen són les del salari mínim
interprofessional.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió

J. Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 742/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la informació a facili-
tar als familiars de les persones desa-
paregudes i l’establiment d’un canal
de comunicació i coordinació amb els
serveis socials dependents de la Ge-
neralitat
Tram. 250-01440/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la informació a facilitar als
familiars de les persones desaparegudes i l’establi-
ment reglamentari del llibre d’estades en els serveis
d’atenció social, presentada per la Sra. Pilar Malla i
Escofet, juntament amb quatre diputats del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(tram. 250-01440/06), i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
22443).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir, dins l’àmbit territorial de desplegament
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra,
l’accés dels familiars de persones desaparegudes
als resultats de les investigacions seguides per
aquest Cos arran de la denúncia de la desaparició,
sens perjudici de les limitacions al dit accés que
puguin derivar-se de la normativa sobre protecció
de dades, la imposició de reserva per l’òrgan judi-
cial que entengui de la investigació i la pròpia vo-
luntat de la persona desapareguda, sempre que amb
la divulgació de la informació no es perjudiqui o no
es comprometi seriosament l’èxit de la investigació
policial en els casos de desaparicions de persones
menors d’edat, o incapacitades o d’investigació
d’actes delictius.

b) Establir un canal permanent de comunicació i
coordinació amb els serveis d’assistència social
dependents de l’Administració de la Generalitat,
que permeti la notificació ràpida als centres
assistencials de les denúncies de desaparicions i la
identificació de la persona que fa d’interlocutor i ha
d’actuar d’enllaç entre l’autoritat assistencial i la
policial.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió
J. Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet
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Resolució 743/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la creació de serveis
públics d’orientació, mediació i terà-
pia familiars
Tram. 250-01497/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la creació de serveis públics
d’orientació, mediació i teràpia familiar, presentada
per la Sra. Marina Geli i Fàbrega, juntament amb
quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi (tram. 250-01497/06), i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 23610).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar
suport a la creació, en el termini d’un any, de ser-
veis de caràcter públic d’orientació, mediació i terà-
pia familiars, d’acord amb les entitats municipa-
listes de Catalunya, Federació de Municipis de
Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Co-
marques.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

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

Resolució 744/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
nou centre d’atenció primària a la
Sénia (Montsià)
Tram. 250-01506/06

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 23, 23.05.2001, DSPC-C 188

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el
dia 23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Pro-
posició no de llei sobre la construcció d’un nou cen-
tre d’atenció primària a la Sénia (Montsià), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(tram. 250-01506/06).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redac-
tar el projecte d’un centre d’atenció primària de sa-
lut a la Sénia (Montsià) en els terrenys cedits per
l’Ajuntament, i iniciar-ne la construcció dins els
exercicis del 2001 i del 2002.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

El secretari La presidenta de la Comissió

J. Lluís Fernàndez i Burgui Pilar Malla i Escofet

Resolució 748/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la condemna moral
de les injustícies comeses durant el
franquisme
Tram. 250-01196/06

Adopció: Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern
Local

Sessió núm. 16, 23.05.2001, DSPC-C 191

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia
23 de maig de 2001, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la reparació històrica de les
injustícies comeses durant el franquisme (tram.
250-01196/06), presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, i l’esmena presentada pels mateixos grups
(reg. 18557).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya convida les institucions
de l’Estat, i també tots els estaments i les instituci-
ons que tenen incidència en la societat, a condem-
nar moralment les injustícies comeses durant el
franquisme i contribuir així a la reparació històrica
d’aquells fets.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

La presidenta de la Comissió El secretari de la

Comissió

M. Eugènia Cuenca i Valero Joan Ridao i Martín
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Resolució 769/VI del Parlament de
Catalunya, relativa a l’Informe de fisca-
lització 04/97-D, en relació a la Junta
de Sanejament, exercici 1995
Tram. 256-00010/05

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 9, 24.05.2001, DSPC-C 193

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda els dies 22 i 24 de maig de 2001, ha debatut
les propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 25346) i pel
Grup Parlamentari Popular (reg. 25362), i en relació
amb el procediment relatiu a l’informe de fiscalització
04/97-D, en relació amb la Junta de Sanejament, exer-
cici del 1995 (tram. 256-00010/05), i presentat per la
Sindicatura de Comptes.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 04/97-D, en relació amb la Junta de Sane-
jament, exercici del 1995.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

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

Resolució 770/VI del Parlament de
Catalunya, relativa als informes de fis-
calització inclosos en la part III de la
memòria de la Sindicatura de Comptes
al Parlament, corresponent a l’exercici
del 1997
Tram. 256-00012/05

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 9, 24.05.2001, DSPC-C 193

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en ses-
sió tinguda els dies 22 i 24 de febrer de 2001, ha
debatut les propostes de resolució presentades pel
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-V) (reg.
25309), pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 25347) i pel G. P. Popular (reg. 25363) en
relació amb el procediment relatiu als informes de
fiscalització inclosos en la part III de la memòria de
la Sindicatura de Comptes al Parlament, correspo-

nent a l’exercici del 1997 (tram. 256-00012/05), i
presentat per la Sindicatura de Comptes.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova els informes de
fiscalització inclosos en la part III de la memòria de
la Sindicatura de Comptes al Parlament, correspo-
nent a l’exercici del 1997.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

El secretari El president de la Comissió
Jaume Oliveras Joan Manuel Sabanza
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre el projecte
de recuperació i revitalització del cas-
tell de Sant Ferran, de Figueres (Alt
Empordà)
Tram. 250-00967/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Po-
lítica Cultural, tinguda el dia 24.05.2001 (DSPC-C
192).

Proposició no de llei sobre l’Agència
Catalana de Comunicació
Tram. 250-01020/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Po-
lítica Cultural, tinguda el dia 24.05.2001 (DSPC-C
192).

Proposició no de llei sobre la planifi-
cació universitària
Tram. 250-01032/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Po-
lítica Cultural, tinguda el dia 24.05.2001 (DSPC-C).

Proposició no de llei sobre l’habilita-
ció del professorat interí amb titulació
de Graduat Social per a impartir les
especialitats d’Administració d’empre-
ses, organització i gestió comercial i
de Processos comercials
Tram. 250-01106/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 21, tinguda el dia 24.05.2001 (DSPC-C
192).

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de negociacions amb la Mesa
General de la Funció Pública per a
aplicar la sentència de l’Audiència Na-
cional relativa a la congelació de les
retribucions dels funcionaris
Tram. 250-01263/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local en la ses-
sió núm. 16, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
191).

Proposició no de llei sobre la creació
del Consell Consultiu de Consumi-
dors i Usuaris de Catalunya
Tram. 250-01270/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme en la sessió núm. 19, tinguda el
dia 24.05.2001 (DSPC-C 194).

Proposició no de llei sobre la central
tèrmica de cicle combinat de Móra la
Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-01284/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme, tinguda el dia
24.05.2001 (DSPC-C 194).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre el compli-
ment de la sentència de l’Audiència
Nacional del 7 de novembre de 2000
relativa a la congelació de les retribu-
cions dels empleats públics correspo-
nents al 1997
Tram. 250-01293/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local en la ses-
sió núm. 16, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
191).

Proposició no de llei sobre el reinte-
grament de les quantitats deduïdes
als treballadors de la funció pública a
causa de l’exercici del dret de vaga
Tram. 250-01294/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local en la ses-
sió núm. 16, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
191).

Proposició no de llei sobre la transfor-
mació de la central tèrmica de Cercs
(Berguedà) en una central tèrmica de
cicle combinat
Tram. 250-01299/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme en la sessió núm. 19, tinguda el
dia 24.05.2001 (DSPC-C 194).

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un estudi del sector turístic a les
comarques catalanes de muntanya
Tram. 250-01314/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme en la sessió núm. 19, tinguda el
dia 24.05.2001 (DSPC-C 194).

Proposició no de llei sobre el canvi
d’emplaçament de la central de cicle
combinat de Móra la Nova (Ribera
d’Ebre) prevista per l’empresa
ENRON a un altre indret amb més de-
manda energètica
Tram. 250-01352/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme, tinguda el dia
24.05.2001 (DSPC-C 194).

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’un procés de diàleg amb els sindi-
cats presents a la Mesa General de la
Funció Pública de Catalunya sobre la
compensació dels efectes de la con-
gelació de les retribucions del perso-
nal de la Generalitat l’any 1997
Tram. 250-01369/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local en la ses-
sió núm. 16, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
191).

Proposició no de llei sobre les gesti-
ons a fer davant el Govern de l’Estat
perquè adopti mesures per a compen-
sar els municipis de la reducció d’in-
gressos causada per la supressió de
l’impost d’activitats econòmiques
(IAE)
Tram. 250-01407/06

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local en la ses-
sió núm. 16, tinguda el dia 23.05.2001 (DSPC-C
191).
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Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a
les terres de l’Ebre
Tram. 250-01481/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió de
Control Parlamentari de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, tinguda el dia 25.05.2001 (DSPC-C 195).

Proposició no de llei sobre l’obertura
d’una delegació de Catalunya Ràdio a
les comarques de la Catalunya central
Tram. 250-01482/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió de
Control Parlamentari de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, tinguda el dia 25.05.2001 (DSPC-C 195).

Proposició no de llei sobre la creació
d’una delegació de ràdio i televisió
públiques a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-01536/06

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió de
Control Parlamentari de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, tinguda el dia 25.05.2001 (DSPC-C 195).

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 meteorologia
Tram. 200-00030/06

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 23 de maig de 2001, d’acord amb l’article
97.1 del Reglament, ha nomenat la Ponència per a
elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de mete-
orologia (tram. 200-00030/06) i les esmenes presen-
tades, que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Josep Rull i Andreu

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi:

Sra. Montserrat Tura i Camafreita

Grup Parlamentari Popular:

Sr. Josep Maria Fabregat i Vidal

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Xavier Vendrell i Segura

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds
(IC-V):

Sra. Bet Font i Montanyà

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

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

Projecte de llei d’orientació agrària
Tram. 200-00033/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 25596).

Pròrroga: 8 dies hàbils (de l’1.06.2001 a
l’11.06.2001).

Finiment del termini: 12.06.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.05.2001.

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Projecte de llei de regulació dels drets
de superfície, de servitud i d’adquisi-
ció
Tram. 200-00034/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 25453) i Grup Parlamentari
Popular (reg. 25596).

Pròrroga: 8 dies hàbils (de l’1.06.2001 a
l’11.06.2001).

Finiment del termini: 12.06.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.05.2001.

Projecte de llei de cessió de finca o
edificabilitat a canvi de construcció
futura
Tram. 200-00035/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 25454) i Grup Parlamentari
Popular (reg. 25596).

Pròrroga: 8 dies hàbils (de l’1.06.2001 a
l’11.06.2001).

Finiment del termini: 12.06.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.05.2001.

Projecte de llei d’urbanisme
Tram. 200-00036/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 25452).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2001 al
15.06.2001).

Finiment del termini: 18.06.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.05.2001.

Projecte de llei de creació del Col·legi
de Pedagogs i Pedagogues de Cata-
lunya
Tram. 200-00037/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 25596).

Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.06.2001 al
06.06.2001).

Finiment del termini: 07.06.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.05.2001.

Projecte de llei de creació del Col·legi
de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gem-
mòlegs de Catalunya
Tram. 200-00038/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 25596).

Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’1.06.2001 al
06.06.2001).

Finiment del termini: 07.06.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.05.2001.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de reforma del text
refós de la Llei de caixes d’estalvis de
Catalunya pel que fa a l’activitat de les
caixes d’estalvis foranes
Tram. 202-00110/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 25392 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició de llei de reforma
del text refós de la Llei de caixes d’estalvi de Cata-
lunya pel que fa a l’activitat de les caixes d’estalvi
foranes

3.01.02.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Les caixes d’estalvis han representat històricament
un paper cabdal en el desenvolupament econòmic i
social de Catalunya i han esdevingut amb, el pas
dels anys, un element fonamental del nostre sistema
financer. Els seus orígens responien a una vocació
de servei públic amb la incentivació de l’estalvi fa-
miliar i, fins i tot, amb la prestació de serveis socials
que en aquells moments el sector públic no podia
oferir.

Aquesta tradició ha fet que les caixes d’estalvi cata-
lanes s’hagin convertit en un referent per a l’estalvi
popular del país i que hagin esdevingut un agent
actiu en l’economia, la cultura i la societat catala-
nes. Avui, el seu pes en el sistema financer català és
inqüestionable i, per tant, la seva influència en el
desenvolupament de la nostra economia, cabdal.
Però al mateix temps les caixes d’estalvis, per el seu
origen i la seva vocació, juguen un paper molt im-
portant en l’esdevenir de la societat, fomentant la
cohesió social i facilitant l’accés a la cultura.

II

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix ex-
pressament el paper de les caixes d’estalvis i, en el
seu article 12.6, determina la competència de la
Generalitat sobre aquestes institucions, d’acord
amb les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica
general i la política monetària de l’Estat. Així, el
propi Estatut reconeix que les limitacions d’aquesta
competència i cita els articles 39,131 i 149 de la
Constitució Espanyola, on queden recollides les
principals competències de l’Estat estatals en matè-
ria de planificació i regulació econòmica.

Tot i aquestes limitacions s’han anat desplegant les
competències que en matèria de caixes d’estalvi té
la Generalitat, i així es va aprovar la Llei 15/1985,
d’1 de juliol, de caixes d’estalvis de Catalunya, la
qual ha estat modificada amb posterioritat per adap-
tar-la als canvis legislatius que s’han anat produint
sobretot arran de l’entrada de l’Estat espanyol a la
Comunitat Econòmica Europea. Finalment l’article
2 de la Llei 13/1993, de 25 de novembre, va autorit-
zar el Govern de la Generalitat per dur a terme la
refosa d’aquella Llei amb els preceptes de la Llei 6/
1989, de 25 de maig, i amb els preceptes de la Llei
15/1985, d’1 de juliol, de caixes d’estalvis de
Catalunya. Amb aquest objectiu es va aprovar el
Decret Legislatiu 1/1994 del 6 d’abril.

Avui, però, la necessitat de desenvolupar una nova
legislació adequada per tal d’assolir un correcte
desenvolupament d’aquestes entitats al mateix
temps que es contribueix al creixement econòmic
de Catalunya, fan que l’actual Llei de caixes d’es-
talvi de Catalunya s’hagi de reformar en algun dels
seus preceptes.

III

D’ençà l’entrada en vigor del Reial Decret 1582/
1988, de 29 de desembre, les limitacions que tenien

les caixes d’estalvis de restringir el seu negoci i ac-
tivitat en les seves respectives Comunitats Autòno-
mes (CA) van desaparèixer. Així, des d’aleshores
qualsevol entitat pot operar, obrir sucursals, captar
dipòsits i donar crèdits a qualsevol de les Comuni-
tats Autònomes, independentment de quina sigui la
seva CA d’origen.

Aquesta total llibertat d’expansió de les caixes d’es-
talvis pel conjunt del territori de l’Estat espanyol ha
originat que en l’actualitat més d’una quarta part de
les oficines de les caixes d’estalvi espanyoles es
trobin situades fora de la seva CA d’origen. Per
aquest motiu, un dels objectius bàsics i preferents
de l’actuació de les caixes d’estalvi com és el de
col·laborar en el desenvolupament econòmic i social
del seu àmbit d’actuació, el qual s’entenia que era la
CA d’origen, hagi quedat difós amb la nova realitat
jurídica d’aquestes entitats.

Per aquesta raó moltes CA han legislat en el sentit
d’assegurar que les caixes d’estalvi foranes al seu
territori, respectin els principis que regeixen les
entitats pròpies en el camp de la inversió dels seus
excedents en obra social. Comunitats Autònomes
com Galícia, el País Valencià, Castella la Manxa o
Castella Lleó, entre d’altres, han recollit en les seves
respectives lleis l’obligació per part de les caixes
d’estalvi foranes a realitzar l’obra benèfico-social
en el seu territori que els correspondria en funció
del pes relatiu dels recursos captats en la seva CA
dins del total de l’entitat.

La llei catalana de caixes d’estalvis, però, no recull
aquest precepte en el seu redactat i, en la mesura
que Catalunya és un dels territoris on les caixes
d’estalvis espanyoles acostumen a expandir-se més,
caldria incloure-hi la obligació de les caixes d’es-
talvi foranes a realitzar obra social a Catalunya, en
funció dels recursos que hi captin.

Per aquest motiu es presenta la següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE ÚNIC

Addició d’un nou Capítol VI bis i d’un nou article
52 bis al Text Refós de la Llei de caixes d’estalvi de
Catalunya, de 4 de maig de 1994:

«Capítol VI bis

De les Caixes d’estalvis foranes

Article 52 bis

Les caixes d’estalvis amb domicili central fora de
Catalunya, pel que fa a les activitats realitzades en
l’àmbit territorial de Catalunya, estaran obligades a:

a) Comunicar a l’Institut Català de Finances, en els
termes que s’estableixin, les obertures, els trasllats,
les cessions, els traspassos i els tancaments d’oficines

b) Atendre finalitats socials i econòmiques de
Catalunya dintre de la seva obra social, d’acord
amb els àmbits definits en l’article 52 d’aquesta llei.

c) Efectuar inversions o despeses en obra social a
Catalunya, destinant a tal efecte com a mínim la part

3.01.02.
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del seu pressupost anual d’obra social proporcional
als recursos aliens captats a Catalunya en relació al
total de l’entitat.

d) Facilitar la informació que l’Institut Català de
Finances, fent ús de les seves competències de con-
trol i inspecció, els sol·liciti.

Disposició final (crèdit pressupostari)

Les previsions d’aquesta llei que impliquin incre-
ment de la despesa de la Generalitat no seran vi-
gents fins a l’exercici pressupostari següent a la
promulgació.»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

Josep Huguet i Biosca
Portaveu

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la regula-
ció de l’estructura, la composició i les
funcions del Consell Català d’Associ-
acions
Tram. 250-01461/06

Esmenes presentades
Reg. 25392 / Admissió a tràmit: Mesa CJD, del
30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23596)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu perquè potenciï les mesures necessàries per a
seguir treballant en la regulació dels mecanismes de
resolució extrajudicial de conflictes en l’àmbit de
les associacions.»

Proposició no de llei sobre la publica-
ció formal de la refosa de les modifica-
cions de la relació de llocs de treball
(RLT) del personal funcionari de l’Ad-
ministració de la Generalitat i de les
successives modificacions i actualit-
zacions
Tram. 250-01523/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 29.05.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 24769)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

«1. Fer públiques en el Diari Oficial de la Genera-
litat les relacions de llocs de treball actualitzades
de personal funcionari i personal laboral al servei
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
i a reprendre de manera sistemàtica la publicació de
les successives actualitzacions, com a mínim amb
periodicitat trimestral, i de les refoses anuals i inte-
gres.

2. Aprovar i fer pública la relació de llocs de treball
de personal eventual, d’acord amb l’establert al
Text únic de la Llei de la funció pública de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i que s’es-
tableixi la publicació sistemàtica de les successives
actualitzacions, com a mínim amb una periodicitat
trimestral, i de les refoses anuals i integres.

3. Que s’incorpori la consulta per mitjans informà-
tics de manera lliure i gratuïta a través de les pàgi-
nes web de la Generalitat de Catalunya, de les da-
des de les relacions de lloc que no afectin la legisla-
ció sobre protecció de dades personals dels qui ocu-
pen les places.»

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25291)

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

De l’apartat 2

«2. Que s’estudiïn les mesures que caldria adoptar
per tal de fer possible que la publicitat, tant de les
properes refoses anuals, com de les modificacions i
actualitzacions que es produeixin en les Relacions
de Llocs de Treball, es faci a través d’internet.»

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’ajust de la
legislació vigent en matèria de joc a
l’ús de les noves tecnologies en els
jocs propis dels casinos de Catalunya
Tram. 250-01524/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25290)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a adoptar les mesures necessàries per tal d’ajus-
tar la normativa vigent en matèria de joc i, en parti-
cular, la de casinos, a la realitat derivada de l’ús de
les noves tecnologies per als jocs propis dels casi-
nos, quan aquests jocs els promoguin empreses amb
seu a Catalunya.»

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de programes d’ajut per a im-
plantar les noves tecnologies en les
petites i mitjanes empreses (pime)
Tram. 250-01526/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 29 de maig de
2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25287).

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a establir, dins del Pla d’Innovació de Catalunya
2001-2004, per a l’any 2002 programes d’ajut a la
implantació de les noves tecnologies a les micro-
empreses i a les pimes i destinar un mínim de 5.000
milions (o l’equivalent en euros) als esmentats pro-
grames.»

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de programes d’ajut per a im-
plantar les noves tecnologies en les
microempreses
Tram. 250-01527/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 29 de maig de
2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25288).

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a establir, dins del Pla d’Innovació de Catalunya
2001-2004, per a l’any 2002 programes d’ajut a la
implantació de les noves tecnologies a les micro-
empreses i a les pimes i destinar un mínim de 5.000
milions (o l’equivalent en euros) als esmentats pro-
grames.»

Proposició no de llei sobre l’atorga-
ment d’ajuts gestionats pel Centre
d’Informació i Desenvolupament Em-
presarials (Cidem) a projectes d’inver-
sió industrial destinats a crear llocs de
treball als municipis del Baix, Mig i Alt
Aran (Vall d’Aran)
Tram. 250-01529/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25535).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre la inclusió
de representants del col·lectiu de mes-
tres artesans, de les associacions
d’artesans i dels gremis artesans a la
Comissió d’Artesania de Catalunya
Tram. 250-01539/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 29 de maig de
2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25284)

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

De tot el text del punt 1

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un pla d’acció per a incentivar
l’activitat econòmica als pobles de
menys de cinc-cents habitants
Tram. 250-01542/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25535).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.

Proposició no de llei sobre la millora
dels serveis públics als pobles de
menys de cinc-cents habitants i l’equi-
paració home-dona en el món rural
Tram. 250-01543/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CPEDH, del 28.05.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25283)

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

«1. Continuar impulsant les mesures que millorin la
situació [...].»

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

«2. Continuar realitzant accions per tal de facilitar
l’equiparació [...].»

Proposició no de llei sobre la promo-
ció dels programes de formació del
voluntariat de Catalunya
Tram. 250-01544/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 25531).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a evitar la inclusió de
clàusules discriminatòries per raó de
sexe en els contractes esportius
Tram. 250-01545/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25535).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25659).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.05.2001 al
31.05.2001).

Finiment del termini: 01.06.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.05.2001.

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 30.05.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 25253)

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

«[...] a prendre les mesures adients davant les federa-
cions esportives de Catalunya per tal de fer complir
la normativa laboral vigent, en especial els drets bà-
sics reconeguts a l’Estatut dels Treballadors que im-
pedeixen la inclusió de clàusules discriminatòries per
raó de sexe en els contractes sotmesos a la relació
laboral especial d’esportistes professionals.»

Nou paràgraf

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a fer les gestions oportunes davant del Govern de
l’Estat per tal que prengui les mesures adients da-
vant les federacions esportives espanyoles i la resta
d’organismes esportius per tal de fer complir la nor-
mativa laboral vigent, en especial els drets bàsics re-
coneguts a l’Estatut dels Treballadors que impedeixen
la inclusió de clàusules discriminatòries per raó de
sexe en els contractes sotmesos a la relació laboral
especial d’esportistes professionals.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un protocol per a garantir el res-
pecte dels drets humans de les em-
preses que produeixen en països del
Tercer Món
Tram. 250-01548/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25535).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.

Proposició no de llei sobre la creació
de subvencions per a facilitar als jo-
ves l’adquisició d’habitatges de llo-
guer i de propietat
Tram. 250-01555/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25535).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.
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Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures per a fer compatibles les
activitats turística i ramadera a Santa
Maria de Corcó (Osona)
Tram. 250-01556/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 29 de maig de
2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25547).

AL PUNT 2

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

«Insta el Govern a establir els mecanismes perti-
nents per tal de controlar la instal·lació i el funcio-
nament de la nova planta a través de la Comissió
de seguiment creada en el marc del conveni comar-
cal d’Osona i d’acord amb el Pla de vigilància am-
biental.»

Proposició no de llei sobre la millora
de les instal·lacions i la dotació de mit-
jans del parc de bombers de Torelló
(Osona)
Tram. 250-01557/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25280)

APARTAT 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar les necessitats de conservació i manteni-
ment del parc de bombers de Torelló, prioritzar-ne les
més urgents, i informar a aquesta Cambra de les
obres i millores realitzades i projectades dins d’un
termini no superior a sis mesos.»

APARTAT 2

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

De tot el text de l’apartat.

Proposició no de llei sobre la prolife-
ració d’espècies animals perjudicials
per a l’ecosistema urbà i rural
Tram. 250-01558/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CARP, del 29.05.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25279)

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

Apartat 1

De tot el text de l’apartat

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

Apartat 2

«Endegar un estudi sobre la proliferació d’animals
exòtics que no formen part del nostre ecosistema
autòcton en els àmbits urbans com ara els diferents
col·lectius de psitàcids (cotorres i lloros).»
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Proposició no de llei sobre la publici-
tat de la relació de llocs de treball re-
servats a personal eventual de l’Admi-
nistració de la Generalitat
Tram. 250-01561/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa COAG, del 29.05.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25546)

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

De l’apartat 1

«[...] al personal eventual de caràcter estructural,
en compliment [...].»

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

De l’apartat 2

«[...] al personal eventual estructural, de l’Adminis-
tració [...].»

Proposició no de llei sobre la revisió
dels criteris i els mòduls de finança-
ment dels serveis prestats en l’àmbit
de l’atenció i la protecció dels menors
desemparats i en situació de risc social
Tram. 250-01562/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25278)

APARTAT 2

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

«Adoptar, en el marc de la revisió dels criteris i mò-
duls vigents de finançament, les mesures necessàries
per tal que, de forma progressiva, aquells centres que
tinguin un mòdul que no cobreixi el cent per cent del
cost real, arribin a cobrir-lo.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un nou model d’atenció al menor
Tram. 250-01563/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25277)

APARTAT 1

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

«1. Informar sobre l’actual distribució competencial
i els mecanismes de coordinació existents entre els
departaments de Benestar Social i Justícia pel que fa
al desenvolupament de les polítiques d’atenció i pro-
tecció dels menors, i concretament els menors desem-
parats i en situació de risc social.»

Proposició no de llei sobre el règim de
permisos del personal funcionari en
les situacions de naixement prematur
d’un fill o d’una filla
Tram. 250-01564/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25535).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.
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Proposició no de llei sobre l’estudi de
les propostes del consell escolar de
l’institut d’ensenyament secundari
Antoni Rovira i Virgili, de Tarragona
per a garantir-ne la continuïtat
Tram. 250-01567/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25535).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’actuació
de les fases segona, tercera i quarta
del projecte de renovació de l’enllume-
nat públic de Riba-roja d’Ebre (Ribera
d’Ebre)
Tram. 250-01577/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25535).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un pla de desenvolupament
integral per a les zones rurals de mun-
tanya i desfavorides
Tram. 250-01578/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25535).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25659).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.05.2001 al
31.05.2001).

Finiment del termini: 01.06.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.05.2001.

Proposició no de llei sobre l’emissió
de segells en commemoració del cen-
tenari de la mort de mossèn Cinto
Verdaguer i Santaló
Tram. 250-01579/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 30.05.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25275)

AL PUNT 1

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

«Adoptar les mesures necessàries per tal de donar
suport institucional a les activitats i actes que projec-
ti dur a terme la Comissió d’Honor del primer Cente-
nari de la mort del poeta Mossèn Cinto Verdaguer.»

AL PUNT 2

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

«Donar suport a la iniciativa d’emetre segells dedi-
cats a la commemoració del centenari de la mort de
Mossèn Cinto Verdaguer, en llengua catalana, traslla-
dant aquest acord a l’Entitat Pública Empresarial
Correus i Telègrafs perquè dugui a terme l’esmenta-
da emissió.»
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
del centre d’ensenyament infantil i pri-
mari Maria Garcia i Cabanes, de l’Al-
dea (Baix Ebre)
Tram. 250-01585/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 30.05.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25274)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a mantenir la seva  programació de construir
l’ampliació del col·legi Maria Garcia Cabanes, de
l’Aldea, tan bon punt finalitzi la redacció del pro-
jecte actualment en curs, i a  habilitar, a aquest
efecte, els recursos pressupostaris corresponents.»

Proposició no de llei sobre la millora de
la formació professional a les comar-
ques del Camp de Tarragona
Tram. 250-01589/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 30.05.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25273)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

1. Revisar la planificació de l’oferta de formació
professional que s’imparteix a les comarques de la
regió del Camp de Tarragona amb la col·laboració
dels sectors econòmics i socials.

2. Implantar, amb caràcter flexible, els cicles for-
matius de grau mitjà i de grau superior de les famí-
lies professionals que s’adeqüin als interessos dels
joves i a les necessitats de l’entorn empresarial.

3. Constituir comissions territorials o sectorials de
formació professional en aquelles zones que s’es-
caigui, una vegada hagin estat aprovats pel Ple del
Consell Català de la Formació Professional els cri-
teris directors del Pla general de la formació pro-
fessional.

4. Millorar, una vegada aprovats els esmentats crite-
ris directors, la coordinació dels subsistemes de la
formació professional: reglada, ocupacional i con-
tinuada.»

Proposició no de llei sobre la localitza-
ció de les ambulàncies mitjançant la
tecnologia Global Positioning System
(GPS)
Tram. 250-01598/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 25531).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.

Proposició no de llei sobre el finança-
ment del projecte Vilatge medieval de
Santa Creu de Llagunes, de Soriguera
(Pallars Sobirà)
Tram. 250-01600/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 30.05.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25272)

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

De supressió de tot el text de la Proposició no de
llei.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou edifici per als jutjats
d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-01603/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CJD, del 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25270)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a inici-
ar, en el termini de sis mesos, el projecte de cons-
trucció del nou Palau de Justícia a Igualada (Ano-
ia), i presentar, dins el mateix termini, el calendari
d’execució de les obres.»

Proposició no de llei sobre la difusió i
la promoció de l’activitat musical a
Catalunya
Tram. 250-01604/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 30.05.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25269)

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

Supressió de tot el text de la Proposició no de llei.

Proposició no de llei sobre la progra-
mació d’autors catalans al Gran Teatre
del Liceu
Tram. 250-01605/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25268)

AL PUNT 1

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

De supressió de tot el text de l’apartat.

Al punt 2

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

«Impulsar les mesures adients per tal que el Gran
Teatre del Liceu produeixi i  programi una òpera
catalana nova cada quatre anys dins de la tempora-
da d’abonament d’aquest equipament i que es pro-
grami música de cambra i activitats  pedagògiques
en el foyer.»

Proposició no de llei sobre la descen-
tralització del servei d’Otorinolaringo-
logia i Oftalmologia al centre d’atenció
primària de Badia del Vallès (Vallès
Occidental)
Tram. 250-01606/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Popular (reg. 25531).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.
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Proposició no de llei sobre la implan-
tació d’un model de trilingüisme a
l’ensenyament obligatori
Tram. 250-01607/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25535).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.05.2001 al
29.05.2001).

Finiment del termini: 30.05.2001; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 28.05.2001.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25659).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.05.2001 al
31.05.2001).

Finiment del termini: 01.06.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.05.2001.

Proposició no de llei sobre la retirada
dels emissors de telefonia mòbil
instal·lats a menys de cent cinquanta
metres d’un centre escolar
Tram. 250-01608/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa CIE, del 29 de maig de
2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25539).

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a vetllar perquè, a tots els municipis de Catalunya, es
compleixin les distàncies de protecció que reguli el
decret d’ordenació ambiental de les instal·lacions de
telefonia mòbil, que actualment elabora el Govern, i
que posteriorment es desenvolupi a través de les or-
denances municipals.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’un registre de becaris de les uni-
versitats i els centres de recerca
Tram. 250-01615/06

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, del 30.05.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25538)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a estudiar, en el termini de tres mesos, la pos-
sibilitat i utilitat de mantenir un registre detallat de
becaris predoctorals a Catalunya, que inclogui to-
tes les modalitats de beques predoctorals existents.»

Proposició no de llei sobre l’elabora-
ció d’una carta de drets i deures dels
becaris predoctorals
Tram. 250-01616/06

Esmenes presentades
Reg. 25390 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPC,
del 30.05.200

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25537)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a estudiar, amb totes les parts implicades, la possibi-
litat d’establir una carta de drets i deures dels beca-
ris i becàries predoctorals.»
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Proposició no de llei sobre la denún-
cia dels casos de maltractaments i
l’atenció a les víctimes de la violència
de gènere
Tram. 250-01618/06

Esmenes presentades
Reg. 25265 / Admissió a tràmit: Mesa CPEDH, del
28.05.01

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25536)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme les actuacions necessàries per tal que la Co-
missió Permanent Interdisciplinària contra la Vio-
lència de Gènere, encarregada d’elaborar el Pla
Integral de Prevenció, Atenció i Eradicació de la
Violència de Gènere, estudiï la conveniència d’esta-
blir l’obligatorietat de denunciar, per part dels pro-
fessionals de la medicina pública, els casos de mal-
tractaments a les dones i valori la necessitat d’ac-
tualitzar el protocol sanitari d’atenció a les vícti-
mes de violència de gènere.»

Proposició no de llei sobre la petició al
Ministeri de l’Interior d’eliminar el dèfi-
cit de forces i cossos de seguretat de
l’Estat durant el desplegament del
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01716/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

El grup parlamentari d’iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que es preveu als articles
134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la darrera reunió de la Comissió de Coordinació
de Policies Locals, es va plantejar l’aprovació del
calendari del desplegament dels Mossos d’Esquadra
fins al 2005 i la proposta de mitjans humans, entre
els que es proposa un 15 per cent d’incorporació de
forces i cossos de seguretat de l’Estat (FCSE).

Donat que en aquest desplegament no es tenen en
compte les comissions metropolitanes que s’estan
proposant per part dels alcaldes i que els mitjans
humans no arriben en la seva totalitat a les xifres
expressades pels documents municipals.

Donat que el problema més important que es va de-
tectar és el dèficit dels efectius de les Forces i Cos-
sos de Seguretat de l’Estat en el període de transi-
ció.

Donat que segons dades facilitades per la Federació
de Municipis de Catalunya a la província de
Barcelona hi ha un dèficit de 1.500 agents en rela-
ció als llocs de treball aprovats.

És per tot això que presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Exe-
cutiu a:

Demanar al Ministeri d’Interior que adopti les me-
sures oportunes per a solucionar el problema del
dèficit de Forces i Cossos de l’Estat durant el des-
plegament del cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2001

Rafael Ribó
President

Proposició no de llei sobre la negocia-
ció d’una solució laboral digna per al
professorat de l’escola Vilarnau, de
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-01717/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Grup
Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Carme Porta i Abad, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, Josep Bargalló Valls, Portaveu
adjunt, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Ramon Camp i Batalla, Porta-
veu, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
situació de les professores i professors que treballa-
ven fins ara a l’escola Vilarnau de Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’escola Vilarnau, de Sant Sadurní d’Anoia (Alt
Penedès) és una escola fundada l’any 1965 per un
grup de mares i pares del municipi. És una escola
privada, cooperativa de pares i mares amb un pro-
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jecte pedagògic molt concret que té com a objectiu
la formació integral de les nenes i nens per tal que
es formin com a persones amb respecte cap a els al-
tres i el seu entorn.

Durant els darrers anys l’escola ha patit greus pro-
blemes econòmics que han finalitzat amb el seu tan-
cament el curs que ara finalitza. Les negociacions
de l’Ajuntament amb el Departament d’ensenya-
ment han donat els seus fruits i el Departament con-
vertirà la Vilarnau en la segona escola pública de
Sant Sadurní. El municipi, l’Ajuntament, el poble i
la junta de l’escola han vist reconeguts molts anys
d’esforç però es crea un nou problema: les i els 14
mestres es queden al carrer i sense cap opció
d’apuntar-se a llistes d’interinatge donat que el ter-
mini en que se’ls ha comunicat el tancament no ho
permetia.

Alguns sindicats i el propi Alcalde han donat suport
a les demandes de les treballadores i treballadors, la
junta de l’escola també veu amb preocupació un
canvi de professorat que no mantingui la línia edu-
cativa que hi ha hagut fins ara. Les reivindicacions
es centren en que les mantinguin als seus llocs de
treball per donar continuïtat al projecte pedagògic
i, a més, en les negociacions el departament s’ha
compromès a que l’equip directiu s’assenyali en
certa manera per l’actual junta.

Actualment l’excepcionalitat del fet d’una escola
privada que passa a la xarxa pública i el fet que no-
més siguin 14 professores i professors han de portar
a la necessària negociació entre les parts.

Per tot l’exposat es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a:

Negociar una solució laboral digna per a les profes-
sores i professors que treballaven fins ara a l’escola
Vilarnau de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), tot
creant una taula de negociacions on seran presents
els i les representants de la junta de l’escola, l’Ajun-
tament i els sindicats, abans de la finalització del
curs 2000-2001»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Carme Porta i Abad, G.P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, G.P. de Conver-
gència i Unió; Josep Bargalló Valls, Portaveu adjunt,
G.P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Ramon
Camp i Batalla, Portaveu, G.P. de Convergència i Unió

Proposició no de llei de suport a la Car-
ta de Drets Fonamentals de la Unió Eu-
ropea
Tram. 250-01718/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò
que es preveu en els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten per a la seva tramita-
ció la següent Proposició no de Llei.

La Unió Europea s’ha dotat d’una Carta de Drets
Fonamentals, que es va elaborar mitjançant un
novedós procés de participació de diversos esta-
ments, al qual es va anomenar Convenció.

Aquesta Carta va ser aprovada pels caps d’Estat i
de govern durant la cimera de Niça del desembre de
2000, ha comptat amb el suport explícit del Parla-
ment Europeu, la Comissió i el Consell i, posterior-
ment, ha estat ratificada per diversos parlaments
estatals. Malgrat que encara no és vinculant per als
Estats membres, com promouen entre d’altres les
Corts Generals espanyoles, té un alt valor progra-
màtic per a la legislació i l’acció de govern i unes
polítiques que han de considerar les persones,
abans i per sobre de les estructures; a més del seu
valor com a guia hermenèutica i jurisprudencial.

Han estat moltes les veus que s’han pronunciat,
abans i després de la cimera de Niça, a favor de la
inclusió de la Carta de Drets Fonamentals en un fu-
tur Tractat únic de la Unió Europea, que substituei-
xi i ordeni els principis i les normes jurídiques que
avui estan dispersos en els set tractats actuals.

Davant la conveniència de donar suport a les inici-
atives reformadores, en la línia del nou federalisme
europeu, i molt especialment a l’esperit i la lletra de
la Carta de Drets Fonamentals, els grups parlamen-
taris sotasignats presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya dóna ple suport al text
de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Euro-
pea, n’assumeix els seus continguts com a principis
programàtics inspiradors de tota la seva activitat
legislativa i expressa el desig que en un futur no llu-
nyà la Carta passi a tenir caràcter jurídicament vin-
culant per als ciutadans i els Estats de la Unió.

El Parlament demana al Consell Executiu que assu-
meixi també el contingut de la Carta de Drets Fona-
mentals, que vetlli perquè les normes i decrets que
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aprovi i, en general, totes les decisions i accions de
Govern estiguin en sintonia amb el text de la Carta,
i acomodi la seva acció política al contingut materi-
al de la Carta.

El Parlament demana al Govern de Catalunya que
realitzi una campanya de difusió d’aquest text.

Finalment, el Parlament sol·licita al Govern de l’Es-
tat que faci tots els esforços i les gestions possibles
perquè la Unió Europea inclogui en un futur Tractat
únic, o Constitució Europea, la Carta de Drets Fona-
mentals, per garantir-ne el caràcter jurídicament
vinculant.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2001

Joaquim Nadal i Farreras, del GSOC-CPC; Josep Bar-
galló Valls, del GP ERC i Joan Boada i Masoliver, del
GP IC-V

Proposició no de llei sobre l’actualit-
zació i la millora de l’espai reservat per
a sales d’operacions a l’Hospital Co-
marcal de Sant Bernabé, a Berga (Ber-
guedà)
Tram. 250-01720/06

Presentació: Sra. M. Dolors Montserrat i
Culleré, juntament amb quatre altres di-
putats del Grup Parlamentari Popular
Reg. 25292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels Esteller i
Ruedas, Carina Mejías i Sánchez, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez i Josep M. Fabregat i Vidal, Dipu-
tades i Diputat del Grup Popular al Parlament de
Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Hospital Comarcal de Sant Bernabé, ubicat al terme
municipal de Berga, dóna bàsicament cobertura hos-
pitalària a la població de la comarca del Berguedà. Es
tracta d’un equipament sanitari important pels habi-
tants de la comarca, que ve prestant serveis sense cap
interrupció des de l’any 1981, en que van finalitzar
les obres de construcció. L’esmentat centre hospitalari
ha anat actualitzant les seves instal·lacions i els seus
espais al Ilarg d’aquests vint anys d’existència amb
modificacions més o menys importants, però sempre
encaminades a millorar el servei, prestar una atenció
sanitària de qualitat i ampliar la seva capacitat.

Malgrat això, cal tenir present que l’espai de l’Hospi-
tal reservat a quiròfans es troba en una situació que
no es correspon ni a la importància que actualment té
el centre hospitalari ni al volum d’intervencions qui-
rúrgiques que s’efectuen en el centre. Efectivament,

segons dades facilitades, l’espai quirúrgic de l’Hospi-
tal no ha sofert cap modificació durant aquests vint
anys d’existència del centre sanitari i, en conseqüèn-
cia, les mateixes instal·lacions pateixen el propi pas
del temps. Però a més a més, resulta evident que du-
rant aquests anys el nombre d’intervencions quirúrgi-
ques s’ha incrementat de forma considerable: de les
1.424 intervencions efectuades durant l’any 1990
s’ha passat a 1.770 intervencions durant l’any 2000, i
això sense que el quiròfan hagi millorat la seva dota-
ció i hagi vist ampliat el seu espai. Resulta prou evi-
dent, donada la capacitat que té el centre mèdic i la
seva importància dins la xarxa hospitalària de
Catalunya, que els espais reservats a quiròfans patei-
xen una clara obsolescència de materials que exigeix
en tot cas una reparació en profunditat per evitar un
major deteriorament i posar fi a la situació de risc
permanent que s’hi detecta, però al mateix temps
l’equipament dels quiròfans exigeix una inversió im-
portant per tal que es converteixi en un espai adequat
a l’actual ritme d’intervencions quirúrgiques que es
fan.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a que, en el termini més breu possible i atesa la im-
portància que té l’espai quirúrgic en un centre hos-
pitalari, redacti i aprovi un projecte integral amb la
corresponent dotació econòmica per tal d’efectuar
les obres necessàries per actualitzar i millorar l’es-
pai reservat a quiròfans de l’Hospital Comarcal
Sant Bernabé, a la comarca del Berguedà, i es reno-
vi l’equipament del quiròfan per tal que s’adeqüin a
l’estat actual de la ciència mèdica i al volum d’in-
tervencions que s’efectuen.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels Esteller i
Ruedas, Carina Mejías i Sánchez, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez i Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou centre d’ensenya-
ment infantil i primari a Gurb (Osona)
Tram. 250-01721/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 25304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei sobre el
C.E.I.P. «Les Escoles» de Gurb (Osona).
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de Gurb, a la comarca d’Osona, que ac-
tualment compta amb uns dos mil habitants, està
experimentant un creixement constant i sostingut de
població com a conseqüència de la seva proximitat
amb la ciutat de Vic. Aquest creixement sovint va
acompanyat de la vinguda de nous habitants amb
fills en edat escolar.

En aquest context, cal assenyalar que actualment el
municipi compta amb un Centre d’Educació Infan-
til i Primària que acull uns 125 alumnes, nombre que
s’ha anat incrementant any rere any. El centre actu-
al està ubicat en un edifici de propietat municipal
que, a banda d’estar desplaçat del principal nucli de
població, no té les dimensions suficients per enca-
bir-hi tots els alumnes. Per aquesta raó, en el curs
1999-2000 el Departament d’Ensenyament va
instal·lar un barracot i en aquest curs 2000-2001
n’ha hagut d’instal·lar un altre.

Aquesta situació ja fa temps que preocupa tant al
Consell Escolar com a l’Associació de Mares i Pa-
res d’Alumnes i a l’Ajuntament de Gurb. En aquest
sentit, el propi Departament d’Ensenyament ha re-
conegut en respostes fetes a preguntes parlamentà-
ries que cal dotar el municipi de Gurb d’un CEIP
d’una línia per atendre les necessitats.

Per aquesta raó, des de fa temps, l’Ajuntament de
Gurb ha mantingut intensos contactes amb el De-
partament d’Ensenyament per resoldre aquesta situ-
ació. Ambdues administracions han considerat que
la solució més adequada, ateses les característiques
del centre actual, és la construcció d’un edifici de
nova planta en una altra zona del municipi.

La construcció d’un nou centre implica, segons les
converses esmentades, que l’Ajuntament del muni-
cipi, a banda d’aportar el solar on s’ha d’ubicar, as-
sumeixi un 40% del cost de l’obra ja que el Departa-
ment només està disposat a pagar el cost equivalent
a l’ampliació del centre actual.

Tot i que aquests percentatges de participació en el
finançament ja han estat acceptats tant per l’Ajunta-
ment com pel Departament d’Ensenyament, la falta
de concreció d’aquest darrer per assumir un com-
promís tant temporal com pressupostari fa que la
solució a la manca d’espai estigui encara pendent.
Per part de l’Ajuntament s’ha plantejat la possibili-
tat de fer un conveni amb el Departament d’Ense-
nyament per poder agilitar l’inici de les obres i po-
der aconseguir uns costos més baixos. Aquesta so-
lució seria, sens dubte, la manera més eficaç i efici-
ent per resoldre una situació que, de no posar-hi re-
mei aviat, pot anar en perjudici de la bona oferta
docent que té avui Gurb.

És per això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a construir nou CEIP en el municipi de
Gurb (Osona) mitjançant un conveni entre el Depar-
tament d’Ensenyament i l’Ajuntament, que faci pos-

sible l’inici immediat de les obres i permeti la seva
entrada en funcionament a l’inici del curs 2003-
2004, i la reserva pressupostària corresponent.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Josep Bargalló Valls Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre la millora i
la defensa hidràulica de la riera de les
Arenes, al pas per Terrasa (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-01722/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 25342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
millora i defensa hidràulica de la Riera de les Are-
nes de Terrassa (Vallès Occidental).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’ Associació de veïns de Can Parellada de Terrassa
(Vallès Occidental) ve reclamant des de fa temps la
millora de la Riera de les Arenes al seu pas per
aquest barri egarenc, a pesar que l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) s’ha afirmat públicament que la
prioritat en aquest tipus d’actuacions passa per la
millora i condicionament de rieres que exigeixen
obres de defensa hidràulica per raons de seguretat.

Paradoxalment, la problemàtica que presenta la Ri-
era de les Arenes, similar a la que ha portat a actuar
recentment sobre la Riera de Rubí, es troba estreta-
ment vinculada a la seguretat i es concreta en la ne-
cessària construcció de murs de contenció i a la
instal·lació de baranes de seguretat, especialment
degut a la proximitat d’una zona comercial amb
gran afluència de vianants, al marge de l’exigible
neteja de la llera i dels marges al llarg de tot el seu
traçat, i en especial des del pont de l’autopista C-58
fins al pont de la Carretera de Rubí.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a:

– Endegar en el termini de 6 mesos les obres de mi-
llora i defensa hidràulica de la Riera de les Arenes
de Terrassa (Vallès Occidental) en el tram comprès
entre el pont de l’autopista C-58 i el pont de la car-
retera de Rubí, en especial,
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a. La construcció de murs de contenció dels seus
marges.

b. La provisió de barreres de protecció.

c. La neteja dels marges i la llera.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre el futur la-
boral del professorat de l’institut d’en-
senyament secundari Manuel Carras-
co i Formiguera, de Sant Feliu de Co-
dines (Vallès Oriental)
Tram. 250-01723/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 25343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Joan Ridao i Martín, Josep Bargalló
Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Proposició no de llei sobre la
continuïtat laboral del professorat de l’IES Manuel
Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines
(Vallès Oriental).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El proppassat mes d’abril, l’Ajuntament de Sant
Feliu de Codines (Vallès Oriental) va comunicar la
seva decisió de traspassar a la Generalitat l’IES
municipal «Manuel Carrasco i Formiguera», mitjan-
çant un acord que preveu la compra de l’edifici per
part del Departament d’Ensenyament i l’assumpció
de la titularitat i la gestió per part d’aquest, però que
exclou la continuïtat del professorat actual i, en
conseqüència, del seu projecte pedagògic.

Aquest IES va ser creat per l’Ajuntament de Sant Feliu
de Codines el 1996 i, en el decurs d’aquests anys,
s’ha anat consolidant en nombre d’alumnes –de 30 a
més de 150–, de professorat de –6 a 16– i de líni-
es –d’una a dues d’ESO–, així com d’àmbit d’acció
educativa, a més d’imbricar-se plenament en l’entorn
social i cultural del municipi, a través d’una tasca de-
cidida del claustre de professors i professores en fa-
vor de la qualitat de l’ensenyament.

El professorat del centre, que, en aquests cinc cur-
sos, ha tingut contractes d’obra i servei, havia rebut
el compromís d’una sortida laboral per al futur, que
s’ha incomplert, essent l’únic component de l’IES
que ha restat marginat i exclòs de les negociacions
entre l’Ajuntament i la Generalitat.

És per tot això que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a resoldre, en el marc de les negociaci-
ons per al traspàs de l’IES municipal “Manuel
Carrasco i Formiguera”, de Sant Feliu de Codines
(Vallès Oriental), el futur laboral del seu professorat
actual.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Joan Ridao i Martín Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de negociacions amb el Ministe-
ri de Foment per a signar un conveni
de finançament del desdoblament de
l’Eix Transversal (C-25)
Tram. 250-01724/06

Presentació: Sr. Manel Nadal i Farreras,
juntament amb sis altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 25364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom, Joan
Roma i Cunill, Flora Vilalta i Sospedra, Marta
Camps i Torrens, Marina Geli i Fàbrega i Ramon
Vilalta i Oliva, diputats i diputades del Grup Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es
preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació, la se-
güent Proposició no de Llei.

El Pla Director d’Infrastructures del Ministeri de
Foment contempla una partida pressupostària pel
desdoblament de l’Eix Transversal.

La Comissió de Política Territorial d’aquest Parla-
ment ha aprovat una resolució que insta el govern a
redactar el projecte de desdoblament de l’Eix Trans-
versal.

El desdoblament de l’Eix ha de ser una prioritat per
Catalunya i s’ha de fer amb respecte al marc
competencial però sense protagonismes. És en
aquest sentit que l’acord de la Comissió de Política
Territorial no parlava dels mecanismes de finança-
ment, però totes les intervencions varen insistir en
la recerca d’un acord entre el govern de l’Estat i el
de la Generalitat pel finançament del desdoblament
de l’Eix Transversal.

El Ministre de Foment ha anunciat que no pensa in-
terferir en els acords del Parlament i que no es dis-
posa a finançar el desdoblament de l’Eix si no hi ha
acord sobre el mecanisme legal per a invertir en una
carretera de la competència de la Generalitat.
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El govern de l’Estat i el de la Generalitat ja es varen
posar d’acord en declarar l’Eix Transversal obra
d’interès general de l’Estat per aconseguir finança-
ment estatal per aquesta obra.

És per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a establir un procés de negociació amb el Ministeri
de Foment per a signar un conveni de finançament
del desdoblament de l’Eix Transversal.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Manel Nadal i Farreras, Oriol Nel·lo i Colom, Joan
Roma i Cunill, Flora Vilalta i Sospedra, Marta
Camps i Torrens, Marina Geli i Fàbrega i Ramon
Vilalta i Oliva

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’oferta de places de primer
d’ESO en el període de preinscripció
de l’institut d’ensenyament secundari
Narcís Oller, de Valls (Alt Camp)
Tram. 250-01725/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, Nuria Segú Ferré, diputat i
diputada del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans
pel Canvi, Josep Bargalló i Valls, Ernest Benach i
Pascual, diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana, Joan Boada i Masoliver i Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, diputat i diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa de Catalunya - Verds, 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.

A la comarca de l’Alt Camp l’oferta pública d’educa-
ció secundària es localitza a dos Instituts d’educació
secundària. El curs 2000-01 l’IES Jaume Huguet -
Antiga Escola del Treball compta amb 4 línies de 1r.
d’ESO i l’IES Narcís Oller amb 4 línies més. L’oferta
en el període de preinscripció pel curs 2001-02 ha
estat de 3 línies a l’IES Jaume Huguet - Antiga Esco-
la del Treball i 4 línies a l’IES Narcís Oller.

De les 120 places de 1r. d’ESO (equivalents, segons
els mòduls màxims d’alumnes que té establerts el
Departament d’Ensenyament, a quatre línies d’ESO)
ofertades per l’IES Narcís Oller, un cop finalitzat el
període de preinscripció, amb un total de 105 alum-
nes preinscrits, des de la Delegació Territorial del

Departament d’Ensenyament es comunica que es
reduirà el nombre de línies que passarà de quatre a
tres tot rebaixant el nombre d’alumnes de 105 a 90
(tres línies) i derivant els 15 alumnes restants a
l’Institut Jaume Huguet amb la finalitat d’anivellar
el nombre de places per curs.

Atès que amb el nombre d’alumnes preinscrits
(105), es manté una ràtio de més de 26 alumnes per
classe que s’adiu perfectament amb la voluntat ex-
pressada pel mateix Departament d’assolir ràtios de
25 alumnes/classe

Atès que si ens basem en les dades del mateix De-
partament, per al proper curts es preveu un augment
d’alumnes que consolidarà les quatre línies esmen-
tades, que ja es desenvoluparan al nou edifici, en
construcció.

Atès que la derivació de 15 alumnes al IES Jaume
Huguet significaria que tan sols restarien 5 places
de primer d’ESO per cobrir a la comarca que expe-
rimenta un creixement significatiu d’alumnes du-
rant el curs escolar com a conseqüència de la
reagrupació familiar de famílies immigrants amb la
complexitat afegida d’aquests nois i noies

Atès que tant el Consell Comarcal de l’Alt Camp
com l’Ajuntament de Valls han aprovat una Moció
tot sol·licitant la no supressió d’una de les línies de
1r. d’ESO de l’Institut Narcís Oller de Valls

És per tots aquests motius que es presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

– Mantenir l’oferta de 1r. d’ESO que s’han ofert en
el període de preinscripció de l’Institut de Secundà-
ria Narcís Oller de Valls, la qual cosa, a més de mi-
llorar la qualitat de l’ensenyament, al voltant de 25
alumnes/classe en cadascun dels IES de la comarca,
respectaria la lliure elecció de centre per part dels
pares.»

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Joaquim Nadal i Farreras i Núria Segú i Ferre, del
GSOC-CPC; Josep Bargalló i Valls i Ernest Benach i
Pascual, del GP d’ERC; Joan Boada i Masoliver i Do-
lors Comas d’Argemir i Cendra, del GP d’IC-V
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Proposició no de llei sobre la millora
de la carretera C-1412 entre Jorba i els
Prats de Rei (Anoia)
Tram. 250-01726/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb cinc altres
diputats del Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi
Reg. 25369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Roma i
Cunill, Manel Nadal i Farreras, Ramon Vilalta i Oli-
va, Marta Camps i Torrens i Flora Vilalta i Sospedra,
diputats i diputades del Grup Parlamentari Socialis-
tes- Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que disposen
els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament
de Catalunya, presenten per a la seva tramitació la
següent Proposició no de Llei sobre la millora de la
connexió de la comarca de l’Anoia amb l’Eix Trans-
versal.

La comarca de l’Anoia té una considerable activitat
comercial i industrial que, per garantir el seu desen-
volupament futur, requereix d’un pla de millora de
les seves infrastructures. Dotar a la comarca de
l’Anoia de més i de millors infrastructures permetrà
resoldre un deute històric amb una de les comarques
més afectades per un planejament erràtic dels recur-
sos i de les comunicacions al nostre país.

Un estudi econòmic realitzat per l’Ajuntament
d’Igualada l’any 1999, destacava, com opinió gene-
ralitzada dels diversos agents econòmics i socials
anoiencs:

– Les comunicacions dificulten l’expansió econòmi-
ca de l’Anoia, ja que l’Anoia no està en la xarxa fer-
roviària de mercaderies. L’autovia Igualada - Cervera
pot suplir, parcialment, aquestes mancances.

– Es fa imprescindible millorar la interconnexió de
les comarques interiors. Necessitat de l’Eix Igualada
Manresa Vic i de l’Eix Diagonal.

Així mateix la Comissió de Comunicacions de la UEA
(Unió Empresarial de l’Anoia d’àmbit comarcal i de
caràcter multisectorial que integra i acull als gremis,
associacions i empreses radicades a la nostra Comar-
ca) s’ha adreçat al Govern de la Generalitat, en vàries
ocasions, per tal de demanar millores substancials en
les comunicacions del territori anoienc. A això se
suma la demanda de diverses administracions lo-
cals (ajuntaments i consell comarcal) reclamant
una inversió global en la comarca en matèria d’in-
frastructures.

Una de les demandes és la de millorar la connexió
amb l’Eix Transversal de Catalunya. L’Eix Transver-
sal ha suposat un important pas endavant pel desen-

volupament de les Comarques Interiors i per a
l’equilibri territorial de Catalunya.

La comarca de l’Anoia s’ha vist, una vegada més,
desplaçada d’aquest important Eix. És per aquest
motiu que creiem necessari i prioritari potenciar al
màxim les comunicacions via Jorba - Copons - Prats
de Rei, per tal de disposar d’una via ràpida de con-
nexió amb l’EIX

Per tot això, els diputats i les diputades sotasignats
presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

1. Completar, en el període de sis mesos, la millora
de la carretera C-1412 entre Jorba i Copons.

2. Accelerar els treballs de millora i condicionament
del tram Copons - Prat de Rei.

3. Incloure en les previsions pressupostàries del
Govern de la Generalitat de Catalunya per a l’any
2002 les partides corresponents per a iniciar l’exe-
cució dels treballs.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Roberto Labandera i Ganachipi, Joan Roma i
Cunill, Manel Nadal i Farreras, Ramon Vilalta i Oli-
va, Marta Camps i Torrens i Flora Vilalta i Sospedra

Proposició no de llei sobre l’adaptació
de les pàgines web a les recomanaci-
ons de Web Accessibly Iniciative
(WAI) per a facilitar-ne l’accés a les
persones amb minusvalies
Tram. 250-01727/06

Presentació: Sra. Pilar Díaz i Romero,
juntament amb quatre altres diputats del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 25388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Pilar Díaz i Romero, Marina Geli i Fàbrega, Josep
M. Rañé i Blasco, Carme Figueras i Siñol, Juan
Manuel Jaime i Ortea, diputats i diputades del Grup
parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent
ús d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Re-
glament de la Cambra, presenten per a la seva tra-
mitació la següent Proposició no de Llei.

L’accés als ordinadors personals, a Internet i a d’al-
tres tipus de tecnologies de la informació i les co-
municacions s’està convertint cada cop més en un
element essencial per a la total participació en la
vida social, política i econòmica del nostre país.

Si la tecnologia es dissenya per ser també emprada
per persones amb discapacitats, es contribueix a in-
crementar les seves possibilitats de participar en el
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món del treball i les seves possibilitats d’adoptar un
estil de vida més independent.

Malauradament, les persones amb discapacitats no es
troben en el costat privilegiat a què dóna lloc la divi-
sió digital. Quan les tecnologies de la informació i les
comunicacions no són dissenyades per ser totalment
accessibles i per ser emprades per persones amb
discapacitats, el seu aïllament i la seva marginació del
marc econòmic i social es veu intensificat.

Pel que fa a Internet, no totes les pàgines són comple-
tament accessibles per als programes que llegeixen la
pantalla per a persones amb problemes de visió. Tot
allò que siguin gràfics i dibuixos, i que no estiguin
degudament acompanyats de text, són il·legibles.

A l’actualitat no sempre es tenen en compte les ne-
cessitats d’aquests col·lectius a l’hora de fer els dis-
senys tecnològics. Això pot portar-nos a una situa-
ció en què les tecnologies de la informació i les co-
municacions puguin crear noves barreres, en lloc de
contribuir a enderrocar-les.

Per això, és imprescindible seguir les recomanacions
de com s’ha de dissenyar una pàgina web per a ser
accessible a totes les persones fetes des de la WAI
(Web Accessibility Iniciative), que és el grup de tre-
ball del consorci W3C (World Wide Web Consortium)
encarregat de compatibilitzar la WWW amb les eines
i procediments necessaris per a que resultin accessi-
bles per a les persones amb minusvalies.

Per tots aquests motius es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

1. Complir les recomanacions del WAI (Web
Accessibily Iniciative) a l’hora de fer el disseny de
noves pàgines web, la gestió de les quals depengui
de la Generalitat de Catalunya, per tal de fer-les ac-
cessibles a totes les persones.

2. Adaptar en el termini de sis mesos les pàgines
web ja existents, la gestió de les quals depengui de
la Generalitat de Catalunya, per tal de fer-les acces-
sibles a totes les persones.

3. Impulsar mesures adients per a que el disseny de
qualsevol pàgina web nova, tant a l’àmbit públic
com a l’àmbit privat, segueixi les recomanacions
del WAI per tal de permetre l’accessibilitat de totes
les persones.

4. Programar en el termini de tres mesos cursos de
formació per donar a conèixer i difondre el concep-
te d’accessibilitat per a tothom entre els professio-
nals que es dediquen al disseny, edició i manteni-
ment de pàgines web a Internet o a Intranets, i pro-
porcionar les estratègies i eines necessàries per a
l’aplicació pràctica d’aquest concepte.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Pilar Díaz i Romero, Marina Geli i Fàbrega, Josep
M. Rañé i Blasco, Carme Figueras i Siñol i Juan
Manuel Jaime i Ortea

Proposició no de llei sobre la millora
de les comunicacions per carretera
entre l’Anoia i el Baix Llobregat
Tram. 250-01728/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, juntament amb quatre al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 25389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, Manel Nadal i
Farreras, Joan Galceran i Margarit, Marta Camps i
Torrens i Antoni Sabaté i Ibarz , diputats i diputada
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, fent ús d’allò que disposen els articles 134 i
135 del Reglament del Parlament de Catalunya, pre-
senten per a la seva tramitació la següent Proposi-
ció no de Llei sobre la millora de la connexió de la
comarca de l’Anoia amb el Baix Llobregat.

La comarca de l’Anoia té una considerable activitat
comercial i industrial que, per garantir el seu desen-
volupament futur, requereix d’un pla de millora de
les seves infrastructures. Dotar a la comarca de
l’Anoia de més i de millors infrastructures permetrà
resoldre un deute històric amb una de les comar-
ques més afectades per un planejament erràtic dels
recursos i de les comunicacions al nostre país.

Un estudi econòmic realitzat per l’Ajuntament
d’Igualada l’any 1999, destacava, com opinió gene-
ralitzada dels diversos agents econòmics i socials
anoiencs :

– Les comunicacions dificulten l’expansió econòmi-
ca de l’Anoia, ja que l’Anoia no està en la xarxa fer-
roviària de mercaderies. L’autovia Igualada - Cervera
pot suplir, parcialment, aquestes mancances.

– Es fa imprescindible millorar la interconnexió de
les comarques interiors. Necessitat de l’Eix Igualada
Manresa Vic i de l’Eix Diagonal.

Així mateix la Comissió de Comunicacions de la
UEA ( Unió Empresarial de l’Anoia d’àmbit comar-
cal i de caràcter multisectorial que integra i acull
als gremis, associacions i empreses radicades a la
nostra Comarca ) s’ha adreçat al Govern de la Ge-
neralitat, en vàries ocasions, per tal de demanar mi-
llores substancials en les comunicacions del territo-
ri anoienc. A això se suma la demanda de diverses
administracions locals (ajuntaments i consell co-
marcal) reclamant una inversió global en la comar-
ca en matèria d’infrastructures.

Una de les demandes és la de millorar la carretera
B-224 de connexió amb Martorell i de connexió, a
la vegada, amb l’A-7. La B-224 que uneix Capella-
des, Vallbona, Piera, Masquefa i Martorell, és la úni-
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ca via que tenen aquestes poblacions per a connec-
tar amb les vies ràpides i la única alternativa a l’ac-
tual N.II, per enllaçar amb l’autopista A-7 , i que per
tant es considera vital per a la xarxa de comunica-
ció comarcal.

Per a millorar la situació d’aquests municipis, caldria
construir un enllaç directe a través de Gelida amb
l’Autopista A-7 i amb l’Autovia del Baix Llobregat

Per tot això, els diputats i la diputada sotasignats
presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a:

1. Procedir a completar la millora de la carretera B-
224 entre Capellades, Vallbona, Piera, Masquefa i
Martorell.

2. Redactar els projectes de connexió de la B-224
amb l’autovia del Baix Llobregat.

3. Instar al Ministeri de Foment a construir la sorti-
da sud de Gelida a l’Autopista A-7.

4. Incloure en les previsions pressupostàries del
Govern de la Generalitat de Catalunya per a l’any
2002 les partides corresponents per a iniciar l’exe-
cució dels treballs en aquelles infrastructures que
són de la seva competència.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Roberto Labandera i Ganachipi, Manel Nadal i
Farreras, Joan Galceran i Margarit, Marta Camps i
Torrens i Antoni Sabaté i Ibarz

Proposició no de llei sobre l’aprovació
del plec de clàusules administratives
generals que han de regir l’activitat
contractual de l’Administració de la
Generalitat, les seves entitats autòno-
mes i les altres entitats públiques de-
pendents
Tram. 250-01729/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 25422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Daniel Sirera i Bellés, Àngels Esteller i
Ruedas i Carina Mejías i Sánchez, Diputades i Dipu-
tat del Grup Popular, d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La legislació vigent sobre els contractes de les Ad-
ministracions públiques, constituïda bàsicament pel

Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, es fonamenta en-
tre d’altres en els principis de transparència, de pu-
blicitat i d’eficàcia. En aquest sentit, l’esmentada
normativa està integrada per una pluralitat de pre-
ceptes que, a través diferents tècniques i manifesta-
cions normatives, són el reflex concret d’aquests
principis inspiradors de la contractació pública.

De forma molt especial, l’article 48 del Text Refós
preveu, en l’àmbit de les actuacions relatives a la
contractació, que les Comunitats Autònomes apro-
vin, en el seu cas, els plecs de clàusules administra-
tives generals, d’acord amb les seves normes espe-
cifiques, per a l’activitat contractual de la seva Ad-
ministració, els seus organismes autònoms i les se-
ves entitats públiques dependents. Precisament,
amb previsions normatives d’aquesta naturalesa el
que es persegueix es assolir el compliment dels
principis de transparència, de simplificació i d’efi-
càcia en el procediment de la contractació pública,
i dotar de major agilitat la tramitació administrativa
en aquests casos.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Exe-
cutiu a:

1) Aprovar, en un termini màxim de sis mesos i en
el marc de la Legislació sobre contractes de les Ad-
ministracions públiques, els plecs de clàusules ad-
ministratives generals que han de regir les actuaci-
ons relatives a la contractació dels Departaments de
l’Administració de la Generalitat, les seves entitats
autònomes i demés entitats públiques dependents.

2) Adoptar les mesures necessàries per tal de donar
publicitat als plecs de clàusules administratives ge-
nerals.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

Alberto Fernández Díaz, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Daniel Sirera i Bellés, Àngels Esteller i
Ruedas i Carina Mejías i Sánchez
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Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres del tram Cervera - Santa
Maria del Camí de l’autovia N-II
Tram. 250-01730/06

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva i
Manel Nadal i Farreras, diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, Jordi Ausàs i
Coll, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, i Joan Boada i Masoliver i
Bet Font i Montanyà, diputats del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Verds, fent ús d’allò que
disposen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei
sobre l’acabament de l’autovia Cervera-Igualada.

Els 30 quilòmetres de la carretera N-II entre Cervera
i Igualada són l’únic tram sense autovia en el corre-
dor entre Lleida i Barcelona. El seu desdoblament i
transformació en autovia es va projectar l’any
1991, però a hores d’ara només està en construcció
el tram entre Santa Maria del Camí i Igualada, des-
prés que el projecte fos paralitzat diversos anys pels
conflictes sobre el seu traçat. El ministeri de Foment
preveu posar en servei aquest primer tram de l’au-
tovia Cervera-Igualada aquest mateix any, però, en
canvi, encara està pendent d’inici el tram més llarg
i important, el que discorre entre Cervera i Santa
Maria del Camí, amb una longitud de 21,8 quilòme-
tres. Aquestes obres, després de diversos aplaça-
ments, van ser adjudicades definitivament pel Con-
sell de Ministres el 29 de desembre de 2000, per un
import de 18.898 milions de pessetes i un termini
d’execució de 30 mesos. Els responsables del mi-
nisteri de Foment es van comprometre a iniciar les
obres a començaments de l’any 2001, però en
aquests moments encara no s’ha iniciat cap treball i
tampoc s’ha tancat el tràmit d’expropiació dels ter-
renys afectats.

Aquest nou retard ha causat indignació entre els
usuaris de la carretera N-II i els ajuntaments afectats
de la Segarra i l’Anoia, molts del quals han aprovat
en els darrers mesos mocions i manifestos per exi-
gir al Govern central l’inici immediat del tram d’au-
tovia entre Cervera i Santa Maria del Camí . Aquest
tram de la N-II que encara no s’ha transformat en
autovia, i que suporta un volum de tràfic superior
als 20.000 vehicles diaris, s’ha convertir en els dar-
rers anys en uns dels principals «punts negres» de
la xarxa viària catalana, ja que en els darrers 5 anys

s’hi ha comptabilitzat uns 70 morts a causa dels ac-
cidents de circulació i s’hi registren cada setmana
cues quilomètriques.

La preocupació per aquesta nou retard, que implica-
rà que tot el tram entre Cervera i Igualada no pugui
entrar en servei fins al final de l’any 2003 o princi-
pis del 2004, ha motivat la constitució d’una plata-
forma ciutadana, anomenada «Autovia Ara», que ja
ha organitzat diversos actes reivindicatius per exi-
gir que els treballs s’iniciïn de forma immediata i
que s’acceleri la seva execució.

Es per aquest motiu que es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a reclamar al ministeri de Foment l’inici immediat
de les obres del tram Cervera - Santa Maria del
Camí de l’autovia Cervera-Igualada i l’acceleració
dels treballs per tal que tota l’autovia pugui entrar
en servei durant l’any 2003.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Marta Camps i Torrens, Ramon Vilalta i Oliva i
Manel Nadal i Farreras, del GSOC-CPC; Jordi Ausàs
i Coll i Xavier Vendrell i Segura, del Grup d’ERC; i
Joan Boada i Masoliver i Bet Font i Montañà, del
Grup d’IC-V

Proposició no de llei sobre l’increment
de les prestacions i la dotació de mit-
jans de la Unitat de Prats de Lluçanès
(Osona) del Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia i Pesca
Tram. 250-01731/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya
Reg. 25470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

Document/proposta: Proposició no de llei el mante-
niment de la Unitat del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca a Prats de Lluçanès (Osona) i
l’increment de les seves prestacions.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’oficina que el Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca té a Prats de Lluçanès (Osona) ha que-
dat petita i no dona la resposta convenient a les ne-
cessitats que té plantejades avui aquest municipi i
tota la seva zona d’influència. Tot i la reconeguda
tasca del personal adscrit de manera estable a
aquesta oficina, el cert és que les seves prestacions
es poden qualificar de força precàries. El servei ve-
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terinari només s’ofereix un matí a la setmana, tot i
que és del tot necessari poder disposar-ne a diari.
D’altra banda, seria lògic poder donar serveis des
de l’Oficina del DARP a Prats de Lluçanès, a tots
aquells pobles que es troben molt a prop d’aquest
municipi, però que per raons de divisions adminis-
tratives pertanyen a altres comarques. És el cas de
Sant Feliu Sasserra, que han d’anar a Manresa i els
de Santa Maria de Merlès i Sagàs, que han d’anar a
Berga, tot i que les comunicacions viàries són força
deficients.

No estem parlant, en absolut, d’una zona amb poca
activitat agrícola i ramadera. Les mateixes estadísti-
ques del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, ens diuen que al Lluçanès hi ha, sense comp-
tabilitzar municipis com St. Feliu Sasserra, Sta.
Maria de Merlès, Sagàs i Sant Bartomeu del Grau:
291 explotacions agràries; 8311 hectàrees declara-
des a la PAC; 1.900 vaques de llet; 3.288 vaques de
carn; 7.502 vedells; 13.048 truges; 68.645 porcs
d’engreix; 14.113 ovelles; 735 cabres; i 3.613 coni-
lles. Per tot l’exposat es presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Mantenir en servei la Unitat del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Prats de Lluçanès
(Osona), ateses les característiques geogràfiques
d’aquest territori i la importància dels serveis que ofe-
reix en l’actualitat i que hauria de prestar en un futur.

2. Incrementar les prestacions d’aquesta Unitat del
DARP amb la incorporació d’un veterinari fix al
llarg de tota la jornada i durant tota la setmana.

3. Dotar l’oficina dels mitjans informàtics necessa-
ris.

4. Oferir tots els serveis propis d’aquesta Unitat als
pobles veïns que per raons de divisions administra-
tives pertanyen a altres comarques».

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

Jordi Ausàs i Coll Josep Huguet i Biosca
Portaveu

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una nova seu per a l’institut
d’ensenyament secundari Rovira-
Forns, a Santa Perpèrtua de Mogoda
(Vallès Occidental) i la rehabilitació de
l’edifici actual per a la seva utilització
com a centre d’ensenyament infantil i
primari
Tram. 250-01732/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del grup parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, d’acord amb
allò que preveu l’article 134 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’actual edifici de l’IES Rovira-Forns de Santa Per-
pètua de Mogoda es troba en situació de manca
d’espai per haver estat concebut com a centre de
primària, i disposa d’uns espais d’unes dimensions
que no tenen res a veure amb el que requereix un
centre de secundària. Aquesta manca d’adequació
de l’espai i de les dimensions del centre han moti-
vat que part de l’aulari estigui en un edifici prefa-
bricat.

A més, la construcció del nou IES Rovira-Forns és
possible en el terreny que l’Ajuntament té cedit i
que aquest centre estava previst de ser construït en
el pla 1995-2000.

D’altra banda, la rehabilitació d’aquest equipament
educatiu perquè torni a ser centre d’ensenyament
infantil i primari resoldria la manca de places actual
en els centres públics.

Per al curs 2001-2002, la major part de les aules
s’han ampliat en un 10% i compten amb 27 o 28
alumnes, i aquest fet ocasiona que els alumnes ha-
gin d’anar a l’escola privada concertada.

A més, el creixement del municipi ocasiona un aug-
ment del nombre de població en edat d’escolaritat
obligatòria. Les projeccions de població indiquen
que en els propers dos anys es construiran 952 ha-
bitatges que ja estan en construcció o amb la llicèn-
cia sol·licitada i que aquests faran que la població
s’incrementi fins al 23.4000 habitants. Aquests in-
crements de població s’han informat de forma fre-
qüent, al Departament d’Ensenyament.

És objectiu de les administracions públiques oferir
un ensenyament públic en instal·lacions de qualitat
i en places suficients, i que actualment al municipi
de Santa Perpètua cap d’aquestes circumstàncies es
compleix.
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És per tot això que el Grup parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a

1. Construir, abans d’acabar el curs 2001-2002, el
nou centre de secundària al municipi de Santa Per-
pètua de Mogoda.

2. Reparar i rehabilitar, en el mateix termini, l’actual
edifici per a la seva utilització com a CEIP.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Proposició no de llei sobre la neteja
urgent del tram del torrent de Merdans
o riera Seca (Vallès Oriental) per a
reduir els riscos potencials de des-
bordament
Tram. 250-01733/06

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Bet Font i Montanyà i Joan Boada i Masoliver, por-
taveu adjunta i portaveu del Grup d’Iniciativa per
Catalunya - Verds, fent ús d’allò que es preveu als
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, pre-
senten per a la seva tramitació, la següent Proposi-
ció no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Torrent de Merdans, també conegut com la Riera
Seca, mena les aigües superficials procedents del
sectors que travessa dels municipis de Lliçà de Vall,
Parets i Mollet del Vallès, abans del seu aiguabar-
reig amb el riu Tenes, subsidiari del Besòs.

Al municipi de Mollet del Vallès, la riera Merdans,
un cop superat el barri de Lourdes i les instal·-
lacions de l’Escola de Policia de Catalunya, desba-
llesta a un col·lector que facilita el pas de les aigües
sota l’accés de l’autopista A-7, i la carretera C-17 -
antiga N-152- i li dóna sortida al seu tram final que
transcorre pel Polígon Industrial de Can Magre -
Can Magarola.

Actualment el tram de pas sota aquestes infrastruc-
tures viàries, així com la sortida de la riera al Polí-
gon de Can Magre - Can Magarola, es troba en gran
part colmatat, a causa de l’acumulació de sedimen-
tacions i residus i la proliferació de vegetació.

L’actual estat d’obstrucció d’aquest tram podria ele-
var, en cas d’aiguats intensos, el risc de desborda-

ment, per l’efecte barrera que comportaria l’acumula-
ció en aquest punt, dels sòlids que arrossega una rie-
rada. Aquesta situació, podria provocar el desborda-
ment de la riera, afectant greument la zona, així com
les infrastructures viàries abans esmentades.

És per això que presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat a iniciar amb caràcter d’urgència
els treballs de neteja oportuns del tram esmentat del
Torrent de Merdans, per a garantir el seu correcte
desguàs, assegurar el manteniment dels interceptors
i col·lectors existents i reduir els riscos potencials de
desbordament.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2001

Bet Font i Montanyà Joan Boada i Masoliver
Portaveu adjunta Portaveu

Proposició no de llei sobre la desesti-
mació de les al·legacions presentades
al Pla territorial sectorial d’equipa-
ments comercials (PTSEC) que prete-
nen incrementar la superfície comerci-
al de Barcelona
Tram. 250-01734/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 25484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President, i Carina Mejías
Sánchez, Ricard Fernández Deu, M. Àngels Esteller
i Ruedas i Francesc Vendrell i Bayona, diputats del
Grup Popular al Parlament de Catalunya, fent ús
d’allò que disposen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra presenten la següent Proposició
no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat un conjunt
d’al·legacions al Pla Territorial Sectorial d’Equipa-
ments Comercials (PTSEC) que tenen com a objectiu
incrementar el sòl comercial de Barcelona en 110 mil
metres quadrats, la superfície atorgada per al comerç
no alimentari i amb la finalitat d’elaborar un progra-
ma específic (POEC) que comportaria fins a 375 mil
metres quadrats de nova oferta comercial de mitjanes
i grans superfícies. Tot això en clara contraposició
amb les característiques del comerç típic de
Barcelona, que és un comerç de barri –l’anomenat
comerç urbà– defensat per les associacions de petits
comercials.

És per això que es presenta la següent
3.10.25.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a desestimar les al·legacions presentades al Pla Ter-
ritorial Sectorial d’Equipaments Comercials
(PTSEC) que pretenen incrementar la superfície co-
mercial de Barcelona per establir noves grans su-
perfícies, que perjudiquen clarament els interessos
del comerç urbà.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Alberto Fernández Díaz, i Carina Mejías Sánchez,
Ricard Fernández Deu, M. Àngels Esteller i Ruedas
i Francesc Vendrell i Bayona

Proposició no de llei sobre la repara-
ció i la millora de l’estació depuradora
d’aigües residuals (EDAR) de Gelida
(Alt Penedès)
Tram. 250-01735/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 25529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Belles, Portaveu Adjunt del Grup
Popular al Parlament, Maria Dolors Montserrat i
Culleré i Josep M. Fabregat i Vidal, Diputada i Di-
putat del Grup Popular, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Fa aproximadament un any que va entrar en funcio-
nament l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals
de Gelida (Alt Penedès), amb la finalitat de depurar
les aigües residuals generades en el seu terme muni-
cipal. Malgrat el temps transcorregut, l’esmentada
Depuradora té importants problemes tècnics que
fins ara no han estat reparats, a pesar de les queixes
i denúncies efectuades pels veïns de la localitat.

Efectivament, és públic i notori a la localitat de
Gelida i a la comarca de l’Alt Penedès que l’esmen-
tada instal·lació pateix importants anomalies de pos-
ta en marxa, al no recepcionar de forma correcta les
aigües residuals, i que això provoca importants fui-
tes d’aigües fecals amb destinació a la llera pública
i a les finques de particulars, veïns tots ells del ter-
me municipal de Gelida. A més a més, i com a con-
seqüència d’aquestes fuites, es genera una impor-
tant contaminació olfactiva que cada dia que passa
és més difícil de suportar. A aquest quadre de con-
taminació d’aigües i olfactiva, cal afegir el fet que
els fangs generats no es retiren a temps i es deixen
secar per tal que es converteixin en masses compac-
tes de menys pes per facilitar la seva retirada, cosa
que no es fa amb la continuïtat i assiduïtat que cal-
dria.

A aquests fets, cal afegir que la licitació efectuada
per l’Agència Catalana de l’Aigua el passat 9 de
maig de 2001, per tal de contractar la conservació,
explotació i manteniment del sistema de sanejament
de Gelida, per un import de 16.500.000 PTA i per
un termini de dos anys, no preveu de forma expres-
sa la reparació d’aquestes anomalies, la qual cosa
fa pensar que el cost d’aquestes reparacions no si-
gui assumit finalment per l’empresa adjudicatària.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a que, atesa la greu situació de contaminació d’ai-
gües residuals í olfactiva que es genera al terme
municipal de Gelida com a conseqüència de les ano-
malies de funcionament de l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals, en el termini d’un mes adopti
les mesures necessàries i imprescindibles per tal de
posar fi al deficient funcionament de l’EDAR de
Gelida i endegui les obres de reparació i millora
necessàries per solucionar els defectes tècnics de
funcionament.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2001

Daniel Sirera i Belles, Maria Dolors Montserrat i
Culleré i Josep M. Fabregat i Vidal

Proposició no de llei sobre la paralit-
zació de la construcció d’un nou cen-
tre comercial en els terrenys Renfe-
Meridiana, a Barcelona
Tram. 250-01736/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 25530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt, Carina
Mejías i Josep M. Fabregat, Diputats, conjuntament
i en representació del Grup Popular al Parlament de
Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Barcelona ha tret a concurs muni-
cipal per a subhasta els terrenys de Renfe-Meridia-
na, en què es pretén ubicar un centre comercial, a
més d’habitatges i equipaments.

Aquesta zona està situada al costat del centre d’oci
que actualment construeix la companyia Heron City.

L’expropiació municipal no va superar els 50 mili-
ons de pessetes i en l’actualitat el preu de sortida és
de 2.960 milions de pessetes.
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A més a més, l’actual Llei d’Equipaments Comerci-
als preveu uns criteris per tal d’evitar la concentra-
ció comercial de determinats operadors que poden
tenir una situació de preferència en el mercat, i en
aquest cas es produeix una clara concentració.

S’ha de tenir en compte que els botiguers de Nou
Barris han manifestat en nombroses ocasions la
seva oposició a la creació d’aquest centre comercial
donat que afectaria molt negativament a l’entramat
de comerç urbà del barri.

Per la qual cosa es presenta la següent

PROPOSICIO NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a aplicar els criteris establerts en la nova llei
d’Equipaments Comercials pel que fa a la limitació
d’establiment de noves grans superfícies a l’àrea
urbana de Barcelona, així com en l’aplicació dels
criteris per tal de limitar la concentració comercial,
amb la finalitat de paralitzar la construcció d’un nou
centre comercial als terrenys de Renfe-Meridiana.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Daniel Sirera i Bellés, Carina Mejías i Josep M.
Fabregat

Proposició no de llei sobre el suport
econòmic a la Fira de Barcelona
Tram. 250-01737/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 25563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alberto Fernández Díaz, President del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àn-
gels Esteller i Ruedas, Carina Mejías i Sánchez,
Ricard Fernández Deu i Francesc Vendrell i
Bayona, Diputades i Diputats del Grup Popular,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i
135 del Reglament de la Cambra, presenten la se-
güent Proposició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Fira de Barcelona és un dels principals motors
de l’activitat econòmica de la ciutat, no només pel
volum de contractacions que genera, sinó sobretot
per la projecció internacional que tenen les seves
activitats i els productes que s’exposen en els seus
salons. Sense cap mena de dubte és el principal
aparador dels productes i dels serveis que les em-
preses d’arreu del món exposen a la nostra ciutat,
algunes d’elles utilitzant la nostra Fira com a plata-
forma de llançament dels seus béns i serveis.

Amb la finalitat d’enfortir la Fira i garantir la seva
projecció internacional, la Llei de Pressupostos de la

Generalitat per a l’any 2001 preveu, a instàncies de
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular en
aquest sentit, que el Govern ha de participar en el fi-
nançament de la Fira de Barcelona amb un import
mínim de 750 milions de pessetes ampliables.

La Fira de Barcelona, per tal de complir els seus ob-
jectius i garantir la seva projecció i pes internacional
i consolidar-se com una de les capdavanteres
d’Europa, necessita ara més que mai un important es-
forç de suport i compromís per part de totes les Admi-
nistracions i entitats implicades en la seva gestió, així
com una aportació econòmica suficient que li perme-
ti afrontar els reptes de futur.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Exe-
cutiu a:

1) Aportar a la Fira de Barcelona, abans que finalit-
zi l’any 2001, un import mínim de 1.500 milions de
pessetes, per tal d’incrementar l’aportació inicial
prevista per part de la Generalitat de Catalunya en
l’esmentada institució.

2) Aportar a la Fira de Barcelona, durant l’any
2002, un import mínim de 1.500 milions de pessetes
més, amb la mateixa finalitat que l’esmentada en
l’apartat anterior.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2001

Alberto Fernández Díaz, Maria Dolors Nadal i
Aymerich, Maria Dolors Montserrat i Culleré, Àngels
Esteller i Ruedas, Carina Mejías i Sánchez, Ricard
Fernández Deu i Francesc Vendrell i Bayona

Proposició no de llei sobre la implan-
tació d’una inspecció tècnica de vehi-
cles (ITV) mixta que tingui en compte
l’antiguitat del vehicle i els quilòme-
tres recorreguts
Tram. 250-01738/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 25564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, Maria Dolors
Montserrat i Culleré, Carina Mejías i Sánchez,
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Josep Maria
Fabregat i Vidal i Ricard Fernández Deu, diputades
i diputats del Grup Popular, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIO DE MOTIUS

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) s’ha confi-
gurat des de la seva creació com un instrument que
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pretén ser eficaç i útil per garantir la seguretat dels
vehicles que circulen per les nostres carreteres. Cer-
tament, la obligatorietat que recau sobre els con-
ductors de passar aquestes inspeccions cada cert
temps no ha impedit, ans al contrari, que un percen-
tatge important dels vehicles continuïn circulant
sense haver passat les inspeccions tècniques perti-
nents, o que tot i havent-les passat de forma provisi-
onal, els seus conductors no s’hagin preocupat
d’esmenar aquells defectes Ileus detectats en la cor-
responent inspecció.

Per una banda, i en termes quantitatius, un recent es-
tudi acredita que a nivell de l’Estat un 40 % dels vehi-
cles no es presenten a les inspeccions tècniques mal-
grat estar obligats a fer-ho; que fins un 20 % de vehi-
cles que han passat provisionalment la inspecció tèc-
nica continuen circulant amb alguna deficiència me-
cànica de caràcter lleu, i que només un 38 % dels con-
ductors efectuen un manteniment del seu vehicle a
partir del quart any de «vida» d’aquest, el que denota
el rebuig a fer un manteniment del seu vehicle a me-
sura que augmenten els anys d’antiguitat.

Per altra banda, l’actual regulació de les ITV obliga
als conductors a efectuar la primera inspecció als
quatre anys de vida del vehicle, i a passar la corres-
ponent inspecció amb caràcter anual a partir dels
deu anys de vida, per entendre’s que a partir
d’aquests anys s’incrementen els defectes mecànics
de forma considerable. En aquest sentit, sembla ser
que l’actual regulació dels períodes d’inspecció, a
la llum de les dades anteriorment esmentades, no és
garantia suficient per consolidar l’obligatorietat
dels conductors de passar les ITV.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Exe-
cutiu a:

1) Elaborar i presentar un estudi sobre la viabilitat
tècnica i administrativa per tal d’implantar de for-
ma progressiva un sistema d’inspecció mixt, que
tingui en compte l’antiguitat i els quilòmetres re-
correguts pel vehicle.

2) Reforçar els mecanismes jurídics de control de
l’Administració de la Generalitat sobre els vehicles
que han de passar les corresponents inspeccions
tècniques (ITV).

3) Desenvolupar una campanya per tal que els usu-
aris de les inspeccions tècniques de vehicles pren-
guin consciència de la importància i necessitat de
realitzar un correcte manteniment del seu vehicle
un cop finalitzat el període de garantia d’aquest.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2001

Daniel Sirera i Bellés, Maria Dolors Montserrat i
Culleré, Carina Mejías i Sánchez, Alícia Sánchez-
Camacho i Pérez, Josep Maria Fabregat i Vidal i
Ricard Fernández Deu

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres de condicionament del
tram de la carretera T-734 comprès
entre el Masroig i el Molar (Priorat)
Tram. 250-01739/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
Reg. 25595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Mª Dolors Nadal, Portaveu del Grup Popular al Par-
lament de Catalunya, Rafael Luna i Vivas, Josep
Maria Fabregat, Josep Curto i Casado, 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

El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques va encetar les obres de millora i de condicio-
nament en els trams de la carretera local que va del
Masroig al Molar –comarca del Priorat. Un cop exe-
cutada l’obra, la situació d’aquest tram no només
no ha millorat si no que , tot el contrari, s’ha arribat
a empitjorar l’estat de la carretera.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a endegar les gestions oportunes per tal de condici-
onar, finalment, el tram de la carretera local que va
del Masroig al Molar i a demanar les responsabili-
tats corresponents a l’empresa contractada per part
de l’Administració amb l’objectiu que aquesta exe-
cuti l’obra diligentment.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2001

Mª Dolors Nadal, Rafael Luna i Vivas, Josep Maria
Fabregat, Josep Curto i Casado
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3.10.60 PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 04/97-D, en relació a la Jun-
ta de Sanejament, exercici 1995
Tram. 256-00010/05

Propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris
Reg. 25346 i 25362 / Admissió a tràmit: Mesa de
la CSC, 23,05,2001

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25346)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del G. P. de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 145 del Reglament del Parlament, presenta la
següent Proposta de Resolució subsegüent al debat
de l’Informe de fiscalització 04/97-D, en relació a
la Junta de Sanejament, exercici 1995.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

«El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 04/97-D, en relació a la Junta de Saneja-
ment, exercici 1995.»

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

Ramon Camp i Batalla
Protaveu del G. P. de Convergència i Unió

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES

PEL G. P. POPULAR (REG. 25362)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

El Grup Popular al Parlament de Catalunya, fent ús
del que es preveu a l’article 145 del Reglament de
la Cambra, presenta les Següents Propostes de Re-
solució subsegüents a l’Informe de fiscalització 04/
97-D, en relació a la Junta de Sanejament, exercici
1995.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 04/97-D, en relació a la Junta de Saneja-
ment, exercici 1995.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

Dolors Nadal Aymerich

Procediment relatiu als informes de
fiscalització inclosos en la part III de la
Memòria de la Sindicatura de Comp-
tes al Parlament, corresponent a
l’exercici del 1997
Tram. 256-00012/05

Propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris
Reg. 25309, 25347 i 25363 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CSC, 23,05,2001

PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P D’INICIATIVA

PER CATALUNYA - VERDS (IC - V) (REG. 25309)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

El Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 145 i
concordants del Reglament de la Cambra, presenta
les següents propostes de resolució subsegüents al
Procediment relatiu als informes de fiscalització
inclosos en la part III de la Memòria de la Sindicatu-
ra de Comptes al Parlament, corresponent a l’exer-
cici del 1997 (tram. 256-0012/06)

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’Informe de la Sindicatura de Comptes
en relació a la Junta de Sanejament de l’Exercici de
1995 i de fiscalització inclosos en la III Part de la
Memòria de la Sindicatura de Comptes, correspo-
nent a l’exercici de 1997.

2. Insta al Govern català a què, abans de procedir a
la liquidació d’empreses públiques (i altres ens), o
a la seva privatització o a la inclusió en d’altres or-
ganismes, les dites empreses o ens hauran de proce-
dir a fer una auditoria comptable i de gestió, i pre-
sentar-la a la Sindicatura de Comptes, per a la seva
fiscalització. Aquesta informarà a la Comissió
d’Economia i Finances del Parlament de Catalunya
abans de l’esmentada desaparició, inclusió en altres
organismes, etc.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

José Luis López Bulla Joan Boada i Masoliver
Diputat Portaveu

PROPOSTES PRESENTADES PEL DEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

 I UNIÓ (REG. 25347)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del G. P. de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 145 del Reglament del Parlament, presenta la
següent Proposta de Resolució subsegüent al debat
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dels informes de fiscalització inclosos en la part III
de la Memòria de la Sindicatura de Comptes al Par-
lament, corresponent a l’exercici del 1997

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova els informes de
fiscalització inclosos en la part III de la Memòria de
la Sindicatura de Comptes al Parlament, correspo-
nent a l’exercici del 1997.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu del G. P. de Convergència i Unió

PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P. POPULAR

(REG. 25363)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

El Grup Popular al Parlament de Catalunya, fent ús
del que es preveu a l’article 145 del Reglament de
la Cambra, presenta les Següents Propostes de Re-
solució subsegüents als informes de fiscalització
inclosos en la part III de la Memòria de la Sindicatu-
ra de Comptes al Parlament, corresponent a l’exer-
cici del 1997

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova els informes de
fiscalització inclosos en la part III de la Memòria de
la Sindicatura de Comptes al Parlament, correspo-
nent a l’exercici del 1997

Palau del Parlament, 23 de maig de 2001

Dolors Nadal Aymerich

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

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
que trameti al Tribunal de Comptes l’In-
forme de fiscalització 5/2001-SM, rela-
tiu a les eleccions al Parlament de
Catalunya del 17 d’octubre de 1999,
per a permetre l’exercici de la seva
funció fiscalitzadora
Tram. 253-00006/06

Presentació: Grup Parlamentari Popular
(reg. 25265)

Acord: admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de
la Sindicatura de Comptes, Mesa del Parlament,
29.05.2001. (Procediment: l’establert a l’article 146
del Reglament del Parlament.)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup
Popular al Parlament, Ángeles Esteller i Ruedas,
Josep M. Fabregat i Vidal, Ricard Fernández Deu i
Carina Mejías i Sánchez, Diputades i Diputats del
Grup Popular, fent ús d’allò que disposen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra presen-
ten la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Parlament de Catalunya ha conegut l’informe de
fiscalització 5/2001-SM relatiu a l’ampliació de l’in-
forme sobre les eleccions al Parlament de Catalunya
de 17 d’octubre de 1999, en què fa constar, en les pà-
gines 11 i 12, el següent: «les infraccions, els abusos
i les pràctiques irregulars en la comptabilitat electoral
presentada pel Partit Socialista de Catalunya - Ciuta-
dans pel Canvi», i detalla l’excés de la despesa auto-
ritzada d’aquesta formació que ascendeix a
347.850.615 pessetes, que equival al 77 % de despe-
sa ordinària, el 124 % en publicitat exterior i el 102 %
en publicitat en els mitjans de comunicació, i que
equival 102,82 % de mitjana de superació del límit en
despesa electoral que estableix la legislació electoral
vigent. Aquest informe deixa també constància de la
despesa en 920.050.000 pessetes de la coalició PSC-
CPC/IC-V que equival a un 6,2 %.

El Tribunal de Comptes, de conformitat amb l’arti-
cle 133 i 134 de la LOREG, estableix que en l’exer-
cici de la seva funció fiscalitzadora, és competent
per fiscalitzar les comptabilitats electorals i per pro-
posar les sancions que consideri oportunes. Tot i
que la Sindicatura de Comptes fa palès que no té
una competència expressa per fiscalitzar les comp-
tabilitats electorals i per proposar les sancions cor-
responents per la infracció de la normativa vigent,
sí té la capacitat de posar en coneixement del Tribu-
nal de Comptes les infraccions i les pràctiques irre-
gulars en comptabilitat electoral per superació de
límits en despesa detectats en el seu informe de fis-
calització.

Per la qual cosa, el Grup Popular presenta la se-
güent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya, conegut l’informe 5/
2001-SM, que fa constar les infraccions i pràctiques
irregulars observades en la comptabilitat electoral
presentada pel Partit Socialista - Ciutadans pel Can-
vi, insta a la Sindicatura de Comptes a remetre al
Tribunal de Comptes l’informe de fiscalització es-
mentat, amb la finalitat que pugui portar a terme la
seva funció fiscalitzadora.

Parlament de Catalunya, 22 de maig de 2001

Maria Dolors Nadal i Aymerich, Ángeles Esteller i
Ruedas, Josep M. Fabregat i Vidal, Ricard
Fernández Deu i Carina Mejías i Sánchez

3.10.63.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 191 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 6 de juny de 2001

51

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.06.2001 al
14.06.2001).

Finiment del termini: 15.06.2001; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 23.05.2001.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les iniciatives
legislatives o reglamentàries per a fa-
cilitar la col·laboració entre la universi-
tat i l’empresa pel que fa a R+D
Tram. 302-00124/06

Esmenes presentades
Reg. 25630, 25657 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 25630)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2
del Reglament de la Cambra, presenta la següent
esmena a la Moció subsegüent a la interpel·lació
sobre les iniciatives legislatives o reglamentàries
per facilitar la col·laboració entre la Universitat i
l’empresa pel que fa a R+D (tram. 302-00124/06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al primer paràgraf

«[…] com a mínim, representants de les universitats
i centres de recerca, dels sindicats, […]».

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al primer paràgraf

«[…] dels sindicats, de les de les empreses, de les
organitzacions empresarials […]».

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició i de modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al primer paràgraf

«[…] que facilitin a tot nivell la plena col·laboració
de les universitats i centres de recerca i les empre-
ses, en el camp del R+D+I.».

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al final del segon paràgraf

«[…] del desenvolupament de la recerca, impuls de
grups pluridisciplinars que abastin tot el procés
d’innovació, incentius per a la creació d’empreses
de base científica i tecnològica que explotin els re-
sultats de la investigació; reconeixement dels parà-
metres d’innovació en la carrera professional.»

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al final del darrer paràgraf

«[…] i propostes de la Comissió de Treball amb
l’objectiu de convergència cap als nivells de despe-
sa promig de la Unió Europea en R+D+I.»

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25657)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre les iniciatives legislatives o reglamentàries
per a facilitar la col·laboració entre la universitat i
l’empresa pel que fa a R+D (tram. 302-00124/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

Substituir el text de la Moció pel següent redactat:

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a elaborar, en el marc de la Comissió Assesso-
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ra de Ciència i Tecnologia (CACIT), i amb la parti-
cipació de representants de les universitats, el món
empresarial i el Govern, un informe que contingui
propostes per a impulsar la plena col·laboració uni-
versitat-empresa, en el camp de la R+D+I.

Les conclusions de l’informe es presentaran al Par-
lament en el termini d’un any, i el Govern promou-
rà les mesures necessàries per fer efectives les re-
comanacions que contingui l’informe, d’acord amb
els plans del Govern en aquesta matèria i les dispo-
nibilitats pressupostàries.»

Palau del Parlament, 28 de maig de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política ge-
neral de relacions institucionals
Tram. 302-00125/06

Esmenes presentades
Reg. 25641, 25656, 25663 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 25641)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento la següent esmena al
text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política general del Go-
vern en relació a les relacions institucionals (tram.
302-00125/06).

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

De modificació de l’apartat 1. Nova redacció:

«1. El Parlament de Catalunya insta la seva Comis-
sió de Reglament a què iniciï abans del final de
l’actual període de sessions els treballs de reforma
del Reglament de la Cambra, amb el objectius de fer
més efectiu el control de l’Executiu d’agilitar les
actuacions parlamentàries i de fer-les més accessi-
bles a la participació ciutadana. El dictamen de la
Comissió sobre la proposta de reforma haurà de ser
tramitada pel Ple abans del 31 de desembre de
l’any que som.»

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Joaquim Nadal i Farreras

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25656)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, portaveu del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, presenta les se-
güents esmenes a la moció subsegüent a la interpel·-
lació al Consell Executiu sobre la política general
del Govern en relació a les relacions institucionals
(tram. 302-00125/06).

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

De modificació del punt 1

Substituir la menció procedir a iniciar de manera
immediata, per «reemprendre».

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

De modificació del punt 2 lletra c).

Substituir la menció en caràcter mensual, per «el
final de cada període de sessions».

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

De supressió del punt 2 lletra e).

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 25663)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la política general del govern en relació a les
relacions institucionals (tram. 302-00125/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ernest Benach i Pascual, Josep Barga-
lló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 1

«El Parlament de Catalunya acorda procedir a inici-
ar, de manera immediata, els treballs de reforma del
Reglament del Parlament amb objectiu d’incremen-
tar els mecanismes de control de l’acció del Govern
i de participació de les minories i també els meca-
nismes de compliment de les resolucions i mocions
adoptades pel Parlament, en atenció al seu caràcter
políticament vinculant.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 2. a)

«Donar compliment en els terminis establerts pel
Reglament del Parlament, a les resolucions i moci-
ons aprovades per la Cambra en l’exercici de la
funció d’impuls i de control de l’acció política i de
Govern. Pel que fa a les que en aquests moments es
troben fora dels terminis donar-ne compliment
d’immediat, o en el seu cas, lliurar un informe ex-
haustiu i per departaments del motiu de la demora i
de les mesures que el Govern pensa prendre per re-
soldre l’incompliment, en el termini d’un mes.»

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 2. b)

Supressió de tota la lletra b) del punt 2.

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 2. d)

«Reforçar les competències (, i si escau modificar-
ne l’adscripció de departament) de la Direcció Ge-
neral de Relacions amb el Parlament a fi d’incre-
mentar els mecanismes de control del Govern a ca-
dascun dels departaments sobre el compliment de
les resolucions i mocions adoptades pel Parlament
i sobre el compliment dels terminis establerts pel
Reglament del Parlament de Catalunya.»

Palau del Parlament, 28 de maig de 2001

Ernest Benach i Pascual Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
normalització lingüística
Tram. 302-00126/06

Esmenes presentades
Reg. 25639, 25653 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 25639)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento les següents esmenes
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de normalització
lingüística (tram. 302-00126/06).

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

D’addició al punt 1 de la Moció.

«[…] el seu rebuig i malestar pel contingu […]»

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

De supressió al punt 1 de la Moció.

«[…] de l’Estat i des del govern […]»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició al punt 1 de la Moció.

«[…] sobre la situació lingüística que no es corres-
ponen amb la realitat. Aquestes […]»

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

De modificació del punt 1 de la Moció.

«[…] l’existència de campanyes destinades a rein-
terpretar la nostra història recent per part de sec-
tors polítics, intel·lectuals i mediàtics».
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5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 1 bis.

«1 bis) Manifestar la seva preocupació pels intents
sistemàtics de marginar la realitat pluricultural,
plurilingüística i plurinacional d’Espanya».

6
ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

D’addició d’un nou punt 1 ter.

«1 ter) Manifestar la desaprovació de la Ministra
d’Educació i Cultura per les seves declaracions
sobre la situació lingüística».

7
ESMENA NÚM. 7
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De supressió de l’apartat b) del punt 2 de la Moció.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Joaquim Nadal i Farreras

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 25653)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenta les esmenes següents a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre la política de normalització lingüística (NT.
302-00126/06).

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

De modificació del text de la Moció.

«1. El Parlament de Catalunya reitera el seu reco-
neixement als esforços fets pels ciutadans i ciuta-
danes de Catalunya en la preservació de la llengua
catalana i manifesta novament que la normalització
lingüística ha de tenir com a finalitat situar al ma-
teix nivell d’utilització i coneixement les dues llen-
gües oficials.

2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a donar compliment al sistema de cooficialitat
constitucionalment previst i estatutàriament esta-
blert, per tal de situar al mateix nivell la utilització

i coneixement de les nostres llengües oficials mit-
jançant mesures de tutela positiva que permetin els
ciutadans i ciutadanes utilitzar la seva llengua de
preferència sense exclusions.

3. Donat que correspon al govern central determi-
nar la llengua a utilitzar en l’etiquetatge de pro-
ductes que es distribueixin arreu de l’Estat, el Par-
lament de Catalunya insta el Consell Executiu a
promoure i incentivar l’etiquetatge, en les dues llen-
gües oficials, dels productes que es distribueixin a
Catalunya, així com a promoure l’edició bilingüe de
catàlegs, manuals i altres materials informatius
adreçats als consumidors i consumidores.

4. El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a elaborar un programa de bonificacions i
exempcions fiscals per a actuacions relacionades
amb l’ús i el foment de la llengua catalana o caste-
llana, segons el sector en què l’una o l’altra es tro-
bin en situació d’inferioritat d’ús, per tal d’incor-
porar-lo, si s’escau, a la Llei de Pressupostos per a
l’any 2002.

5. El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a coadjuvar a qualsevol persona que així ho
sol·liciti en l’exercici de les accions polítiques, ad-
ministratives i judicials, en qualsevol instància, per
tal de fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes
de Catalunya d’utilitzar qualsevol de les dues llen-
gües oficials.»

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desplega-
ment de les lleis estatals que afecten
els drets lingüístics
Tram. 302-00127/06

Esmenes presentades
Reg. 25640, 25652, 25668 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI (REG. 25640)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joaquim Nadal i Farreras, portaveu del Grup parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús
d’allò que es determina a l’article 130.2 del Regla-
ment de la Cambra, presento les següents esmenes
al text de la Moció subsegüent a la Interpel·lació al
Consell Executiu sobre el desplegament de les lleis
estatals que afecten els drets lingüístics (tram. 302-
00127/06).
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1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi

De modificació del punt A 1. Nova redacció.

«1.1. Manifesta el seu rebuig i malestar del contin-
gut de les declaracions que s’han produït des de les
més altes institucions de l’Estat i del govern espa-
nyol sobre la situació lingüística que no es corres-
ponen a la realitat. Aquestes declaracions s’han de
relacionar amb l’existència d’una campanya destina-
da a reinterpretar la nostra història recent per part de
sectors polítics, intel·lectuals i mediàtics impulsades
des del nacionalisme espanyol.

1.2. Manifesta la seva preocupació pels intents siste-
màtics de marginar la realitat pluricultural, pluri-
lingüística i plurinacional d’Espanya.

1.3. Manifesta la desaprovació de la Ministra d’Edu-
cació i Cultura per les seves declaracions sobre la
situació lingüística.»

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

De modificació del punt A 2. Nova redacció.

«2. Recorda que en l’actualitat subsisteixen dispo-
sicions normatives de l’Estat, de diferent rang, que
li atorguen primacia per damunt de les altres llen-
gües de l’Estat».

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

De supressió de tot el punt B 1.

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

De modificació del punt B 4.

«[…] materials informatius en les llengües oficials
a Catalunya adreçats […]»

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Joaquim Nadal i Farreras

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 25652)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenta les esmenes següents a la Moció

subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu
sobre el desplegament de les lleis estatals que afec-
ten els drets lingüístics (NT. 302-00127/06).

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

De modificació del text de la Moció.

«1. El Parlament de Catalunya reitera el seu reconei-
xement als esforços fets pels ciutadans i ciutadanes
de Catalunya en la preservació de la llengua catala-
na i manifesta novament que la normalització lin-
güística ha de tenir com a finalitat situar al mateix
nivell d’utilització i coneixement les dues llengües
oficials.

2. El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a donar compliment al sistema de cooficialitat
constitucionalment previst i estatutàriament esta-
blert, per tal de situar al mateix nivell la utilització
i coneixement de les nostres llengües oficials mit-
jançant mesures de tutela positiva que permetin els
ciutadans i ciutadanes utilitzar la seva llengua de
preferència sense exclusions.

3. Donat que correspon al govern central determi-
nar la llengua a utilitzar en l’etiquetatge de pro-
ductes que es distribueixin arreu de l’Estat, el Par-
lament de Catalunya insta el Consell Executiu a
promoure i incentivar l’etiquetatge, en les dues llen-
gües oficials, dels productes que es distribueixin a
Catalunya, així com a promoure l’edició bilingüe de
catàlegs, manuals i altres materials informatius
adreçats als consumidors i consumidores.

4. El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a elaborar un programa de bonificacions i exemp-
cions fiscals per a actuacions relacionades amb l’ús
i el foment de la llengua catalana o castellana, se-
gons el sector en què l’una o l’altra es trobin en situ-
ació d’inferioritat d’ús, per tal d’incorporar-lo, si
s’escau, a la Llei de Pressupostos per a l’any 2002.

5. El Parlament de Catalunya insta el Consell Exe-
cutiu a coadjuvar a qualsevol persona que així ho
sol·liciti en l’exercici de les accions polítiques, ad-
ministratives i judicials, en qualsevol instància, per
tal de fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes
de Catalunya d’utilitzar qualsevol de les dues llen-
gües oficials.»

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25668)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre el desplegament de les lleis estatals que afec-
ten els drets lingüístics (tram. 302-00127/06).
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Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

De modificació del punt A.1

«Considera desafortunat el contingut de les decla-
racions que s’han produït en les darreres setmanes
que neguen que mai no hagi existit cap imposició de
la llengua castellana a ningú ni cap persecució
política de la llengua catalana»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

De modificació del punt A.2

«Recorda que a l’actualitat subsisteixen en vigor
més d’un centenar de disposicions normatives de
l’Estat que exclouen l’ús del català de determinats
àmbits o bé atorguen primacia al castellà sobre les
altres llengües oficials».

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

De modificació del punt A.3

«Manifesta que el català està encara en una situa-
ció d’inferioritat respecte del castellà i que a
Catalunya no s’ha assolit plenament la fita de la
plena igualtat quant a drets i deures lingüístics dels
ciutadans i ciutadanes que marca l’Estatut d’Auto-
nomia».

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació

G. P. de Convergència i Unió

De modificació del punt B.1

«Cooperar amb qualsevol persona que ho sol·liciti
en l’exercici de les accions polítiques, administrati-
ves i judicials, en qualsevol instància, per tal de fer
efectiu l’exercici dels drets lingüístics per part dels
ciutadans i ciutadanes.»

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

De modificació del punt B.2.

«Insta el Govern a presentar, abans de finalitzar
l’any, un balanç-programa del grau de compliment
de la Resolució 469/V i de les perspectives d’avenç,
així com una proposta de Resolució per a presentar
al Congrés dels Diputats de les Corts Generals pro-
posicions de llei que modifiquin les normatives es-
tatals amb rang de llei que encara dificulten o im-
pedeixen l’ús de la llengua catalana i de les altres
llengües oficials, amb l’objectiu d’avançar cap al
reconeixement de la realitat plurilingüe de l’Estat».

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

De modificació del punt B.3.

«Elaborar un programa de bonificacions i exempci-
ons fiscals per a fets relacionats amb l’ús i el foment
de la llengua catalana que es pugui incorporar, si
s’escau, a la Llei de pressupostos de la Generalitat
per a 2002.»

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

De modificació del punt B.4.

«Elaborar, abans d’acabar l’any, un programa es-
pecífic de desplegament de l’article 34 de la Llei de
política lingüística i de l’article 27 de l’Estatut del
consumidor, per fomentar l’ús del català a l’etique-
tatge de productes i l’edició de catàlegs, manuals i
altres materials informatius adreçats als consumi-
dors i consumidores.»

Palau del Parlament, 28 de maig de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el seu capte-
niment en matèria de relacions amb el
Parlament
Tram. 302-00128/06

Esmenes presentades
Reg. 25654 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR (REG. 25654)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que disposa l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenta les esmenes següents a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu en
matèria de relacions amb el Parlament (NT. 302-
00128/06).

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

De modificació del text de la Moció

«Atesa la importància que té en un règim polític
parlamentari els mecanismes de control que exer-
ceix el Parlament sobre el Govern i la tasca fona-
mental que desenvolupen els grups parlamentaris
en l’exercici de les funcions de control polític del
Consell Executiu:

El Parlament de Catalunya insta el Consell Execu-
tiu a:

a) Respondre de manera immediata a les sol·-
licituds d’informació tramitades per la Mesa del
Parlament de Catalunya, així com a donar compli-
ment a les resolucions aprovades per la Cambra en
l’exercici de la funció d’impuls i de control de l’ac-
ció política i de Govern que en aquests moments es
troben fora dels terminis establerts pel Reglament
del Parlament.

b) Incrementar els mecanismes necessaris per do-
nar degut compliment dels terminis establerts pel
Reglament del Parlament de Catalunya.

c) Lliurar al Parlament, amb caràcter mensual, un
informe sobre el grau de compliment per part del
Govern de les resolucions i de les preguntes trami-
tades per la Mesa de la Cambra, desglossat per
Departaments.

d) Reforçar l’actual estructura de la Direcció Ge-
neral de Relacions amb el Parlament per tal d’ade-
quar-la a la dinàmica de les iniciatives i mecanis-

mes de control de l’acció de Govern que es porta a
terme des del Parlament de Catalunya.

e) Aprovar una refosa de les diferents disposicions
reglamentàries existents amb l’objectiu de clarifi-
car el règim de competències que actualment exer-
ceix el Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals pel que fa a les relacions amb el Parla-
ment.»

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Daniel Sirera i Bellés

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els resultats
de la liquidació dels pressupostos de
la Generalitat per al 2000
Tram. 302-00129/06

Esmenes presentades
Reg. 25664 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 25664)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre els resultats de la liquidació dels Pressupos-
tos de la Generalitat per al 2000 (tram. 302-00129/
06).

Presentació d’esmenes.

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

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 1

«1. La situació actual i evolució futura de l’endeuta-
ment de la Generalitat i de les seves empreses i or-
ganismes autònoms en qualsevol de les seves moda-
litats, així com la previsió i periodificació anual de
les despeses financeres derivades d’aquest endeu-
tament.»

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Josep Huguet i Biosca
Portaveu
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la qualitat
educativa
Tram. 302-00130/06

Esmenes presentades
Reg. 25658, 25665, 25672 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25658)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la qualitat educativa (tram. 302-00130/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Ramon Camp i Batalla, Portaveu, del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

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

De supressió del punt 1.

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

De modificació al punt 2

«Regular, en funció dels acords amb els agents soci-
als la reducció […]»

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

De supressió al punt 3.

Suprimir la següent frase:

«[…] fins a duplicar en el pressupost 2003 […]»

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

De modificació al punt 4.

«Promoure la formació en els propis centres vincu-
lats […]»

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

De modificació al punt 6.

«Promoure la difusió d’una cultura […]»

6
ESMENA NÚM. 6
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De supressió del punt 8.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 25665)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre qualitat educativa (tram. 302-00130/06).

Presentació d’esmenes.

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

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 1

«Presentar, per a la seva negociació amb els repre-
sentants de la comunitat educativa, el projecte
d’Estatut de la Funció Pública Docent, per garantir
l’equiparació i millora de les condicions salarials,
de vida i de treball dels ensenyants.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 5

«Presentar un pla de millora de la qualitat educati-
va, en el termini de tres mesos, que contempli en
especial els aspectes de reforçament del treball en
equip dels docents i la seva adequació al projecte
de centre.»
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3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 8

«Presentar la planificació, en el termini de tres me-
sos i d’acord amb els ajuntaments, de la revisió del
Mapa Escolar dels centres sostinguts amb fons pú-
blics.»

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Nou punt 9

«9. Promoure programes per a difondre en tota la
societat el valor de la funció social dels docents i el
valor de l’educació com a factor de progrés de la
societat.»

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 25672)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver, portaveu del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds, d’acord
amb allò que preveu l’article 130.2 del Reglament
de la Cambra, presenta la següent esmena a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació sobre la qualitat
educativa (tram. 302-00130/06).

1
ESMENA NÚM.1
De substitució
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Nova redacció del punt número 1

«Mentre no s’aprovi a les Corts Generals l’“Estatuto
de la Función Pública” que permeti l’elaboració de
l’Estatut de la Funció Pública docent de Catalunya,
el Departament d’Ensenyament negociarà amb els
representants del personal docent mesures que millo-
rin les condicions salarials, de vida i de treball dels
ensenyants.

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació i addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt número 2

«[…] tots els nivells educatius amb més de 55 anys
d’edat o amb més de 30 anys de servei. Els
ensenyants que s’acullin a la reducció de jornada
lectiva dedicaran part d’aquesta reducció a tas-
ques de suport i complementàries a la docència en
el propi centre.

Substituir la part de jornada reduïda amb personal
de nova incorporació amb l’objectiu de superar
l’actual envelliment de les plantilles.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt número 3

«Incrementar progressivament les jubilacions anti-
cipades als 60 anys fins assolir, l’any 2003, una
gratificació igual a l’aplicada en aquelles comuni-
tats autònomes amb més similituds amb la nostra
realitat socioeconomica.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació i addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt número 4

«Promoure plans de formació de zona i de centre vin-
culats als seus projectes educatius, de manera que res-
ponguin a les necessitats del centre, de la zona i del
seu entorn».

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt número 5

«Presentar per a la seva negociació, abans de 6
mesos, un paquet de mesures que incentivin, la fei-
na ben feta, […]».

6
ESMENA NÚM. 6
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt número 7

«Impulsar el consens i l’acord amb les organitzaci-
ons representatives dels docents perquè en el pro-
cés […]».
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7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Del punt número 8

«Planificar, en un període de tres mesos, conjunta-
ment amb els ajuntaments, les organitzacions de la
comunitat educativa i els sectors afectats per l’edu-
cació, un nou Mapa Escolar […]».

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política
energètica
Tram. 302-00131/06

Esmenes presentades
Reg. 25666 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (REG. 25666)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Tramitació: Moció subsegüent a una interpel·lació
sobre la política energètica (tram. 302-00131/06).

Presentació d’esmenes.

Presentació: Xavier Vendrell i Segura, Josep Barga-
lló Valls, Portaveu adjunt, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 1. lletra a)

«[…] de l’energia elèctrica que vagin dirigits priori-
tàriament a les indústries més consumidores d’ener-
gia, molt especialment al sector químic de Tarra-
gona»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 1

Lletra b)

«Preparar programes d’educació energètica que
vagin dirigits prioritàriament a la ciutadania, fo-

mentant les mesures d’estalvi i eficiència, facilitant
els mecanismes administratius que permeten
l’autoproducció acollint-se al RD 2818/1998 del
Règim especial de Producció elèctrica»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 1

lletra c)

«Negociar amb el Govern de l’Estat l’establiment
d’un fons que permeti desenvolupar programes des-
tinats a promoure els necessaris canvis culturals
per poder inicialment frenar i posteriorment
disminuir la tendència a l’alça del consum d’ener-
gia elèctrica.»

4
ESMENA NÚM. 4
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 1

Lletra d)

De tota la lletra d) del punt 1.

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 1

Nova lletra c) bis

«c) bis. Promoure l’autogeneració amb energies
netes i renovables en aquells projectes industrials i
d’infraestructures que representin un increment de
l’actual demanda elèctrica.»

6
ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 1

Nova lletra c) tris

«c) tris. Fomentar la incorporació de les mesures
d’estalvi i eficiència energètica contemplades en
l’arquitectura bioclimàtica en els edificis de nova
construcció i l’adaptació a les mateixes en els ja
existents.»
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7
ESMENA NÚM. 7

De modificació

G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 2

Lletra a

«Decretar una moratòria per a la instal·lació de
grans centrals generadores d’energia fins l’aprova-
ció del “Pla d’Energia de Catalunya, Horitzó
2010” que presentarà properament el Govern de la
Generalitat.»

8
ESMENA NÚM. 8

De modificació

G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 2

Lletra b

«Dissenyar en el marc del “Pla d’Energia de Cata-
lunya, Horitzó 2010” les mesures legislatives, econò-
miques, polítiques i fiscals que permetin el desenvolu-
pament d’un model energètic a Catalunya que tendei-
xi gradualment a la microgeneració diversificada
d’energia elèctrica distribuïda pel territori, i en base
als propis recursos energètics com a substitució pro-
gressiva de l’actual model de macrogeneració cen-
tralitzada i amb una elevada dependència de com-
bustible nuclear i fòssil.»

9
ESMENA NÚM. 9

De modificació

G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 2

Lletra c

«Contemplar la instal·lació de nova potència única-
ment en aquells casos en què representi substitució
d’energia nuclear o disminució en les emissions
globals de gasos amb efecte hivernacle, donant pri-
oritat a les instal·lacions d’energia solar tèrmica i
fotovoltàica, l’energia eòlica fora de les zones pro-
tegides i preferentment descentralitzada, els projec-
tes de valoració energètica que emprin com a com-
bustible els residus agrícoles i forestals existents,
les fonts de gas metà o les centrals tèrmiques de gas
de cicle combinat que incorporin la cogeneració i
properes als centres de consum.»

10
ESMENA NÚM. 10
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 3

Lletra a

«Impulsar mitjançant el “Pla d’Energia de Cata-
lunya, Horitzó 2010” l’energia eòlica a Catalunya
com un dels principals sistemes de producció energè-
tica en el futur i que inclogui:

1. L’elaboració d’un Mapa de vents més complert i
precís possible pel que fa a les mesures de la veloci-
tat del vent en el territori.

2. Regular la densitat i la potència instal·lades en
els Parcs eòlics excloent en tots els casos els Parcs
Naturals, Nacionals, Zones PEIN i zones ZEPA, ac-
tuals i futurs.

3. Prioritzar el desplegament distribuït pel territori
dels aerogeneradors, aprofitant en l’àmbit munici-
pal aquelles zones destinades a polígons industri-
als i altres infraestructures susceptibles de consu-
mir l’energia generada.»

11
ESMENA NÚM. 11
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 3

Lletra c

«[…] primes estables per a les Energies netes i re-
novables, d’acord amb el RD 2818/1998 del Règim
Especial de la Producció Elèctrica, per tal d’asse-
gurar un marc retributiu estable que permeti la
seva competitivitat enfront la producció amb mèto-
des convencionals i plantejar, alhora, l’aplicació de
taxes sobre els sistemes de producció d’energia nu-
clear i no renovables.»

12
ESMENA NÚM. 12
De supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 4

Lletra b

Supressió de tota la lletra b).
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13
ESMENA NÚM. 13
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 4

Lletra c

«[…] xarxa de distribució preveient els canvis de ge-
neració energètica cap a un escenari on la micro-
generació i l’autoproducció substituiran l’actual
marc de producció.»

14
ESMENA NÚM. 14
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 4

Lletra d

«Garantir a la població afectada per les línies d’alta
tensió existents, mitjançant la certificació per tercera
part, del compliment de les normes internacionals
més estrictes, tenint en consideració el recent informe
elaborat pel National Institute of Environmental
Health Sciences al Congrés dels EEUU, en el que es
constata una associació feble, però no aleatòria, en-
tre l’exposició a camps electromagnètics i el desenvo-
lupament de leucèmia infantil i linfocítica crònica en
adults ocupacionalment exposats, i les mesures de
precaució que conté l’Informe sobre Líneas de Alta
Tensión (1997) del Defensor del Poble»

15
ESMENA NÚM. 15
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Punt 4

Lletra f

«Donar suport als municipis afectats per la presèn-
cia actual de línies d’alta tensió, per rebre compen-
sacions de les empreses elèctriques mentre no pu-
guin ser eliminades.»

Palau del Parlament, 28 de maig de 2001

Xavier Vendrell i Segura Josep Bargalló Valls
Portaveu adjunt

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política sa-
nitària, especialment pel que fa a l’or-
denació dels temps de treball
Tram. 302-00132/06

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Verds (reg. 25671).

Pròrroga: 1 hora.

Acord: Presidència del Parlament, 30.05.2001.

Esmenes presentades
Reg. 25669, 25670, 25674 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 30.05.2001

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 25669)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Camp i Batalla, Portaveu del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les següents esmenes a la Moció sobre
la política sanitària especialment pel que fa a l’or-
denació dels temps de treball (tram. 302-00132/06).

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

Al Punt 1

«1. Presentar, en el termini de 6 mesos a partir de la
publicació per part del Govern de l’Estat de la nor-
mativa bàsica reguladora del contingut de la Direc-
tiva 93/104/CE, de 23 de novembre, pel que fa al
personal del Sistema Nacional de Salud, davant la
Comissió de Política Social del Parlament de
Catalunya, una proposta de reorganització dels re-
cursos humans i financers per complir l’esmentada
norma comunitària en el sistema sanitari català.»
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2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Al punt 2

«2. Un cop tingui lloc un pronunciament definitiu
dels tribunals de justícia en els conflictes col·lectius
per sol·licitar el compliment de la Directiva 93/104/
CE, de 23 de novembre, reiniciar la mesa de discus-
sió constituïda en el seu dia pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social amb els representants sin-
dicals dels professionals sanitaris i representants de
les patronals proveïdores més representatives del
sector sanitari d’utilització pública per elaborar un
model d’organització del temps de treball del siste-
ma sanitari català de conformitat amb el que dispo-
sa l’esmentada Directiva.»

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Ramon Camp i Batalla
Portaveu

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP

PARLAMENTARI POPULAR (REG. 25670)

A LA MESA DEL PARLAMENT

M. Dolors Nadal i Aymerich, Portaveu del Grup Po-
pular al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que preveu l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenten les esmenes següents a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària (NT 302-00132/06).

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

Del punt 1

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Popular

Del punt 2

«2. Recuperar la mesa de negociació amb els repre-
sentants dels professionals sanitaris, sindicats i patro-
nal del sector, després dels pronunciament del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya sobre l’aplica-
ció de la Directiva 93/04/CE de 23 de novembre, per
tal d’establir l’organització del temps de treball del
personal del sistema sanitari català […]»

3
ESMENA NÚM. 3
De supressió
G. P. Popular

Del punt 3

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

M. Dolors Nadal i Aymerich

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (REG. 25674)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya -
Verds, d’acord amb allò que preveu l’article 130.2 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena
a la Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la polí-
tica sanitària, especialment pel que fa a l’ordenació
dels temps de treball (tram. 302-00132/06).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al punt número 1

«[…] del Parlament de Catalunya una anàlisi de
l’impacte econòmic i una proposta […]».

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al punt número 1

«[…] en el sistema sanitari català, aquesta propos-
ta ha de fer-se de manera que no es retalli l’activi-
tat assistencial per compensar el creixement de la
despesa sanitària per l’aplicació de la sentència.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al punt número 2

«Reactivar d’immediat la Mesa Tècnica constituïda
per l’Administració, sindicats i proveïdors del siste-
ma sanitari d’utilització pública per analitzar i as-
sumir, si s’escau, la proposta realitzada pel Govern
i elaborar un pla director […]».
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4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

Al punt número 3

«Aportar les conclusions de la Mesa Tècnica al
Consejo Interterritorial i intensificar les negociaci-
ons […]».

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Verds

D’un nou punt al final del text actual

«4. Establir, d’acord amb els agents implicats, un pe-
ríode transitori, en què si és necessari es tindrà en
compte variacions per especialitats, per tal d’aplicar
la sentència.»

Palau del Parlament, 30 de maig de 2001

Dolors Comas d’Argemir Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la promoció i la informació del sec-
tor turístic
Tram. 300-00507/06

Presentació: Sra. M. Caridad Mejías
Sánchez, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 25162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carina Mejías i Sánchez, diputada 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.

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la
promoció i informació del sector turístic a Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Carina Mejías i Sánchez

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’ordenació comercial
Tram. 300-00508/06

Presentació: Sra. M. Caridad Mejías
Sánchez, del Grup Parlamentari Popular
Reg. 25163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carina Mejías i Sánchez, diputada 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.

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a
l’ordenació comercial?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Carina Mejías i Sánchez

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els mitjans audiovisuals locals
Tram. 300-00509/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent interpel·-
lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre mitjans audiovisuals locals?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les llistes d’espera en les residèn-
cies assistides
Tram. 300-00510/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent interpel·-
lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre les llistes d’espera en residènci-
es assistides?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les polítiques de salut pública
Tram. 300-00511/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent interpel·-
lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre les polítiques de salut pública?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el transport sanitari
Tram. 300-00512/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent inter-
pel·lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre transport sanitari?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el patrimoni cultural
Tram. 300-00513/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent interpel·-
lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre patrimoni cultural?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política teatral
Tram. 300-00514/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent interpel·-
lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre política teatral?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política lingüística
Tram. 300-00515/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent interpel·-
lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre política lingüística?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política d’arts visuals
Tram. 300-00516/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent interpel·-
lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre política d’arts visuals?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la problemàtica dels infants des-
emparats
Tram. 300-00517/06

Presentació: Sra. Dolors Comas d’Arge-
mir i Cendra, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya - Verds (IC-V)
Reg. 25302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Comas d’Argemir i Cendra, diputada del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds (IC-
V), d’acord amb allò que preveu l’article 128 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent interpel·-
lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu sobre la problemàtica dels infants des-
emparats?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Diputada
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Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el seu criteri pel que fa a la des-
centralització de l’Administració de la
Generalitat
Tram. 300-00519/06

Presentació: Sr. Ernest Benach i Pas-
cual, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 25307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Presentació: Ernest Benach i Pascual, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Document/proposta: Interpel·lació sobre la descen-
tralització de l’Administració de la Generalitat.

– Quin és el criteri de capteniment del Govern pel
que fa a la descentralització de l’Administració de
la Generalitat?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Ernest Benach i Pascual

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la seva política d’inversions en
infraestructures, especialment pel que
fa a la millora i la modernització de
l’Eix Diagonal i a la promoció de la res-
ta d’infraestructures territorials que el
sustenten
Tram. 300-00520/06

Presentació: Sr. Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 25370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Roberto Labandera i Ganachipi, 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 interpel·-
lació que segueix al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu en relació a la seva política d’inversions en
infraestructures, concretament pel que fa a la millora
i modernització de l’Eix Diagonal i a la promoció de
la resta d’infrastructures territorials que el sustenten?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2001

Roberto Labandera i Ganachipi

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la cultura popular i tradicional
Tram. 300-00522/06

Presentació: Sr. Francesc Boya i Alós,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 25390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Diputat del Grup Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als
articles 128 i següents del Reglament de la Cambra,
formula la interpel·lació que segueix al Consell Exe-
cutiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu en relació a la cultura popular i tradi-
cional?

Palau del Parlament, 22 maig de 2001

Francesc Boya i Alós

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre les arts plàstiques
Tram. 300-00523/06

Presentació: Sr. Francesc Boya i Alós,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi
Reg. 25391 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alós, Diputat del Grup Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu als
articles 128 i següents del Reglament de la Cambra,
formula la interpel·lació que segueix al Consell Exe-
cutiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Con-
sell Executiu en relació a les Arts Plàstiques?

Palau del Parlament, 22 maig de 2001

Francesc Boya i Alós

3.10.63.

3. TRAMITACIONS EN CURS



6 de juny de 2001 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 191

68

4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

Control del compliment de la Moció
14/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre política lingüística, especialment
pel que fa al balanç de l’aplicació de la
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política
lingüística
Tram. 340-00014/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25308 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Com a continuació de l’escrit de compliment parci-
al dels punts a), b), c), d), f) i j) de la Moció 14/VI
del Parlament, sobre política lingüística, especial-
ment pel que fa al balanç de l’aplicació de la Llei 1/
1998, de 7 de gener, de política lingüística, publicat
al Butlletí del Parlament de Catalunya, número 142,
pàgina 88, de 30 de gener de 2001, es detalla tot
seguit la informació relativa a la resta de punts de la
Moció.

Pel que fa al punt e), cal destacar que la concreció
en un document únic del programa de foment de
l’ús del català en l’àmbit socioeconòmic, ha experi-
mentat un retard sobre el calendari inicialment esta-
blert, atès que s’ha considerat adequat de no em-
prendre’n la redacció fins a comptar amb els corres-
ponents estudis sobre les actituds empresarials da-
vant la llengua catalana, que han estat encarregats
durant l’any 2000. Nogensmenys, el Govern conti-
nua establint mesures i actuacions de foment del
català en aquest àmbit, d’acord amb les previsions
de la Llei de política lingüística.

Quant a l’apartat g), val a dir que la concreció de
les previsions que la qüestió planteja, no ha estat,
ara per ara, possible ateses les seves dificultats tèc-
niques i legals. Tanmateix, el Govern considera que
per a donar compliment al mandat de l’article 6 de
la Llei de Política Lingüística i la seva Disposició
Addicional segona, caldrà superar les dificultats
esmentades.

En relació al punt h), cal posar de relleu que l’estu-
di que s’esmenta, ha estat elaborat pel Departament
d’Ensenyament en aplicació del Pla específic d’ava-
luació externa dels centres docents, d’acord amb
l’Ordre de 20 d’octubre de 1997, i serà presentat
davant la Comissió de Política Cultural abans de fi-
nalitzar l’actual període de sessions.

Finalment, pel que fa al punt i), cal destacar que el
Govern ha considerat que allò que contempla el
punt esmentat, ha quedat subsumit en el mandat
d’elaborar un Llibre blanc sobre les indústries cul-
turals, que conté la Disposició Addicional segona
de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació
de l’Institut Català de les Indústries Culturals, el
qual és posterior a la Moció 14/VI.

El Govern ha emprés, però, actuacions concretes
com són les de donar suport a l’ONCE per al desen-
volupament, per part de l’empresa Telefónica
Investigación y Desarrollo, d’un programa de con-
versió de text a parla multilingüe que incorpora el
català i que funcionarà en ordinadors personals
amb sistema operatiu Windows 95, 98 o Mil·lenium
equipats amb una targeta de so estàndard. Aquest
sistema permetrà a les persones invidents escoltar
qualsevol text en català que els arribi en format
electrònic.

D’altra banda, el Govern manté línies d’ajut per a la
subtitulació en català de pel·lícules en suport DVD i
té en compte el llenguatge de signes en l’ensenya-
ment obligatori de les persones amb discapacitat
auditiva.

Barcelona, 21 de maig de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Moció
35/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre política penitenciària
Tram. 340-00039/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 25517 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 35/VI del Parlament de
Catalunya, sobre política penitenciària, aprovada
pel Ple del Parlament el dia 29 de juny de 2000
(BOPC núm. 86, de 24 de juliol de 2000), i d’acord
amb el que disposa l’article 131 del Reglament del
Parlament de Catalunya, us comunico el següent:

Amb relació a la construcció i substitució dels cen-
tres penitenciaris de Barcelona, en data 15 de maig
s’ha signat un Conveni amb l’Ajuntament de
Barcelona, que possibilitarà que es puguin iniciar
els treballs per a la modificació del Pla General
Metropolità que permeti determinar els futurs usos
per als solars on es troben actualment els centres
penitenciaris. Es preveu una aprovació inicial en el
Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de l’1 de juny
de 2001 i, abans de final d’any, es podria haver clos
aquest tràmit administratiu urbanístic.
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Pel que fa a les converses que el Departament de
Justícia manté amb l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires, evolucionen favorablement, i preveiem
que en un termini breu de temps s’arribarà a un
acord.

Quant als nous equipaments penitenciaris previstos,
són els següents:

– Construcció de tres centres oberts en cada un dels
tres solars on es troben els centres penitenciaris ac-
tuals de la ciutat de Barcelona. En aquests centres, i
de manera separada, hi haurà les places necessàries
per al compliment dels arrestos de caps de setmana.
La capacitat total conjunta d’aquests tres centres
serà de 1.000/1.200 places.

– Construcció d’un centre tancat de compliment,
amb una capacitat màxima de 1.500 places, a Sant
Esteve Sesrovires. Aquest centre tindrà una confi-
guració modular, de forma que les unitats residenci-
als no tindran individualment una capacitat superior
a 200/250 places. Entrarà en funcionament a finals
del 2003 o començaments del 2004.

– Construcció d’un centre tancat per a joves de 18 a
21 anys, amb una capacitat màxima de 300 places.
El Departament de Justícia ja disposa del solar i
aquest centre entrarà en funcionament el primer se-
mestre de l’any 2004.

– Construcció d’un centre de preventius de curta
estada, amb una capacitat màxima de 500 places.
Aquest centre entrarà en funcionament el segon se-
mestre de l’any 2004.

– Construcció de la Unitat Psiquiàtrica Penitencià-
ria, amb un total de superfície construïda de 4.198
m2 i amb un pressupost de 654 milions de pessetes.
Es preveu posar la primera pedra el juny de 2001 i
l’acabament, el febrer de 2003.

D’altra banda, pel que fa a la potenciació del règim
obert mitjançant la utilització de mecanismes de
control remot, el mes de juny de 2000 el Departa-
ment de Justícia va decidir desenvolupar un Projec-
te pilot d’aplicació de dispositius telemàtics en
l’àmbit penitenciari, d’acord amb l’article 86.4 del
Reglament Penitenciari.

Durant el mes de desembre de 2000 es va iniciar
l’aplicació pràctica del projecte, amb tots el ele-
ments tècnics i d’organització en funcionament.

Els interns que hi participen reben el mateix tracta-
ment que qualsevol altre intern/interna en una uni-
tat de règim obert, amb la particularitat que se subs-
titueix la pernocta diària al centre penitenciari de
dilluns a divendres pel control telemàtic de l’estada
de l’intern/interna en el seu domicili.

Des de l’inici del projecte hi han participat 26 interns,
dels quals, 2 han estat donats de baixa anticipada com
a conseqüència d’una evolució negativa y 4 interns
han estat donats de baixa com a conseqüència de re-
solucions de revocació del règim obert del Jutjat de
Vigilància Penitenciària núm. 4 de Barcelona, que han
estat recorregudes pels interns.

La resta d’interns presenta una evolució positiva.

Tot i que encara resta pendent d’una avaluació més
acurada, que està previst que es faci durant el mes
de setembre de 2001, s’apunta la confirmació de
les hipòtesis següents:

Els interns y les seves famílies prefereixen l’aplica-
ció del control telemàtic a l’estada a la presó.

– Els diversos components de l’equip tècnic no su-
posen una limitació important a la vida diària dels
participants.

– L’aplicació del control telemàtic requereix un im-
portant nivell d’autodisciplina i d’autoresponsabili-
tat i un suport efectiu de les persones que conviuen
amb el usuaris.

Alhora, s’ha constatat que l’equipament tècnic res-
pon a les necessitats plantejades pel projecte.

Si, com sembla, els resultats del projecte són posi-
tius, s’espera que es pugui iniciar el projecte defini-
tiu cap a finals d’any.

Barcelona, 25 de maig de 2001

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

Control del compliment de la Moció
37/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la lluita contra la pobresa
Tram. 340-00088/06

Rectificació del text presentat
Reg. 25450 / Coneixement: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En relació a l’informe de compliment de la Moció
37/VI, tramès a aquest Parlament el passat dia 11 de
maig amb registre d’entrada núm. 24.259 i expedi-
ent núm. 340-00088/06, us comuniquem que al full
4t de l’esmentat informe hi ha un error que caldria
subsanar.

En l’apartat sobre la construcció d’una Comissió
d’experts per avaluar l’aplicació de la Llei d’arren-
daments urbans (LAU), es manifesta que aquesta
Comissió estarà formada, entre d’altres, pel «Degà
de Jutjats de 1a Instància de Barcelona» quan hau-
ria de dir «Degà dels Jutjats de Barcelona».

Us preguem, doncs, que vulgueu comunicar aques-
ta subsanació a qui correspongui.

Molt atentament,

Manuel Jovells i Cases

Secretari general
Barcelona, 21 de maig de 2001
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Control del compliment de la Moció
43/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre l’atenció que es presta a l’alumnat
amb necessitats educatives especials
Tram. 340-00119/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 25599 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Moció 43/VI del Parlament de
Catalunya, sobre l’atenció que es presta a l’alumnat
amb necessitats educatives especials, em correspon
informar el Ple del Parlament del següent:

Punts a), i f).

El Departament d’Ensenyament ha publicat el De-
cret 56/2001, de 20 de febrer, pel qual s’estableix el
règim d’admissió d’alumnes als centres docents
sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 3334, de
23 de febrer de 2001), en el

qual també es preveu l’escolarització dels alumnes
que pateixen discapacitats físiques, psíquiques o
sensorials, que manifesten trastorns greus de con-
ducta o que estan en situacions socials o culturals
desfavorides.

En aquest mateix sentit, la Resolució de 27 de febrer
de 2001 per la qual s’aproven les normes de
preinscripció i matriculació dels alumnes dels centres
docents sostinguts amb fons públics que imparteixen
ensenyaments de règim general i d’arts plàstiques i
disseny per al curs 2001-2002 (DOGC núm. 3340, de
5 de març de 2001) ha regulat específicament, als ar-
ticles 15 i 16, el procediment d’escolarització dels
alumnes amb necessitats educatives especials.

Punt b)

El Departament d’Ensenyament elabora propostes,
criteris i actuacions i assessora i dóna suport als
centres en els projectes i les activitats encaminades
a la prevenció de qualsevol forma d’exclusió social
i a la promoció d’una educació intercultural basada
en la igualtat, en la solidaritat i el respecte a la di-
versitat.

Amb aquesta finalitat actua el Programa d’Educació
Compensatòria, format per 85 professionals (80
mestres i 5 assistents socials).

Així mateix, el Departament d’Ensenyament –mit-
jançant el Servei d’Educació Especial i Programes
Educatius– organitza la formació específica dels
professionals adscrits al Programa d’Educació
Compensatòria.

Igualment, per al conjunt de mestres i professors de
centres, la Subdirecció General de Formació Perma-
nent i Recursos Pedagògics del Departament d’En-

senyament organitza múltiples activitats de forma-
ció vinculades a aquest tema a través dels diferents
Plans Anuals de Formació de Zona.

Punt c)

Des del curs 1995-1996, el Departament d’Ensenya-
ment organitza un curs anual de formació inicial
adreçat als professors de psicologia i pedagogia de
nova incorporació.

Igualment, durant el curs 1999-2000 s’organitzà un
curs d’actualització per a professors de psicologia i
pedagogia i mestres de pedagogia terapèutica dels
instituts d’educació secundària. Aquest curs d’actu-
alització es repetirà al present curs 2000-2001.

És previst realitzar tot un pla de formació específi-
ca per als mestres dels centres d’educació especial.
Caldria, però, considerar que en matèria de forma-
ció permanent dels mestres i professors dels centres
educatius de Catalunya, la Subdirecció General de
Formació Permanent i Recursos Pedagògics
d’aquest Departament desenvolupa múltiples acti-
vitats a partir dels diferents Plans Anuals de Forma-
ció de Zona.

Pel que fa a l’orientació als mestres i professors
dels centres educatius per tal de garantir una edu-
cació de qualitat dels alumnes amb necessitats edu-
catives especials, cal considerar que aquesta funció
correspon als Equips d’Assessorament i Orientació
Psicopedagògica (EAP). D’acord amb les funcions
que tenen assignades i a les instruccions anuals per
a la seva organització i funcionament, aquests
equips desenvolupen actuacions com les següents:

– Avaluació de l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials.

– Realització de dictàmens d’escolarització.

– Participació, conjuntament amb el professorat
dels centres, en el procés d’orientació personal, aca-
dèmica i professional d’aquest alumnat.

– Informació i orientació a llurs famílies.

Igualment, en relació als centres que tenen escola-
ritzats aquests alumnes, els esmentats equips desen-
volupen, entre d’altres, actuacions com:

– Assessorament psicopedagògic per a casos con-
crets, ja sigui relacionat amb un cas individual o
amb una qüestió vinculada al centre (aula, nivell,
cicle, etc.).

– Col·laboració amb el professorat de suport dels
centres educatius de primària, de secundària i
d’educació especial.

– Assessorament als docents en la planificació i
l’aplicació de les mesures d’atenció a la diversitat
dels alumnes als centres.

Punt d)

– Els centres que presenten el projecte d’una expe-
riència específica poden rebre una assignació extra-
ordinària del Departament d’Ensenyament per acci-
ons puntuals.
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– El Departament d’Ensenyament té previst incloure
a les pàgines de la Xarxa Telemàtica de Catalunya
dedicades als Equips d’Assessorament i Orientació
Psicopedagògica algunes experiències de pràcti-
ques positives d’integració escolar dutes a terme
pels centres educatius de Catalunya, per tal de do-
nar difusió d’experiències reeixides a tota la comu-
nitat educativa.

Punt e)

En el procés d’orientació i de traspàs de l’educació
primària a l’educació secundària d’un alumne/a
amb necessitats educatives especials, tant el tutor/a
del centre docent de primària com el professional
de l’EAP que ha realitzat el seguiment de l’escola-
rització de l’alumne/a fins a aquell moment, analit-
zen la situació, el progrés i les possibilitats de
l’alumne/a en qüestió i, amb tota la informació per-
tinent, elaboren la proposta educativa (pedagògica
i organitzativa) més adient per satisfer les seves
necessitats.

Existeixen bastants centres docents de secundària
que realitzen una acurada atenció a l’alumnat amb
necessitats educatives especials alhora que es pre-
veu una atenció més individualitzada, en alguns
casos. De tota manera, però, cal considerar que
l’alumnat adolescent presenta un ventall de neces-
sitats diverses la qual cosa no es pot satisfer amb
una resposta única, general i aplicable en tots els
casos, sinó que requereix una solució adequada al
context i a la necessitat educativa presentada per
cada alumne/a.

Cal considerar, també, la possibilitat de preveure
l’escolarització compartida d’un alumne/a amb ne-
cessitats educatives especials entre el centre ordi-
nari i el centre d’EE per realitzar un programa de
suport específic, tal com es realitza a l’educació pri-
mària segons les necessitats que presenta un alum-
ne/a.

Punt g)

Tots els centres de Catalunya sostinguts amb fons
públics que imparteixen ensenyaments reglats no
universitaris podran proposar, per al període 2001-
2004, un pla estratègic. La finalitat del pla estratè-
gic incideix en la qualitat del centre, mitjançant la
millora en determinats aspectes, com els següents:

– Els processos d’ensenyament-aprenentatge, parti-
cularment en allò que afecta l’assoliment de les ca-
pacitats bàsiques.

– El seguiment i avaluació de l’alumnat

– L’atenció a la diversitat d’interessos i de necessi-
tats de l’alumnat, incidint, particularment, en els
alumnes amb necessitats educatives especials i en
els d’incorporació tardana.

Els centres amb un pla estratègic aprovat pel Depar-
tament d’Ensenyament podran disposar de recursos
humans i materials per a desenvolupar-los. En el cas
de centres amb plans estratègics relacionats amb
l’atenció als alumnes amb necessitats educatives
especials, caldrà considerar l’atenció preferent dels

Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagò-
gica (EAP) i del conjunt de serveis i programes
educatius.

Punt h)

Per a tots els instituts d’educació secundària exis-
teix un ventall de recursos per atendre la diversitat
de necessitats educatives dels alumnes. La totalitat
de la plantilla d’un centre docent té la responsabili-
tat i la competència per atendre els alumnes dels
centres amb llur diversitat.

Tots els instituts d’educació secundària disposen com
a mínim d’un increment de tres hores setmanals per
grup adreçades específicament a refermar la millor
atenció als alumnes, singularment els que presenten
necessitats educatives. Aquestes hores permeten un
augment d’un o més professors a la plantilla necessà-
ria per a desenvolupar el currículum i per atendre la
globalitat de les seves necessitats. El centre, en funció
de les seves necessitats, pot concretar aquest incre-
ment, entre altres possibilitats, en el professor de l’es-
pecialitat de Psicologia i Pedagogia i/o en el mestre de
Pedagogia terapèutica.

A més, a aquestes hores cal afegir, encara, un incre-
ment suplementari d’hores d’atenció a la diversitat
en funció de les línies del centre que es tradueix en
professorat encarregat, específicament, de l’atenció
a la diversitat.

En l’actualitat, hi ha 509 instituts d’educació se-
cundària amb 311 mestres de Pedagogia Terapèuti-
ca, 337 Psicopedagogs i 1.282 professors encarre-
gats específicament de l’atenció a la diversitat.

La coordinació entre els psicopedagogs que ocupen
llocs de treball als IES i els que ocupen llocs de tre-
ball en els EAP és prescrita a les instruccions d’or-
ganització i funcionament d’aquests equips i en la
normativa d’inici de curs. És especialment signifi-
cativa, en aquest sentit, l’organització per part dels
instituts de la comissió d’atenció a la diversitat.

Punt i)

Del conjunt de mesures que suposen un desplega-
ment normatiu del Decret 299/97, del 25 de novem-
bre, sobre l’atenció educativa de l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials, són en fase d’elabo-
ració els següents projectes:

– Ordre, per la qual es regulen els programes adap-
tats de garantia social i el programes de formació
per a la transició a la vida adulta destinats a alumnat
amb necessitats educatives especials, derivades de
discapacitats, escolaritzat en centres d’educació
especial o unitats d’educació especial en centres
ordinaris.

– Criteris generals per a desenvolupar el pla director
de l’educació especial.

Barcelona, 23 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Moció
46/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre les prioritats del Departament de
Benestar Social
Tram. 340-00160/06

Pròrroga del termini de presentació de
l’Informe

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar
Social (reg. 25579).

Pròrroga: 30 dies.

Finiment del termini: 05.09.2001.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.05.2001.

Control del compliment de la Moció
50/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre l’aplicació de la Llei 3/1991, del 18
de març, de formació d’adults
Tram. 340-00164/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 25488 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Amb relació al compliment de la Moció 50/VI, so-
bre l’aplicació de la Llei 3/1991, de 18 de març, de
formació d’adults (B.O.P.C. núm.135, de 29 de de-
sembre de 2000), us informo del següent:

Pel que fa al Mapa de formació bàsica de persones
adultes, el passat dia 6 de març, es va adoptar
l’acord de Govern de presa de coneixement del
Mapa. S’ha fet una publicació i s’han iniciat els trà-
mits per a la digitalització dels seus continguts per
tal d’incorporar-los a la pàgina web del Departa-
ment de Benestar Social, i així facilitar-ne la difu-
sió.

En relació al segon punt us informo que durant el
primer trimestre de l’any 2001 s’han creat 3 Cen-
tres de Formació d’Adults (C.F.A. Arquitecte Jujol
de St. Joan Despí, C.F.A. Anna Morià de Terrassa i
C.F.A. Salvador Espriu, de Terrassa), essent 41 el
total de centres creats per la Generalitat.

Em plau també informar-lo que en aquests mo-
ments s’està treballant en la redacció del nou De-
cret de centres, que actualitzarà el de l’any 1994, i
que definirà les característiques funcionals del nou
model de centre fruit del Mapa de formació bàsica
de persones adultes.

Respecte el punt tercer de la Moció, us manifesto
que en el marc del nou Decret de centres que s’està

preparant, s’està treballant en la definició de la
plantilla tipus.

Pel que fa a la publicació d’un disseny curricular
del graduat en educació secundària realment adaptat
a les necessitats de la població adulta, en aquests
moments s’està acabant de definir el currículum de
la formació bàsica per a persones adultes, que in-
clou la formació instrumental i l’educació secundà-
ria, i que s’adequa a les característiques del nou
model de centre.

Respecte el punt e) de la Moció, ja s’ha aprovat el
Pla de formació del professorat d’adults i actual-
ment s’està executant. El Pla s’estructura al voltant
dels següents eixos:

– Graduat en educació secundària

– Interculturalitat i llengua

– Noves tecnologies

S’han signat convenis amb la Universitat de Barce-
lona i amb la de Girona, per tal d’impulsar mesures
per a la potenciació de les activitats de formació de
formadors. Fruit d’això, des gener fins ara ja s’han
realitzat tres cursos i hi ha prevista la realització d’una
jornada sobre diversitat i autoaprenentatge com a es-
tratègia, i una altra sobre tècniques d’estudi.

Quant al punt f) de la Moció, us manifesto que la in-
corporació d’espai d’autoformació a centres de for-
mació d’adults es duu a terme des del curs 96-97, i
que en tots els centres previstos per a crear prope-
rament s’hi inclou l’aula d’autoformació.

Finalment, en relació el darrer punt de la Moció, cal
dir que ja s’estan aplicant accions en aquest sentit
en el diferents programes de formació d’adults de
manera que aquesta s’adapti a les diferents necessi-
tats que es detecten.

Barcelona, 24 de maig de 2001

Irene Rigau i Oliver
Consellera de Benestar Social

Control del compliment de la Moció
59/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la prevenció i l’eradicació de malal-
ties de la cabana ramadera
Tram. 340-00235/06

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 25395 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

En compliment del punt b) de la Moció 59/VI del
Parlament de Catalunya, sobre la prevenció i l’era-
dicació de malalties de la cabana ramadera adopta-
da pel Ple del Parlament en la sessió del 21 de fe-
brer de 2001 (BOPC núm. 156 de 5 de març de
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2001), i d’acord amb el que disposen els articles
130 i concordants del Reglament del Parlament de
Catalunya, en nom del Consell Executiu em plau
d’informar-vos del següent:

1. En virtut del Reial Decret 3454/2000, de 22 de
desembre, que regula el Programa Integrat coordi-
nat de vigilància i control de les encefalopaties es-
pongiformes transmissibles dels animals, des de l’1
de gener al 14 de maig de 2001 el Govern de la Ge-
neralitat ha realitzat un total de 2.901 tests.

D’aquests, el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca ha realitzat un total de 648 tests a animals
morts en l’explotació ramadera, dels quals un ha
estat confirmat com a positiu.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha
analitzat un total de 2.253 mostres de bovins, sacri-
ficats a escorxadors, majors de 30 mesos objecte de
sacrifici d’urgència, de més de 20 mesos originaris
o procedents de França, Irlanda, Suïssa i Portugal i
els de més de 24 mesos objecte de sacrifici normal,
dels quals un ha estat confirmat com a positiu.

2. Des de l’11 de gener fins al 13 de maig de 2001,
han estat dipositades un total de 3.532,84 tones de
farines procedents de materials específics de risc
(MER) en abocadors controlats.

3. En el marc del pla d’adquisició de bovins de més
de 30 mesos que es destinen a destrucció, han estat
sacrificats fins al 14 de maig de 2001, un total de
4.351 caps de bestiar boví.

4. Dins del Programa de control de substàncies uti-
litzades en l’alimentació dels animals, fins al 14 de
maig de 2001 s’han inspeccionat un total de 178
explotacions ramaderes i s’han pres diferents mos-
tres de pinso per a la detecció de farines animals.

Barcelona, 17 de maig de 2001

Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 316/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la prolongació del traçat del cre-
mallera de Monistrol de Montserrat
(Bages)
Tram. 340-00349/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25409 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT,

En compliment de la Resolució 316/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la prolongació del traçat
del cremallera de Monistrol de Montserrat, (BOPC

núm. 130, del 18 de desembre de 2000 ) us informo
del següent:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha elabo-
rat un estudi de viabilitat de la prolongació del fer-
rocarril de cremallera  Monistrol - Montserrat en el
tram Monistrol - Castellbell el Vilar, del qual adjun-
tem 7 exemplars. Les conclusions de l’estudi són les
següents:

– El projecte, com a obra d’enginyeria, és factible
des del punt de vista constructiu llevat del tram
comprès entre les edificacions situades a banda i
banda del pont sobre la riera de Marà, on és incert
que es pugui inserir la nova via sense afectar aques-
tes edificacions (especialment al nord del pont, on
hi ha cases a ambdós costats de la riera). D’altra
banda, hi ha una indústria situada damunt la plata-
forma ferroviària que caldria expropiar parcial-
ment, i s’hauria de modificar l’enllaç de la BP-1213
a Castellbell i el Vilar per poder encabir el cremalle-
ra. Per últim, caldria tractar diversos blocs i talussos
inestables a diversos punts del traçat.

– El pressupost total del projecte seria d’uns 2450
MPTA, dels quals 1900 MPTA corresponen a obra
civil i instal·lacions i 550 MPTA a material mòbil
(un tren de cremallera).

– El volum d’usuaris del nou tram seria d’uns
20.000 viatgers/any.

– L’explotació del nou tram resultaria deficitària.
Hom estima uns ingressos d’explotació de 14
MPTA/any i unes despeses de 20 MPTA/any sense
incloure amortitzacions). Si es comptabilitzen les
amortitzacions de l’obra civil, les instal·lacions i el
material mòbil, les despeses anuals d’explotació
sumen 105 MPTA.

A la vista d’aquests resultats, el Govern de la Gene-
ralitat considera que el projecte de perllongament
del cremallera de Montserrat fins a l’estació de
Castellbell i el Vilar de Renfe, tot i que pugui ser
viable tècnicament, no ho és pas en termes econò-
mics.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
de Política Territorial i Obres Públiques pot ésser
consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 318/VI del Parlament de Catalunya,
sobre l’increment de les línies d’auto-
busos que serveixen el Bruc (Anoia)
Tram. 340-00350/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25410 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 318/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’increment de les línies
d’autobusos que serveixen el Bruc, (BOPC núm.
130, del 18 de desembre de 2000) us informo que, la
Direcció general de Ports i Transports va acordar
l’establiment d’un servei regular entre el Bruc I
Martorell, amb accés al nucli de Montserrat Park,
operatiu des del dia 2 d’abril d’enguany i prestat
per l’empresa la Hispano Igualadina.

S’adjunta resolució de creació del servei, on s’es-
pecifiquen amb detall les seves característiques re-
latives a itinerari, freqüència, vehicles i tarifes.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
de Política Territorial i Obres Públiques pot ésser
consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 292/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el transport de viatgers per a
universitaris
Tram. 340-00351/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25413 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 292/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el transport de viatgers
per a universitaris, (BOPC núm. 130, del 18 de de-
sembre de 2000) us informo del següent:

És una pràctica habitual entre les empreses conces-
sionàries de serveis regulars la d’oferir condicions

tarifàries especials als estudiants universitaris que
en fan ús amb habitualitat per desplaçar-se als cen-
tres on s’imparteixen estudis.

Aquestes tarifes especials no sempre omplen les
aspiracions del col·lectiu d’estudiants, que volen
obtenir condicions encara més favorables que no
sempre es troben a l’abast de les empreses en ordre
a la cobertura dels costos d’explotació dels serveis.

La Proposició reclama l’estudi de les necessitats del
col·lectiu i l’adopció de mesures de foment, impuls i
garantia del transport públic a les comarques aïlla-
des i desateses. Cal recordar que el Departament
contribueix anualment, en el marc del Plans Comar-
cals de Muntanya, a la millora del transport públic
a un nombre important de comarques, mitjançant
recursos assignats als Consells Comarcals.

La direcció general de Ports i Transports està elabo-
rant un estudi per tal d’objectivar les mancances
reals de servei, definir les àrees d’actuació necessà-
ries, determinar el sobrecost econòmic de cadascu-
na d’aquestes operacions sobre l’oferta actual i ava-
luar la distribució i procedència dels recursos eco-
nòmics necessaris per fer-hi front.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 321/VI del Parlament de Catalunya,
sobre els preus dels autobusos de la
concessionària Hispano Igualadina i
llur adaptació per a persones amb
mobilitat reduïda
Tram. 340-00352/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25414 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT,

En compliment de la Resolució 321/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre els preus dels autobusos
de la concessionària Hispano Igualadina i l’adapta-
ció d’aquests autobusos per a persones amb mobili-
tat reduïda, (BOPC núm. 130, del 18 de desembre de
2000 ) us informo del següent:

a) La incorporació a partir del proper dia 1 de juliol
dels serveis prestats per l’Empresa La Hispano
Igualadina a l’àmbit de la integració tarifària als
trajectes Igualada-Barcelona i Vilafranca del
Penedès - Barcelona, comprenent un ampli ventall
de poblacions a les comarques de l’Anoia, Alt
Penedès, Baix Llobregat i Barcelonès, en què opera
aquesta empresa permetrà una substancial millora
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de les condicions tarifàries per als seus usuaris, in-
closos els col·lectius, que com els estudiants gaudei-
xen ja de condicions bonificades en els preus dels
trajectes. La integració permetrà també la possibili-
tat d’intercanvi modal amb altres mitjans de trans-
port públic de la xarxa metropolitana (RENFE, Me-
tro, autobús), evitant l’abonament de bitllets conse-
cutius per a cada viatge on es realitzi aquest inter-
canvi.

b) En el marc del Pla de millora de la qualitat del
transport interurbà aprovat pel Govern de la Gene-
ralitat –programa de renovació i accessibilitat de
material mòbil– l’empresa La Hispano Igualadina
ha renovat ja un total de deu vehicles dotats de les
condicions de seguretat i confort més avançades,
que incorporen també els mitjans tècnics necessaris
per a l’accés de persones amb mobilitat reduïda,
entre ells, plataforma i rampes d’accés per a usuaris
que utilitzen cadira de rodes. El programa preveu
l’aportació econòmica del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques per a l’adquisició del
nou material mòbil fins a un terç del seu cost i tindrà
continuïtat en exercicis successius, amb l’objectiu
d’una renovació i accessibilitat progressives del
conjunt de vehicles que presten servei.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 317/VI del Parlament de Catalunya,
sobre diverses millores de transport i
circulació al municipi del Bruc (Anoia)
Tram. 340-00353/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25415 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 317/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre diverses millors de trans-
port i circulació al municipi del Bruc, (BOPC núm.
130, del 18 de desembre de 2000) us informo del
següent:

1) El mes d’abril ha entrat en funcionament un ser-
vei de transport regular entre el Bruc i Martorell que
permet un accés mes proper del usuaris a les expe-
dicions de caràcter local. Aquest servei, dissenyat
per atendre una part significativa de la demanda
actual permet la acostament dels punts de parada a
les necessitats reals dels usuaris, als que fins ara
calia utilitzar el servei principal Barcelona-Iguala-
da pel la N-II en tot els seus desplaçaments.

Pel que fa al servei entre Igualada i Barcelona, els
serveis es desenvolupen al seu pas pel municipi del
Bruc de forma que només a les expedicions en el
sentit Igualada-Barcelona la existència de la torre
elèctrica pot plantejar alguns inconvenients als viat-
gers. Cal tenir en compte que en el sentit Igualada-
Barcelona només deu expedicions penetren al nucli
del Bruc. En el sentit contrari, es a dir, Barcelona-
Igualada, tots els serveis entren al nucli del Bruc
sense mes problemes que els derivats de la existèn-
cia d’estacionaments de vehicles a les dues bandes
del carrer principal de la població.

2) Posats en contacte amb la companyia FECSA, ens
manifesta que no tenen inconvenient en fer el tras-
llat de la torreta elèctrica, sempre que les despeses
de restitució del servei vagin a càrrec del Departa-
ment. En tot cas i pendent d’ulterior confirmació,
manifesten que ells només es farien càrrec de les
despeses del Projecte.

Atès que no és competència d’aquest Departament
la restitució de serveis que no estiguin directament
afectats per l’execució d’una obra pública, no es pot
procedir al trasllat de la torreta elèctrica objecte de
la resolució.

3) Cal dir que la Direcció General de Carreteres
d’aquest Departament es va dirigir a la Demarcació
de Carreteres de l’Estat en data 3 de gener de 2001,
a fi que el Ministeri de Foment instal·lés un semàfor
que regulés i facilités el doble sentit de circulació
existent a la via d’accés al Bruc de la N-II, un cop
comprovada la viabilitat tècnica d’aquest sistema.

Posteriorment, al mes de març de 2001, el Ministeri
de Foment es va dirigir a la Direcció General de
Carreteres per tal de comunicar que un cop estudiat
, considera que la solució seria donar un únic sentit
a al via de servei, amb l’única excepció del tram
comprès entre Ca l’Esteve i el pas sota l’autovia,
que provisionalment podria ser de doble sentit.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 324/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la senyalització turística del
municipi de la Llacuna (Anoia) a la
carretera comarcal C-15
Tram. 340-00354/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25416 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT,

En compliment de la Resolució 324/VI del Parlament
de Catalunya, sobre la senyalització turística del mu-
nicipi de la Llacuna a la carretera comarcal C-15,
(BOPC núm. 130, del 18 de desembre de 2000) us in-
formo que aquesta població està senyalitzada d’acord
amb el Pla de Senyalització turística de Catalunya
amb tres plafons situats a l’entrada de la població,
una la carretera BP-2136 i dos a la carretera BV-2121.
Els recursos a què fan referència els pictogrames que
figuren als senyals són el castell, l’església romànica,
excursionisme i vista panoràmica o lloc pintoresc. La
direcció generals de Carreteres d’aquest Departament
en col·laboració amb la direcció general de Turisme,
està estudiant un Pla de senyalització territorial i te-
màtic al qual inclouran la senyalització turística del
municipi de la Llacuna. Aquesta senyalització s’inten-
tarà materialitzar dins del projecte de senyalització
d’orientació de diverses carreteres, entre les quals
s’inclou la C-15.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 322/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el transport de mercaderies per
ferrocarril, especialment pel que fa a la
proposta de ronda ferroviària dels
municipis del Vallès Occidental, del
Vallès Oriental i del Baix Llobregat
Tram. 340-00355/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25417 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT,

En compliment de la Resolució 322/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el transport de mercaderi-
es per ferrocarril, especialment pel que fa a la pro-
posta de ronda ferroviària dels municipis del Vallès
Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat,
(BOPC núm. 130, del 18 de desembre de 2000) us
informo del següent:

1. El Govern de la Generalitat dóna un suport deci-
dit a la transformació de la línia Papiol-Mollet en
una línia mixta per al tràfic de mercaderies i de vi-
atgers. El Pla de Transports de Viatgers de
Catalunya 2001-2005, redactat per la Direcció Ge-
neral de Ports i Transports i que serà aprovat
properament pel Consell Executiu de la Generalitat,
contempla el condicionament d’aquesta línia per al
tràfic de viatgers i la implantació de nous serveis de
rodalies. Aquests serveis serien de dos tipus: circu-
lars estació TAV del Vallès - Cerdanyola/Universitat
- Montcada - l’Hospitalet - Molins - Castellbisbal -
estació TAV del Vallès, i transversals Martorell -
estació TAV del Vallès - Cerdanyola/Universitat -
Granollers. L’interval combinat de pas per a amb-
dós tipus de serveis seria de 15’ en hora vall.

2. El condicionament de la línia Papiol-Mollet per
al tràfic de viatgers i la construcció de nous
intercanviadors a aquest tram ferroviari són actua-
cions previstes al Pla Director d’Infraestructures
2001-2010 de la Regió Metropolitana de Barcelona.
El Govern de la Generalitat, en el context de la dis-
cussió institucional amb el Ministeri de Foment pel
que fa a les propostes del PDI relatives a la xarxa
ferroviària de titularitat estatal, demanarà un com-
promís explícit del MIFO quant al finançament i els
terminis d’execució d’aquests projectes.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 325/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el servei de rodalia de Renfe,
especialment pel que fa a l’ampliació
dels horaris i a la freqüència d’atura-
des a l’estació del Garraf
Tram. 340-00356/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25418 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 325/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el servei de rodalia de
Renfe, especialment pel que fa a l’ampliació dels
horaris i a la freqüència d’aturades a l’estació del
Garraf, (BOPC núm. 130, del 18 de desembre de
2001) us informo del següent:

La Comissió de Política Territorial del Parlament de
Catalunya ha adoptat darrerament diverses resolu-
cions que insten el Govern de la Generalitat a em-
prendre accions amb la companyia Renfe per tal
d’obtenir millores en la qualitat dels serveis que
presta la companyia. Arran de les resolucions adop-
tades –entre d’elles, l’actual– s’han dut a terme di-
verses gestions escrites o orals amb la Presidència o
amb la Gerència de Rodalies per tal de donar trasllat
de les demandes del Parlament a la companyia i
sol·licitar la posada en marxa de les mesures en
qüestió. Aquest procediment, mitjançant el qual es
dóna compliment a les resolucions parlamentàries,
és però, en la immensa majoria de casos, estèril,
puix l’empresa, que no està sotmesa a la tutela ad-
ministrativa de la Generalitat, defuig assumir els
compromisos que li són demanats per part de l’ad-
ministració autònoma. Davant aquest estat de coses,
la posició del Govern de la Generalitat és exigir el
traspàs de la titularitat dels serveis de rodalies que
presta actualment la companyia Renfe, d’acord amb
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Només
d’aquesta manera es podrà disposar d’un mecanis-
me eficaç per poder traslladar a la realitat sol·-
licituds com les s’han formulat en l’actual resolució
parlamentària.

En un altre ordre de coses, i en relació amb els re-
queriments parlamentaris, el Pla de Transports de
Viatgers de Catalunya elaborat per la Direcció Ge-
neral de Ports i Transports, que aviat serà aprovat
pel Consell Executiu de la Generalitat, contempla
com a objectiu un increment de l’oferta a la línia de
Vilanova que ha de permetre establir una freqüèn-
cia de parada semihorària a l’estació del Garraf. Per
altra banda, la DGPT, en col·laboració amb l’ATM,
està enllestint un estudi d’organització de nous ser-
veis nocturns de transport a les diverses àrees me-

tropolitanes de Catalunya on es contemplen mesu-
res eficients per atendre millor la demanda de trans-
port públic nocturn.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 326/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el contracte programa de l’Insti-
tut Cartogràfic de Catalunya i el Depar-
tament de Política Territorial i Obres
Públiques
Tram. 340-00357/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25419 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 326/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el contracte-programa de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, (BOPC
núm. 130, del 18 de desembre de 2000) us informo
del següent:

L’actual contracte-programa té vigència fins al pre-
sent 2001. Per aquest motiu s’està procedint a la
preparació del nou contracte-programa en el qual
s’està estudiant la incorporació d’actuacions
prioritàries, com ara l’elaboració de 4280 fulls del
mapa a escala 1:5000 i fulls del mapa geogràfic a
escala 1:25000.

Per a la resta d’actuacions s’està elaborant un pla
econòmic financer per tal de garantir la seva realit-
zació.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 329/VI del Parlament de Catalunya,
sobre el Pla per a la potenciació de
l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 340-00358/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25420 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 329/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el Pla per a la potenciació
de l’aeroport de Girona - Costa Brava, (BOPC núm.
130, del 18 de desembre de 2000) us informo del
següent:

a) Potenciar en el Pla aprovat per a la promoció de
l’aeroport Girona-Costa Brava, els enllaços regulars
per a evitar que l’aeroport es converteixi en un ae-
roport per a altres tipus de trànsit, fet que provoca
les molèsties i les queixes de les poblacions veïnes.

Amb relació a la potenciació dels enllaços regulars
a l’aeroport de Girona per tal d’augmentar el trànsit
comercial dels vols regulars en detriment d’altres
tipus de trànsit, s’han començat a operar des de la
temporada estiuenca que es va iniciar a finals de
març, vols diaris a Londres i en dies alterns a les
ciutats de Dusseldorf, Hanover a més del vol exis-
tent a Madrid. A més i a partir del mes de juny s’es-
tablirà un vol regular setmanal a Basilea i Zuric.
Així mateix s’ha establert transport públic des de
l’aeroport a la ciutat de Girona.

b) Demanar a AENA, com a ens gestor responsable
de la navegació aèria, que fins que no hi hagi re-
dactat el nou Pla Director de l’aeroport es restrin-
geixin al màxim els serveis de trànsit d’empreses de
transport, com ara els vols de prova o d’instrucció.

Amb relació a la restricció dels vols d’instrucció,
des del 17 de febrer es va modificar el circuit de
trànsit al voltant de l’aeroport, elevant l’altitud mí-
nima, establint així mateix un doble circuit amb la
finalitat de minvar el pas sobre les zones afectades.
AENA ha comunicat a les tripulacions que cal evi-
tar en lo possible el sobrevol sobre els nuclis ur-
bans.

AENA ha comunicat al Govern que continuarà es-
tudiant procediments que aminorin o eliminin les
molèsties produïdes a les poblacions veïnes de l’ae-
roport.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 274/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la creació de jutjats especialit-
zats en violència de gènere
Tram. 340-00360/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25519 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 274/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la creació de jutjats espe-
cialitzats en violència de gènere (BOPC núm. 105,
de 31 d’octubre de 2000), i d’acord amb el que dis-
posen els articles 135 i 131 del Reglament de la
Cambra, us informo del següent:

L’anterior consellera de Justícia va adreçar sengles
escrits al president del Consell General del Poder
Judicial i als vocals designats per a Catalunya, en
els quals els donava trasllat del contingut d’aques-
ta resolució, que pretén que s’estudiï la necessitat
d’especialitzar jutjats en violència de gènere als
partits judicials de Catalunya o la concentració
d’aquests casos en determinats òrgans judicials per
tal de donar resposta als procediments civils i pe-
nals que comporta la judicialització dels casos de
violència contra les dones.

Barcelona, 25 de maig de 2001

Josep-D. Guàrdia i Canela
Conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolu-
ció 338/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la restauració del castell de
Cardona (Bages)
Tram. 340-00361/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25552 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En relació a la Resolució 338/VI del Parlament de
Catalunya, sobre la restauració del castell de
Cardona (Bages), cal assenyalar el següent:

Per a la realització de la redacció del Pla director del
castell de Cardona, es fa necessari disposar dels cor-
responents plànols complets del castell.
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Així, en aquests moments, la contractació per a dur a
terme aquests plànols, es troba en fase de tramitació.

Un cop s’hagin realitzat els treballs de planimetria
–previstos per abans de finalitzar l’any– es podrà
endegar el Pla director esmentat que, en tot cas, és
el document necessari per a ordenar les actuacions
que cal desenvolupar en el castell de Cardona.

El Pla director diposarà de la recopilació de la infor-
mació existent sobre el castell i la seva anàlisi; la de-
finició dels criteris que han de regir les actuacions i la
proposta d’intervencions que cal efectuar en el con-
junt i el seu entorn, així com la coordinació, anàlisi i
conclusions dels treballs complementaris necessaris
per a orientar de forma adient les actuacions correspo-
nents. El Pla director definirà les etapes per les quals
s’establirà l’ordre de redacció dels projectes de res-
tauració que seran els que originaran les obres neces-
sàries per a la restauració del castell.

Pel que fa al seguiment de l’estat de les muralles del
castell de Cardona, val a dir que s’ha encarregat als
serveis tècnics de la Direcció General del Patrimoni
Cultural un estudi general d’aquesta part del castell.

Barcelona, 24 de maig de 2001

Jordi Vilajoana i Rovira
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 272/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les funcions del coordinador
d’informàtica dels centres educatius
de primària i secundària
Tram. 340-00362/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25583 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 272/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre les funcions del coordina-
dor d’informàtica dels centres educatius de primària
i secundària, em correspon informar del següent:

Els decrets 198/1996 (Art. 45.1) i 199/1996 (Art.
51.1) possibiliten que el reglament de règim interi-
or del centre determini l’existència, entre d’altres
òrgans unipersonals de coordinació, d’un «coordi-
nador informàtic».

L’esmentat òrgan de coordinació informàtica ha
experimentat una evolució important en els darrers
anys degut a l’extensió de les aules d’informàtica a
tots els centres de titularitat del Departament d’En-
senyament de primària i secundària i l’enorme im-
puls de la xarxa d’Internet i de la seva capacitat
com a recurs educatiu.

El coordinador informàtic ha esdevingut un ele-
ment indispensable per a la bona organització del
centre docent. És per això que el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat amb data 6/2/2001 la modifica-
ció de l’apartat «C) Òrgans unipersonals de coordi-
nació dels instituts i seccions d’educació secundà-
ria» de l’Acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya, de 18 de febrer de 1997, en relació al
complement específic dels òrgans unipersonals de
govern i de coordinació dels centres docents pú-
blics, i l’assignació d’un complement específic pel
desenvolupament del càrrec unipersonal de coordi-
nació d’informàtica als centres de primària a partir
de dues línies i la totalitat dels instituts de secundà-
ria a partir de l’1 de gener de 2001.

Per tal de promoure a tots els centres d’educació
primària i secundària, amb concert educatiu funci-
ons dinamitzadores de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació, cal dir que:

– Tots els centres docents concertats disposen
d’identificador institucional de correu electrònic i
d’espai web a la Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya.

– Reben el CD Rom de recursos educatius SINERA,
editat pel Departament d’Ensenyament.

– Els professors disposen majoritàriament d’identi-
ficador per accedir a la XTEC.

– Així mateix, aquest professorat pot accedir als cur-
sos d’informàtica del Pla de Formació Permanent.

– Els nous serveis del portal edu365.com represen-
ten l’extensió dels serveis d’Internet als alumnes i
als seus pares i mares. Aquesta és una oferta del
Departament d’Ensenyament a totes les famílies de
Catalunya, independentment de la titularitat del
centre on estiguin escolaritzats els alumnes.

La formació del professorat en TIC ha estat des de
fa anys dins l’oferta de Formació Permanent del
Departament d’Ensenyament.

Hi ha un gran volum d’activitat en la formació per-
manent del professorat en TIC que s’organitza mit-
jançant:

a) plans de formació de zona –generalment intro-
ductoris i adreçats a nivells educatius específics i
de tipus presencial–

b) cursos presencials especialitzats i

c) cursos d’autoformació a distància amb suport
telemàtic d’un ampli espectre de temàtiques. També
es realitzen assessoraments a centres de primària,
seminaris i presentacions.

En total, durant el curs 2000-2001 s’estan duent a
terme 982 activitats de formació amb un total de
13.710 professors, repartides de la forma següent:
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DT Barcelona-Ciutat: 143
DT Barcelona-Comarques 187
DT Baix Llobregat-Anoia 105
DT Vallès Occidental  97
DT Girona 87
DT Lleida 91
DT Tarragona 114
Àmbit de Catalunya 158
Total 982

El professorat que està realitzant cursos de formació
del Pla de Formació Permanent del Departament du-
rant el curs 2000-2001 té les procedències que
s’especifiquen:

Pública Privada Serveis educatius Total professors Total inscripcions

12212 1074 424 13710 16144

En la formació permanent del professorat en TIC
s’està treballant en la línia d’incrementar cada curs
l’oferta en la modalitat d’autoformació a distància
amb suport telemàtic a través de la XTEC (Xarxa
Telemàtica Educativa de Catalunya) que permet el
millor aprofitament dels recursos humans i econò-
mics destinats a la formació permanent.

Pel que fa a la formació en el Centre, aquest curs
s’han implementat experimentalment 14 cursos en
centres de primària, inserits en els plans de forma-
ció de zona, i s’està treballant en la detecció de ne-
cessitats per poder incrementar l’oferta per al curs
vinent a primària i estendre-la a secundària. A
aquesta oferta cal afegir la realització d’assessora-
ments en més de 50 centres.

Barcelona, 16 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolu-
ció 347/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les necessitats educatives de la
població immigrada
Tram. 340-00363/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25584 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

a) Desenvolupar, en col·laboració amb l’Administra-
ció local, línies d’actuació en l’àmbit socioeconòmic

de les famílies immigrades en funció de les caracterís-
tiques i la distribució territorial, d’acord amb els estu-
dis elaborats pel Departament d’Ensenyament, per tal
de facilitar-ne la integració en l’entorn i propiciar una
correcta inserció de llurs fill i filles en el sistema edu-
catiu.

El Departament d’Ensenyament i els ajuntaments col·-
laboren en l’escolarització de l’alumnat estranger tal
com preveu la resolució de 27 de febrer de 2001, per
la qual s’aproven les normes de preinscripció i matri-
culació dels alumnes dels centres docents sostinguts
amb fons públics que imparteixen ensenyaments de
règim general i d’arts aplicades i disseny per al curs
2001-2002 (DOGC 3340 05/03/01) en les subcomis-
sions d’escolarització que es creïn per a facilitar la
integració socioeducativa dels alumnes amb necessi-
tats educatives especials derivades de situacions soci-
al o culturals desfavorides, hi participarà un represen-
tant del municipi afectat i a més a més podran comp-
tar amb el suport dels serveis educatius social muni-
cipals i del consell comarcal.

Aquestes subcomissions tenen continuïtat al llarg
de tot el curs escolar per atendre, d’acord amb les
seves funcions, l’alumnat que s’incorpora amb pos-
terioritat al període de preinscripció i matrícula.

Així mateix, en diferents localitats es porten a terme
programes compartits com és el cas de la ciutat de
Vic.

b) Establir formes de col·laboració amb altres admi-
nistracions i amb organitzacions no governamentals
perquè, en els centres docents públics i concertats
que ho requereixin, els mediadors culturals participin
amb els professionals dels serveis educatius i dels
programes d’educació compensatòria en atenció de la
població immigrada estrangera, tot definint-ne les
competències i les funcions.
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El Departament d’Ensenyament desenvolupa una
sèrie d’actuacions en col·laboració amb diferents
organitzacions no governamentals:

1. Edició del fullet informatiu per facilitar l’escola-
rització de l’alumnat immigrat

S’han editat uns fullets adreçats a les famílies es-
trangeres nouvingudes a Catalunya, que tenen fill i
filles en edat de ser escolaritzats. L’objectiu és faci-
litar-los una informació sobre l’estructura del nostre
sistema educatiu i el procés de matrícula dels in-
fants en els centres educatius. La informació es tro-
ba en: català, castellà, francès anglès, àrab i xinès.

En aquest fullet hi figura un llistat d’associacions
no governamentals i professionals que col·laboren
en el servei de traducció/intèrpret.

La distribució dels fulletons s’ha realitzat a Centres
educatius, Organitzacions i col·lectius d’immi-
grants, Ajuntaments i Consolats.

2. Servei de traductors/traductores.

Aquest servei col·labora amb els centres educatius,
amb els Serveis i Programes Educatius i amb la Ins-
pecció Educativa i es porta a terme en col·laboració
amb diferents associacions no governamentals que
treballen per a la immigració.

Aquest servei desenvolupa les següents actuacions:

1. Participar com traductor/traductora intèrpret sem-
pre que no sol·liciti la família, centre docent, servei
o programa educatiu o inspecció educativa en sessi-
ons per facilitar el procés de matrícula de l’alumnat
quan per dificultats de llengua no és possible comu-
nicar-se en català ni castellà. Així com per a la tra-
ducció dels informes dels Equips d’Assessorament
i Orientació Psicopedagògica (EAP).

2. Fer sessions informatives a les famílies estrange-
res sobre el procés d’escolarització de l’alumnat.

3. Facilitar informació sobre l’avaluació de l’alum-
nat estranger.

4. Fer sessions informatives al professorat i mares i
pares d’alumnat autòcton del centre sobre aspectes
culturals de les famílies estrangeres nouvingudes.

5. Fer sessions específiques a alumnes amb necessi-
tats educatives especials, greus i      permanents, sem-
pre amb l’informe favorable de la inspecció.

El Departament de Benestar Social, dins el marc dels
Plans comarcals d’integració dels immigrants, pro-
mou i financia la figura del mediador intercultural,
amb l’objectiu d’establir ponts de diàleg entre els di-
versos professionals i les persones immigrades, per
tal de facilitar-los, entre d’altres ajudes, l’accés als
serveis de les diferents administracions i entitats.

La major part d’intervencions que fan els mediadors
interculturals són a demanda dels professionals dels
serveis educatius de l’àmbit de l’Ensenyament per-
què hi participin en l’atenció de la població immi-
grada estrangera.

Les funcions d’aquests mediadors consisteixen en
ajudar als nouvinguts d’altres cultures i que desco-

neixen el nostre idioma, per tal de facilitar-los la
traducció de documents i la comunicació amb el
seu nou entorn social així com informar-los i orien-
tar-los sobre els nostres costums.

Barcelona, 22 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució
334/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció de l’institut d’ense-
nyament secundari d’Hoteleria i Turis-
me del Maresme, a Calella (Maresme)
Tram. 340-00364/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25600 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la resolució 334/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la construcció de l’insti-
tut d’ensenyament secundari d’hoteleria i turisme
del Maresme, a Calella de Mar, em correspon infor-
mar la Comissió de Política Cultural del següent:

Al municipi de Calella de Mar (Maresme) s’estan
impartint en les actuals instal·lacions cedides per
l’Ajuntament els cicles formatius de grau mitjà de
cuina i de serveis de restaurant i bar, i els cicles de
grau superior d’informació i comercialització turís-
tiques i d’agències de viatges. Aquestes instal·-
lacions, de moment, són suficients i adequades per
atendre el desenvolupament d’aquestes activitats
formatives amb les degudes garanties de qualitat.

No obstant això, i d’acord amb el contingut
d’aquesta resolució, el Departament d’Ensenyament
està estudiant l’actual idoneïtat d’aquestes instal·-
lacions per a la funció assignada i la seva possible
adequació a les previsions de creixement de l’actual
demanda de cicles formatius, a fi de valorar,
d’acord amb l’ajuntament, la necessitat real de bus-
car una nova ubicació per a la construcció del nou
institut d’educació secundària, o bé replantejar-se la
conveniència de mantenir-ne l’actual.

A hores d’ara, doncs, no es pot iniciar el projecte
d’obres instat pel Parlament de Catalunya per no dis-
posar encara de previsions concretes sobre la nova
ubicació de l’esmentat institut.

Barcelona, 21 de maig de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

3.10.63.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 319/VI del Parlament de Catalunya,
sobre la recaptació d’inversions dels
Fons de cohesió per a les vies de
competència de la Generalitat de
Catalunya
Tram. 340-00365/06

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25606 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

En compliment de la Resolució 319/VI del Parla-
ment de Catalunya, sobre la recaptació d’inversions
dels Fons de cohesió per a les vies de competència
de la Generalitat de Catalunya, (BOPC núm. 130,
del 18 de desembre de 2000 ) us informo del se-
güent:

Especialment per a l’Eix Transversal, aquest Depar-
tament ha presentat diferents projectes d’infrastruc-
tures al Ministerio de Fomento i al Ministerio
deHacienda per a la seva inclusió dins de la quota
estatal dels Fons de Cohesió.

En concret, s’ha tramitat les sol·licituds d‘ajut al
Fons de Cohesió de tres obres viàries: el desdobla-
ment de la E-9, (eix del Llobregat) entre les pobla-
cions de Sallent i Berga; la C-14 (eix Lleida - Seu
d’Urgell) entre Oliana i el Coll de Nargó i la pro-
longació de l’Eix Transversal des de Vic a Olot, pel
túnel de Bracons; i d’una infrastructura de Trans-
port públic: el corredor ferroviari entre Barcelona i
el seu aeroport internacional.

Aquestes sol·licituds han anat acompanyades de re-
unions amb representats d’aquest Departament, del
Departament d’Economia, Finances i Planificació i
amb representants de l’administració de l’Estat, per
defensar el finançament d’aquests projectes amb
fons comunitaris. La darrera reunió ha tingut lloc el
28 de desembre de 2000, a Madrid, entre el conse-
ller d’aquest Departament i el ministre de Fomento.

Barcelona, 18 de maig de 2001

Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES EN LES COMISSIONS

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme
davant la Comissió d’Indústria, Ener-
gia, Comerç i Turisme perquè informi
sobre la qualitat i la productivitat de
les indústries de Catalunya
Tram. 356-00316/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, en
la sessió núm. 19, del 24.05.2001 (DSPC-C 194).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Indústria, Comerç i Turisme
davant la Comissió d’Indústria, Ener-
gia, Comerç i Turisme perquè informi
sobre l’atenció a la petita i mitjana em-
presa (pime)
Tram. 356-00317/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, en
la sessió núm. 19, del 24.05.2001 (DSPC-C 194).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de la Presidència davant la Co-
missió d’Organització i Administració
de la Generalitat i Govern Local per-
què informi sobre el programa gover-
namental CAT-21
Tram. 356-00319/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en la sessió núm. 16, del
23.05.2001 (DSPC-C 191).

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Indústria, Comerç i Turisme da-
vant la Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme perquè informi sobre
la gestió feta al consorci Turisme de
Catalunya amb relació a les presump-
tes irregularitats denunciades
Tram. 356-00321/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, en
la sessió núm. 19, del 24.05.2001 (DSPC-C 194).

Sol·licitud de compareixença de la di-
rectora del Centre Català d’Artesania
davant la Comissió d’Indústria, Co-
merç i Turisme perquè informi sobre
les activitats del Centre Català d’Arte-
sania
Tram. 356-00332/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adop-
tat per la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç
i Turisme, en la sessió núm. 19, tinguda el dia
24.05.2001 (DSPC-C 194).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de Setem, entitat coordina-
dora de la campanya «Roba Neta», i
d’Amnistia Internacional davant la Co-
missió sobre la Unió Europea i d’Ac-
tuacions Exteriors, Cooperació i Soli-
daritat perquè informin sobre els infor-
mes «La responsabilitat social de les
empreses» i «Certificació social»
Tram. 356-00342/06

Sol·licitud

Sol·licitud:  Sr. Àlex Masllorens i Escubós, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg.
25439).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat, sessió del
29.05.2001.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació per a l’Estudi
i Millora dels Salmònids (AEMS), de
Girona, davant la Comissió d’Estudi
sobre la Situació de la Pesca a
Catalunya perquè informin sobre les
seves propostes per a millorar el mo-
del de gestió dels rius catalans i la
pesca fluvial
Tram. 356-00343/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pes-
ca a Catalunya, en la sessió núm. 6, tinguda el dia
25.05.2001 (DSPC-C 196).

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Joan Prats i Català, director de l’Institut
de Governabilitat de Catalunya, davant
la Comissió sobre la Unió Europea i
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i
Solidaritat perquè informi sobre el fun-
cionament d’aquest Institut
Tram. 356-00344/06

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Marc López i Plana, del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi (reg.
25483).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre la Unió Europea i d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat, sessió del
29.05.2001.

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) davant la Comissió
de Control Parlamentari de l’Actuació
de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials per
a presentar dos informes sobre plura-
lisme i servei públic
Tram. 356-00345/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les Em-
preses Filials, en la sessió núm. 14, del 25.05.2001
(DSPC-C 195).

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença del Sr.
Manuel Gerpe i Landín, catedràtic de
Dret Constitucional de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), davant
la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundi-
ment de l’Autogovern per a presentar
l’informe sol·licitat per la Comissió
Tram. 356-00346/06

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern, en la sessió núm. 2, tinguda el dia
06.02.2001.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES DE MEMBRES
DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local amb el con-
seller de Governació i Relacions Insti-
tucionals sobre les línies generals
d’actuació del seu Departament
Tram. 355-00072/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 16 de la
Comissió d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local, del 23.05.2001 (DSPC-C 191).

Sessió informativa de la Comissió
d’Estudi sobre el Millorament de la
Prevenció i l’Extinció d’Incendis amb
el conseller d’Interior sobre la campa-
nya d’estiu Infocat-2001
Tram. 355-00102/06

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 4 de la
Comissió d’Estudi sobre el Millorament de la Pre-
venció i l’Extinció d’Incendis, del 29.05.2001
(DSPC-C 197).

Sessió informativa de la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local amb el con-
seller de la Presidència sobre el pro-
grama governamental CAT-21
Tram. 355-00104/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en la sessió núm. 16, del
23.05.2001 (DSPC-C 191).

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme sobre la qualitat i la producti-
vitat de les indústries de Catalunya
Tram. 355-00105/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, en
la sessió núm. 19, del 24.05.2001 (DSPC-C 194).

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme sobre l’atenció a la petita i
mitjana empresa (pime)
Tram. 355-00106/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, en
la sessió núm. 19, del 24.05.2001 (DSPC-C 194).

4.53.10.
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Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme sobre la gestió feta al consor-
ci Turisme de Catalunya amb relació a
les presumptes irregularitats denunci-
ades
Tram. 355-00107/06

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, en
la sessió núm. 19, del 24.05.2001 (DSPC-C 194).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants de la
Direcció General de Pesca i Afers Marí-
tims davant la Comissió d’Estudi sobre
la Situació de la Pesca a Catalunya per-
què informin sobre l’elaboració del Pro-
jecte de llei de confraries
Tram. 357-00173/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Estudi sobre la Situació de la Pesca a
Catalunya, del 25.05.2001 (DSPC-C 196).

Compareixença del Sr. Enoch Albertí i
Rovira, catedràtic de Dret Constitucio-
nal de la Universitat de Barcelona
(UB), davant la Comissió d’Estudi per
a l’Aprofundiment de l’Autogovern
per tal de presentar l’informe sol·licitat
per la Comissió
Tram. 357-00184/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogo-
vern, del 29.05.2001.

Compareixença del Sr. Manuel Ballbé i
Mallol, catedràtic de Dret Administra-
tiu de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), davant la Comissió
d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern per tal de presentar l’in-
forme sol·licitat per la Comissió
Tram. 357-00185/06

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogo-
vern, del 29.05.2001.

Compareixença de representants de
l’Associació per a l’Estudi i Millora
dels Salmònids (AEMS), de Girona,
davant la Comissió d’Estudi sobre la
Situació de la Pesca a Catalunya per-
què informin sobre les seves propos-
tes per a millorar el model de gestió
dels rius catalans i la pesca fluvial
Tram. 357-00186/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi sobre la Situació de la Pes-
ca a Catalunya en la sessió núm. 6, tinguda el dia
25.05.2001 (DSPC-C 196).

Compareixença del president del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
per presentar dos estudis sobre la plu-
ralitat i el servei públic
Tram. 357-00187/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió de Control Parlamentari de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
i de les Empreses Filials en la sessió núm. 14, tingu-
da el dia 25.05.2001 (DSPC-C 195).

4.53.15.
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Compareixença de la directora del
Centre Català d’Artesania davant la
Comissió d’Indústria, Comerç i Turis-
me perquè informi sobre les activitats
del Centre Català d’Artesania
Tram. 357-00188/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Tu-
risme en la sessió núm. 19, tinguda el dia
24.05.2001 (DSPC-C 194).

Compareixença del Sr. Manuel Gerpe i
Landín, catedràtic de Dret Constituci-
onal de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), davant la Comissió
d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern per a presentar l’informe
sol·licitat per la Comissió
Tram. 357-00189/06

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat
per la Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de
l’Autogovern en la sessió núm. 2, tinguda el dia
06.02.2001.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria explicativa de l’Institut Català
de Finances, corresponent al primer
trimestre del 2001
Tram. 334-00053/06

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 25444 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 29.05.2001

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Homs i Ferret, conseller d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
disposa l’article 34.10 de la Llei 14/2000, de 29 de

desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2001, trameto, adjunta, la memòria
explicativa de l’Institut Català de Finances correspo-
nent al primer trimestre de l’exercici del 2001.

Barcelona, 15 de maig de 2001

Francesc Homs i Ferret
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller
d’Economia i Finances pot ésser consultada a l’Ar-
xiu del Parlament.

4.90 RÈGIM INTERIOR

4.90.10 CÀRRECS I PERSONAL

Nomenament interí d’un uixer del Par-
lament de Catalunya

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
maig de 2001, vist l’informe de la cap del Departa-
ment de Recursos Humans, ha acordat de nomenar
interinament el senyor Bernat-Xavier Muixench i
Maspons com a uixer del Parlament de Catalunya,
amb efectes de la data de la presa de possessió.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

4.70.05.
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4.90.15 CONTRACTACIÓ

Contractació de la gestió del servei de
bar-restaurant al Parlament de Cata-
lunya

Adjudicació

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 de
maig de 2001, escoltada l’oficiala major, vist l’infor-
me del cap del Departament d’Infrastructures, Equi-
paments i Seguretat, a proposta de la Mesa de con-
tractació, d’acord amb els termes i condicions expo-
sats en el plec de clàusules econòmiques i administra-
tives, ha acordat d’adjudicar el Servei de bar-restau-
rant del Parlament de Catalunya  a l’empresa Centre
d’Estudis d’Hosteleria i Turisme CETT, pel termini
inicial de dos anys amb les pròrrogues previstes a la
clàusula 4 del damunt dit contracte.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2001

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

4.90.15
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